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Steinunn Guðbjartsdóttir áfram
hjá Glitni eftir nauðasamninga
Steinunn Guðbjartsdóttir, formaður slitastjórnar
Glitnis, mun sitja í stjórn þess eignaumsýslufélags sem verður til utan um eignir þrotabúsins
ef nauðasamningar þess verða samþykktir, líkt og
stefnt er að snemma á næsta ári. Þetta kemur fram
í frétt á heimasíðu Glitnis. Á meðal eigna félagsins
yrði 95 prósenta hlutur í Íslandsbanka.
Fyrir nokkru var tilkynnt um að Svíinn Jan
Kvarnström yrði stjórnarformaður félagsins. Sex
manna nefnd var síðan falið að velja aðra stjórnarmenn. Í þeirri nefnd sátu meðal annars Páll Eiríksson, hinn meðlimur slitastjórnar Glitnis, fulltrúi
Seðlabanka Íslands og nokkrir fulltrúar kröfuhafa. Þeirra á meðal var Jeremy Lowe frá Davidson Kempner European Partners, en vogunarsjóður í stýringu þess fyrirtækis, Burlington Loan
Management, er stærsti kröfuhafi Glitnis.
Aðrir sem munu sitja í stjórninni auk Steinunnar
og Kvarnström, gangi nauðasamningarnir eftir,
eru Mike Wheeler, Steen Parsholt og Tom Grøndahl.
- þsj

Verðið nærri efri mörkum í
hlutafjárútboði Vodafone

ÍSLENSKI HUGBÚNAÐARKLASINN KORTLAGÐUR
➜ Umfjöllun um nýja skýrslu um
íslenska hugbúnaðargeirann

➜ Hugbúnaðargeirinn hefur
vaxið hratt síðasta áratuginn

➜ Tækifæri fólgin í aukinni
samvinnu milli fyrirtækja og
innleiðingu klasahugsunar

Alls bárust tilboð fyrir 9.969 milljónir króna í
lokaða hluta útboðs Framtakssjóðs Íslands á 50 til
60% eignarhlut í Vodafone. Alls var 40% eignarhlutur í boði í lokaða hlutanum og var umframeftirspurn 2,4 föld.
Verð á hlutum í útboðinu verður 31,5 krónur í
ljósi niðurstöðu útboðsins. Auglýst útboðsgengi var
á bilinu 28,8 til 33,3 krónur og er niðurstaðan því í
efri hluta þess bils. Tvö virðismöt birtust um bréf
Vodafone fyrir útboðið. IFS-greining mat hlutina á
25,1 krónu en greiningardeild Arion banka mat þau
á 32,5 krónur.
Lokaði hluti útboðsins beindist að fagfjárfestum
og var lágmarksáskrift 50 milljónir að markaðsvirði.
Opni hluti útboðsins hófst á mánudag en í honum
gefst almennum fjárfestum tækifæri á að skrá sig
fyrir hlutum á áður tilgreindu verði. Opna hluta útboðsins lýkur á morgun.
- mþl

Skíða- og brettagleraugu
í miklu úrvali
– tilvalin í jólapakkann
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Fróðleiksmolinn
Langtímaatvinnuleysi
Eftirfarandi myndrit sýnir fjölda atvinnulausra eftir lengd á atvinnuleysiskrá.
Eins og sjá má fór heildarfjöldi atvinnulausra yfir 16 þúsund á mánuðunum
eftir bankahrunið en var í október 2012 kominn niður í 8.600 einstaklinga.
Hin árstíðabundna sveifla í heildaratvinnuleysi sést greinilega á myndritinu.
Með árstíðabundinni sveiflu er átt við að atvinnuleysi er almennt minna á
sumrin en á veturna. Þrátt fyrir að heildaratvinnuleysi hafi minnkað hefur
fjöldi þeirra sem hafa verið án atvinnu í lengra en eitt ár ekki lækkað með
sama hætti. Sá fjöldi hélst lengi stöðugur í kringum 4,5 þúsund og fór ekki
að lækka fyrr en í árslok 2011 en þá munu hafa verið liðin þrjú ár frá bankahruninu.
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Hlutfall atvinnulausra eftir lengd
Sé hlutfallsleg skipting skoðuð, má sjá að um helmingur atvinnulausra hefur
verið án atvinnu í 9 mánuði eða lengur og teljast þeir einstaklingar því „langtímaatvinnulausir“. Hlutfall þeirra sem hafa verið atvinnulausir lengur en eitt
ár miðað við síðustu mælingar er í kringum 40% af atvinnulausum. Það er
talsverð breyting frá árum fyrir hrun þegar það hlutfall var oftast nær á bilinu
20-25%.
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➜ Lífeyrissjóðir – hagtölur SÍ
➜ Fasteignamarkaðurinn í

➜ Erlend staða Seðlabankans –

mánuðinum eftir landshlutum
➜ Vöruskipti við útlönd
➜ Gistinætur og gestakomur á
hótelum í okt. 2012
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Ský

hagtölur SÍ
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Klakki hefur tapað 23,3 milljörðum á tveimur árum. Féð rennur til
kröfuhafa og eigenda. Eignir rýrnuðu um 33 milljarða í fyrra.
VIÐSKIPTI
Þórður Snær Júlíusson | thordur@frettabladid.is
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Eigendur hagnast
á tapi Klakka

tölur SÍ
Talningar úr þjóðskrá
Landsframleiðslan á 3. ársfj.
2012
Vísitala launa á 3. ársfj.2012
Útboð ríkisbréfa

➜ Fjöldi þinglýstra leigusamninga
eftir landshlutum

Miðvikudagur 12. desember

➜ Greiðslumiðlun – hagtölur SÍ
➜ Vaxtaákvörðunardagur
Seðlabanka Íslands

Klakki, sem áður hét Exista, tapaði 12,7 milljörðum
króna í fyrra. Það tap bættist við 10,5 milljarða
króna tap árið 2010. Því nemur samanlagt tap samstæðunnar 23,3 milljörðum króna á tveimur árum.
Alls fengu hluthafar Klakka greidda 5,4 milljarða
króna í samræmi við nauðasamning félagsins á síðasta ári. Til viðbótar greiddi félagið alls 8,5 milljarða króna í vaxtagjöld til lánardrottna sinna. Þetta
kemur fram í ársreikningi Klakka sem var skilað
inn til ársreikningaskráar 14. nóvember síðastliðinn.
Klakki er meðal annars eigandi Skipta (móðurfélags
Símans), VÍS og Lýsingar.
Vert er að taka fram að tilgangur Klakka er ekki að
skila hagnaði, heldur að endurgreiða eigendum sínum
og kröfuhöfum í samræmi við nauðasamninga félagsins sem samþykktir voru í október 2010. Samkvæmt
þeim breyttu kröfuhafar tíu prósentum af 239,1 milljarðs króna kröfum í hlutafé og 90 prósentum var
breytt í kröfur sem hægt er að breyta í hlutabréf í
félaginu að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau
eru eftirfarandi: að endurgreiðslur byggi á lausum
sjóðum félagsins og beri ekki vexti. Í lok árs 2020,
eða seinna, þó ekki seinna en í lok árs 2030, verður
fjárhæðum sem ógreiddar eru til kröfuhafa breytt
í hlutafé í félaginu. Í ársreikningnum kemur fram
að Klakki hafi „þegar greitt 5,4 milljarða króna í
tengslum við nauðasamninginn“ um síðustu áramót.
Eignir Klakka rýrnuðu um 33 milljarða króna í
fyrra, og stóðu í 211 milljörðum króna í lok ársins.
Langtímaskuldir samstæðunnar voru 126,3 milljarðar króna og lækkuðu um 15 milljarða króna á
árinu 2011. Alls átti Klakki 12,5 milljarða króna í
sjóðum og bankainnstæðum um síðustu áramót.
Í ársreikningnum er einnig farið yfir ýmislegt

STÆRSTUR Arion banki er stærsti einstaki eigandi Klakka, sem
áður hét Exista. Næststærsti eigandinn er þrotabú Kaupþings,
sem á Arion banka að mestu. Þriðji stærsti eigandinn er
vogunarsjóðurinn Burlington Loan Management, sem verður
á meðal stærstu eigenda Kaupþings eftir nauðasamninga.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

sem gerst hefur á þessu ári, 2012. Þar er meðal annars sagt frá því að þann 16. mars hafi Pera ehf.,
dótturfélag Lýsingar, greitt Deutsche Bank 35 milljarða króna af skuld sinni við bankann. Um er að
ræða skuld í erlendum gjaldeyri sem greidd var í
íslenskum krónum. Greiðslan þurfti ekki undanþágu frá gjaldeyrishöftum þar sem um var að ræða
greiðslu á láni.
Þá er fjallað um söluna á Lífís til VÍS, dótturfélags
Klakka, þann 19. mars síðastliðinn. Í reikningnum
segir að verðmæti Lífís hafi verið metið af utanaðkomandi aðila og var það mat lagt til grundvallar í
samningnum. Heildargreiðsla VÍS til Klakka fyrir
hlutina í Lífís var 3,2 milljarðar króna. Greitt var
fyrir félagið með reiðufé að upphæð 800 milljónir
króna en restin af kaupverðinu var greidd með fjáreignum VÍS ótengdum tryggingarekstri. Hluti af
þeim fjáreignum voru skuldabréf og hlutabréf útgefin af Klakka og tengdum aðilum.

Í EIGU VOGUNARSJÓÐS OG ÞROTABÚS
KLAKKI Þann 20. apríl gerði Klakki/
Exista samning við þrotabú Kaupþings um uppgjör allra krafna og
ágreiningsmála sem uppi voru á
milli aðilanna tveggja, en Kaupþing
hafði verið langstærsti lánveitandi
Klakka/Exista á árunum fyrir hrun
auk þess sem félagið var stærsti
einstaki eigandi bankans. Fréttablaðið greindi frá því stuttu seinna
að í samkomulaginu hefði falist
að Klakki/Exista gæfi eftir alls 254
milljarða króna kröfur í þrotabú
Kaupþings sem að mestu voru til-

komnar vegna afleiðusamninga. Á
móti losaði Kaupþing, sem átti 50
milljarða króna samþykkta kröfu
á Klakka/Exista, um 15 milljarða
króna innstæðu sem búið hafði
haldið hjá sér á meðan deilur stóðu
yfir á milli aðilanna. Auk þess féll
Kaupþing frá kröfum á Klakka/Existu
sem samanlagt voru að svipaðri
upphæð og þær sem Klakki/Exista
féll frá. Í ársreikningnum kemur fram
að eftir samkomulagið hafi verið
lýstar kröfur í 284 milljarða króna
og að Kaupþing hafi við það eignast

20 prósenta hlut í Klakka/Exista.
Stærsti einstaki eigandi Klakka er
Arion banki með um 36 prósenta
eignarhlut, en sá banki er að langstærstu leyti í eigu Kaupþings.
Einn stærsti kröfuhafi Kaupþings,
vogunarsjóðurinn Burlington Loan
Management, er síðan þriðji stærsti
einstaki eigandi Klakka/Existu með
að minnsta kosti 12,4 prósenta
eignarhlut. Sjóðurinn hefur keypt
mikið af kröfum á Klakka/Existu á
eftirmarkaði á undanförnum árum.

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Við óskum Íslandspósti til hamingju með nýju
VANTAGE bréfaflokkunarvélina frá

PITNEY BOWES á sér 65 ára sögu i sölu póstvéla á Íslandi undir merki okkar félags og hefur
ávallt verið í fararbroddi með nýjungar, hvort sem er í póststimpilvélum,
umslagapökkunarvélum eða öðrum vélum tengdum bréfa– og póstvinnslu.

Otto B. Arnar ehf.
Skipholti 17 - 105 Reykjavík

Greiningardeild Arion banka hefur gefið út skýrslu um íbúðamarkað:

Kröftug hækkun
íbúðaverðs næstu ár
Útlit er fyrir að fasteignaverð hér
á landi hækki um 8 til 9% á næstu
tveimur árum eða sem nemur 4
til 5% raunverðshækkun. Þetta
er niðurstaða greiningardeildar
Arion banka sem gaf í gær út
skýrslu sem nefnist Fasteignamarkaður á göngudeild: Horfur
til 2014.
Í skýrslunni eru eftirfarandi
þættir sagðir styðja við fasteignaverð á næstu árum. Í fyrsta lagi
aukin umsvif í hagkerfinu samhliða vaxandi kaupmætti. Í öðru
lagi hagstæð vaxtakjör sem eru
ein afleiðing gjaldeyrishaftanna
og í þriðja lagi að byggingarkostnaður er enn hár sem dregur
úr hvata til nýbygginga.
Á móti eru kröfur um nokkuð
eigið fé við fasteignakaup og sú
staðreynd að skuldsetning er enn
mikil talin vinna á móti batanum
á fasteignamarkaði.
Þá telur greiningardeildin að

ARION BANKA Í GÆR Hafsteinn Hauksson,
hagfræðingur í greiningardeild Arion
banka, kynnti skýrsluna í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

verð ákveðinna gerða fasteigna
muni hækka meira en annarra
á tímabilinu. Þannig muni verð
minni eigna, einkum og sér í lagi
í fjölbýli, og eigna í elstu hverfum
höfuðborgarsvæðisins hækka
af meiri krafti en verð annarra
eigna, ekki síst vegna neikvæðrar
eiginfjárstöðu nýrra fasteignakaupenda.
- mþl
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ÚRVALIÐ
ER HJÁ
OKKUR
Lenco PODO151
Lenco MP3 spilari með
sskrefamæli og 4GB minni. 1,8”
sskjár. Skrefamælir. USB 2.0.
Rauf fyrir Micro SD kort að 8GB.
Upptökumöguleiki.

VERÐ

Taska
Ta
ska
k til
til
að festa á
handlegg
fylgir!

6.995
FRÁBÆRT VERÐ

Philips AZ102
Einfalt ferðatæki með geislaspilara og útvarpi.

FRÁBÆR Í
RÆKTINA

Philips H
HF3465
Vekjari með
me ljósi sem vekur mjúklega með „sólarupprás“
sem er sti
stillanleg frá 0-30 mín. Nota má vekjara án ljóss.
20 birtust
birtustig. Notalegt hljóð til að vakna við.

VERÐ

17.995
1
Dagsbirtuvekjari

FRÁBÆRT VERÐ
FR

Philips SHQ1000
Vandaðir vatnheldir íþróttatappar úr
anti bacterial agent efni. Bass Beat.
24k gulltengi. 1.2m OFC kapall.

PHILIPS O'NEILL HEYRNARTÓL
eru fyrir kröfuharða. Hágæða
hljómgæði, veðurþolin, slitsterk og byggð til að endast.

VERÐ

VERÐ

4.995

9.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

Philips MC147
Hljómgóð míkrósamstæða með geislaspilara og FM útvarpi með
stöðvaminnum, Dynamic Bass Boost, heyrnartólstengi ofl.

VERÐ

VERÐ

12.995

19.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

Lenco DVP736
Fjölkerfa DVD ferðaspilari með 7”
LCD skjá og hristivörn, USB, AV og
heyrnatólstengi. SD/MMC kortalesari.
Innbyggð hleðslurafhlaða. Stereó hátalarar.
Heyrnartól, fjarstýring, höfuðpúðafesting
og 240V-12v tengi í bíl fylgir. 3 litir, blár,
gulur eða grænn. Snúningsskjár.

Wilfa 3DPMAS
3D Shiatsu nuddpúði
með innbyggðum
I.R hitara (Infrared
hitun). Slekkur á sér
eftir 15 mín.

ÍSLENSKUR
LEIÐARVÍSIR

VERÐ

22.995
FRÁBÆRT VERÐ

Melissa 644020
400w safapressa sem tekur hart
grænmeti og ávexti. Ekki þarf
að taka fræin úr eða afhýða. 2
hraðar. Stór hratbakki.

Jólatilboð: Taska að verðmæti 2.495 fylgir
Nikon S3300
16 milljón punkta myndavél með 2,7" LCD-skjá.
NIKKOR linsa. 4x fókusvörn. 6x Optical og 4x
Digital Zoom. Rafræn titringsjöfnun. EXPEED C2.
AF-andlitsstilling. Sendir myndir þráðlaust. HD
hreyfimyndataka. Allt að 210 myndir á rafhlöðu.
45MB minni og kortarauf. Hleðsla í straum eða USB.
Íslenskur leiðarvísir.

Klínískt prófaður
- Philips hefur
100 ára reynslu í
ljóstækni.

VERÐ

VERÐ

22.995

7.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

Wilfa 3DPMASSWH
3D Shiatsu nuddsæti bak og
sæti. 3 stillingar. Innrauð
hitun. 4 kúlur nudda bak.
Slekkur á sér eftir 15 mín.

VERÐ

VERÐ

7.995

19.995

FRÁBÆRT VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

Elna ELNA220EX
Saumavél með 15 sporgerðir.
Sporatafla að framan. Stilliskífa
fyrir spor. Nál stillanleg frá miðju.
Spóluvinda og tvinnahnífur. 4 gerðir
saumfóta. Overlock. Ábreiða og
íslenskur leiðarvísir fylgir.

VERÐ

36.995
FRÁBÆRT VERÐ
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VÉLBÚNAÐUR
Innbyggð kerfi
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Sóknarfæri í hugbúnaðarklasanum
Íslenski hugbúnaðargeirinn hefur verið kortlagður heildstætt í fyrsta skipti. Í nýrri skýrslu, sem unnin var fyrir
Íslandsstofu og Samtök upplýsingatæknifyrirtækja, kemur fram að mikil tækifæri felist í aukinni samvinnu.
NÝSKÖPUN
Magnús Þorlákur Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is

Mikil tækifæri felast í auknu samstarfi meðal íslenskra hugbúnaðarfyrirtækja. Þetta er niðurstaða nýrrar skýrslu þar sem
íslenski hugbúnaðargeirinn og
möguleikar hans eru kortlagðir.
Skýrslan var unnin fyrir Íslandsstofu í samstarfi við Samtök upplýsingatæknifyrirtækja
af Vilhjálmi Jens Árnasyni, verkefnisstjóra hjá Íslenska sjávarklasanum. Byggir hún meðal annars á viðtölum við forsvarsmenn
hátt í 70 fyrirtækja í greininni.
„Það sem maður rekur augun
fyrst í er einfaldlega hvað það er
mikill kraftur í þessum geira og
mikil tækifæri,“ segir Vilhjálmur
og heldur áfram: „Þetta er fremur
ung atvinnugrein, en fyrir rúmum
áratug voru kannski fimm til tíu
fyrirtæki sem voru í einhverjum
útflutningi. Núna eru kannski 70 til
80 fyrirtæki sem mörg hver eiga

í heilmiklum
viðskiptum við
erlenda aðila.
Þannig að umsvifin í þessari ört vaxandi
grein eru orðin
mjög mikil og
teygja sig um
VILHJÁLMUR JENS
allan heim.”
ÁRNASON
Velta þeirra
um 70 fyrirtækja sem rætt var
við í tengslum við skýrslugerðina
var áætluð rúmlega 58 milljarðar
króna og þá er talið að umsvif
þeirra erlendis nemi um 37 milljörðum. Hjá fyrirtækjunum starfa
samtals um 3.300 manns, þar af
2.100 á Íslandi. Um 80% fyrirtækjanna hafa hug á því að auka
útflutning og erlend umsvif sín
enn frekar. Þá telja þau sig flest
vera tæknidrifin fremur en markaðsdrifin þótt markaðskunnátta sé
talin sífellt að aukast.
AUKA ÞARF SAMVINNU

Við vinnslu skýrslunnar voru hugbúnaðarfyrirtæki spurð út í sam-

HVAÐ ER KLASI?
Klasi í atvinnulífinu er skilgreindur sem landfræðileg þyrping tengdra fyrirtækja og stofnana á ákveðnu sviði. Þannig getur verið um að ræða fyrirtæki,
birgja, þjónustuaðila, fyrirtæki í tengdum atvinnugreinum og stofnanir sem
keppa hvert við annað á afmörkuðu sviði en eiga einnig í ýmiss konar samstarfi. Þannig getur skapast heild sem er sterkari en einstaka aðilar hver í
sínu lagi. Klassíska dæmið um klasa sem myndast hefur er Kísildalurinn í
Kaliforníu í Bandaríkjunum.

UM MYNDINA AÐ OFAN
Í tengslum við gerð skýrslunnar voru íslensk hugbúnaðarfyrirtæki spurð að
því á hvaða sviði hugbúnaðargerðar þau væru að vinna. Til hliðsjónar var
stuðst við sænskt líkan yfir uppbyggingu hugbúnaðarklasa en blaðamaður
þýddi heiti sviðanna yfir á íslensku. Á myndinni hér að ofan má sjá á hvaða
sviðum fyrirtækin töldu sig starfa auk fjölda starfsmanna hjá hverju þeirra.
Taka má fram að ekki áttu öll fyrirtækin þó auðvelt með að átta sig á því
hvar þeirra starfsemi lægi og þá starfa flest fyrirtækin á fleiri en einu sviði.
Segir í skýrslunni að það hafi verið mat margra að það endurspeglaði hversu
fjölþætt verkefni mörg fyrirtæki væru að taka að sér, en smæð markaðarins
gerði að mati þeirra kröfu á að fyrirtækin gætu tekist á við mörg ólík verkefni.

starf sín á milli. Kom í ljós að um
tveir þriðju fyrirtækjanna eiga í
litlum sem engum samskiptum
við önnur fyrirtæki í geiranum og
þá töldu 90% fyrirtækja mögulegt
að auka samstarfið.

Er það því niðurstaða skýrslunnar að miklir möguleikar
geti falist í því að auka samvinnu innan greinarinnar með
innleiðingu klasahugsunar.
Þannig megi efla greinina, nýta

mannafla betur og skapa meiri
virðisauka.
„Það er verið að vinna af miklum
krafti eftir klasahugmyndafræði
í nágrannaríkjum okkar. Danir og
Svíar hafa til að mynda þróað mjög
stóran klasa, Eyrarsundsklasann,
sem getur verið okkur ákveðin fyrirmynd,“ segir Vilhjálmur og bætir
við: „Það liggur fyrir að í þessum
geira hér á landi eru fleiri tækifæri
en menn ná að anna, meðal annars
vegna skorts á starfsfólki. Þarna
kemur klasahugsunin til því með
bættri samvinnu ættum við að geta
nýtt kraftana betur og þannig skapað ný tækifæri og aukið arðsemi.“
Til stendur að vinna frekar með
þær ábendingar sem fram koma
í skýrslunni. Þannig segir Vilhjálmur að lokum að Íslandsstofa
hafi þegar kynnt aðgerðaráætlun
fyrir árin 2013 og 2014 sem byggi á
hugmyndun úr skýrslunni. Þá vonast hann til þess að Samtök upplýsingatæknifyrirtækja geti einnig
nýtt niðurstöðurnar með það að
markmiði að gera greininni kleift
að vaxa og dafna á næstu árum.
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Nýtt hlutafé til að gera nýja sjónvarpsþætti:

Latibær tapaði 326
milljónum í fyrra
Latibær ehf. tapaði 2,6 milljónum
d a l a á á r i nu 2 011, e ð a 3 2 6
milljónum króna á gengi dagsins
í dag. Félagið hafði skilað 767
þúsund dala, 96 milljóna króna,
hagnaði árið áður. Fjölmiðlarisinn
Turner Broadcasting System
keypti allt hlutafé í Latabæ í september í fyrra. Þetta kemur fram
í ársreikningi Latabæjar sem nýverið var skilað inn til fyrirtækjaskráar.
L atibær ehf. er félag utan
um þá starfsemi sem tilheyrir
Latabæjar-vörumerkinu. Samstæðan framleiðir meðal annars
samnefnda sjónvarpsþætti með
stofnanda félagsins, Magnúsi
Scheving, í aðalhlutverki íþróttaálfs. Magnús er auk þess framkvæmdastjóri Latabæjar.
Í reikningnum kemur fram
að eignir Latabæjar hafi verið
metnar á 15,2 milljónir dala, 1,9

Meint markaðsmisnotkun VBS með bréf í FL Group er til rannsóknar hjá FME. VBS
tapaði 2,2 milljörðum á fléttunni og höfðaði einkamál til að sækja féð. Samið var
um lyktir þess í lok nóvember. VBS fær greitt í samræmi við nauðasamning.
SÖMDU VIÐ VBS OG SELDU TM

SAKAMÁL
Þórður Snær Júlíusson | thordur@frettabladid.is

AÐAL Magnús Scheving leikur
íþróttaálfinn í Latabæjarþáttunum og er
framkvæmdastjóri félagsins.

milljarða króna. Tæplega 80 prósent eigna félagsins eru óefnislegar. Skuldir Latabæjar voru 7,5
milljónir dala í lok síðasta árs, um
940 milljónir króna.
Hlutafé félagsins var aukið um
912 milljónir króna fyrr á þessu
ári. Það fé á að nota til að framleiða nýja Latabæjar-sjónvarpsþætti.
- þsj

Samningsviðræður um eitt lífeyrissjóðskerfi:

Samráð engu skilað

RÁÐHERRA Fjármálaráðuneytið þarf
að skila fjárlaganefnd greinargerð um
málið fyrir lok árs. Katrín Júlíusdóttir er
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
fjármálaráðherra.

hækka framlag sitt til lífeyrissjóðsgreiðslna til að laga þessa
stöðu. Á mánudag sendi fjárlaganefnd erindi til fjármálaráðuneytis þar sem því var gefið til
loka desember til að skila greinargerð um hvernig ráðuneytið ætli
að vinna úr vanda LSR.
- þsj

Daginn áður en Stoðum og TM var stefnt af VBS var tilkynnt um að kaup
hóps lífeyrissjóða og annarra innlendra fjárfesta á 60 prósenta eignarhlut í
TM fyrir 6,7 milljarða króna hefðu gengið í gegn. Seljandinn var Stoðir, sem
á enn um 40 prósenta hlut. Stefnt er að skráningu TM á hlutabréfamarkað á
fyrri hluta næsta árs.
Júlíus Þorfinnsson, framkvæmdastjóri Stoða, sagðist í samtali við Markaðinn ekki geta tjáð sig neitt um málið sökum trúnaðar. Heimildir Markaðarins
herma þó að Stoðir hafi samþykkt að greiða VBS í samræmi við ákvæði
nauðasamnings félagsins. Það þýðir að VBS fær fimm prósent af kröfu sinni,
sem nam um 2,3 milljörðum króna. Það gera um 115 milljónir króna.

Meint markaðsmisnotkun VBS
fjárfestingabanka, Stoða (áður
FL Group) og Tryggingamiðstöðvarinnar (TM) með hlutabréf
í FL Group í byrjun árs 2008 er
til rannsóknar hjá Fjármálaeftirlitinu (FME) eftir að slitastjórn
VBS vísaði málinu þangað. Hún
höfðaði einnig einkamál á hendur
Stoðum og TM vegna málsins.
Þingfesta átti það mál 27. nóvember síðastliðinn en áður en af því
varð var samið um lyktir þess.
Málavextir eru þeir að í upphafi
ársins 2008 gerðu þeir Jón Þórisson, þáverandi forstjóri VBS,
og Jón Ásgeir Jóhannesson, þá
stjórnarformaður og aðaleigandi
FL Group, með sér samkomulag
um að FL Group myndi leggja
inn í VBS peningamarkaðsinnlán
sem síðan átti að nota til að kaupa
hlutabréf í FL Group. Í lok janúar
og í byrjun febrúar 2008 lagði FL
Group síðan inn 1,5 milljarða
króna í formi peningamarkaðsinnlána. Síðar var dóttur félag
þess, TM, látið taka við fjármögnuninni. Alls lagði TM inn
í VBS rúma 2,3 milljarða króna
í peningamarkaðsinn lánum í
febrúar 2008. Hluti var notaður
til að endurgreiða FL Group og
afgangurinn að mestu notaður til
að kaupa enn fleiri bréf í Stoðum.
Skrifað var undir skaðleysisyfirlýsingu vegna þessa. Í henni fólst
að FL Group myndi verja VBS
fyrir öllu mögulegu tapi vegna
viðskiptanna. Forsvarsmenn
TM hafa ávallt neitað því að hafa
vitað að peningamarkaðsinnlánin
hafi verið notuð með þeim hætti

TM Tryggingamiðstöðin lagði
peningamarkaðsinnlán inn í VBS og þau
voru notuð til að kaupa hlutabréf í FL
Group, sem var eigandi tryggingafélagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/EOL

sem þau voru. Áður en VBS fór
í þrot endurgreiddi bankinn TM
lánin með eignum. Slitastjórn
VBS hefur höfðað riftunarmál
vegna þeirra gjörninga.
Samkvæmt gögnum sem Markaðurinn er með undir höndum

gengu viðskiptin þannig fyrir
sig að tveir miðlarar VBS sáu
um hlutabréfakaupin og var tilgangurinn sá að reyna að halda
gengi FL Group, sem þá stóð
höllum fæti, yfir tíu krónum á
hlut. Það tókst ekki til lengdar. Í
lok júlí 2008 keypti Styrkur Invest, dótturfélag Baugs, öll hlutabréfin í FL Group sem VBS hafði
keypt fyrir peningamarkaðsinnlán TM. Markaðsvirði þeirra var
þá um 1,4 milljarðar króna og
ljóst að mikið tap hafði myndast á
viðskiptunum. Kaupin voru bæði
gerð með lánsfé frá VBS. Bæði
Baugur og Styrkur urðu síðan
gjaldþrota árið 2009 og efndu því
ekki gerða samninga. VBS tapaði
þess vegna 2,2 milljörðum króna
á þátttöku sinni í fléttunni og þess
vegna ákvað slitastjórn VBS að
stefna Stoðum og TM.
Hei m i ld i r F rét t abl aðsi ns
herma að málið hafi auk þess
verið sent til FME til rannsóknar
þar sem slitastjórninni þyki ljóst
að forsvarsmenn þeirra aðila sem
komu að fléttunni hafi gerst sekir
um saknæma og ólögmæta háttsemi þegar þeir reyndu að hafa
áhrif á verð hlutabréfa á markaði með þeim hætti sem að ofan
er lýst.

Tækifæri
á vaxandi
markaði

Úrvalsbréf – Eignaskipting miðað við 30.11.2012.
Marel

Annað

18,0%

10,5 %
Reginn

4,0 %

Eimskip

16,9%

HB Grandi

4,3%

BankNordik

5,9%

Atlantic
Petroleum

Icelandair

6,8%

14,6%

Hagar

7,1%

Össur

11,9%

Úrvalsbréf árfesta aðallega í hlutabréfum
og leggja áherslu á góða eignadreiﬁngu.
Nú er tækifæri til árfestinga í atvinnulíﬁnu.

Fyrirvari: Úrvalsbréf eru árfestingasjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 og lýtur eirliti Fjármálaeirlitsins. Landsbréf hf. eru rekstrarfélag sjóðsins og Landsbankinn hf. vörslufélag hans. Áhætta fylgir
ávallt árfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Ávöxtun í fortíð veitir ekki
endilega vísbendingu um framtíðarávöxtun. Nánari upplýsingar má ﬁnna í útboðslýsingu sjóðsins og í útdrætti
úr henni á landsbref.is og landsbankinn.is.

Velkomin í næsta útibú eða hringdu í okkur í síma 410 4000.

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Ekkert hefur þokast í samningsviðræðum stjórnvalda og stéttarfélaga opinberra starfsmanna um
stórtækar breytingar á lífeyriskerfi þeirra, samkvæmt heimildum Markaðarins. Samráðsnefnd aðilanna hefur ekki fundað
frá því snemma í október.
Tillögur, sem meðal annars
fela í sér hækkun á eftirlaunaaldri opinberra starfsmanna úr 65
árum í 67 ár, liggja fyrir í nefndinni. Samkvæmt þeim á að verða
til eitt lífeyrissjóðakerfi í landinu
í stað tveggja líkt og nú er. Vandamálið er að iðgjald sjóðsfélaga hjá
Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins
(LSR) dugar ekki til greiðslu á
skuldbind ingum. Stéttar félögin
neita að semja nema þær greiðslur
séu tryggðar. Þegar svo háttar
á launagreiðandinn, ríkið, að

Markaðsmisnotkun
með FL-bréf rannsökuð
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Ætlaðar endurheimtir margfaldast
Kröfur á Glitni hafa nífaldast í verði á 4 árum. Seðlabankinn keypti ekki kröfur á eftirmarkaði enda lagaleg
óvissa um hvort hann megi það.
BANKAR/FRÉTTASKÝRING
Þórður Snær Júlíusson | thordur@frettabladid.is

Ætlaðar endurheimtir kröfuhafa
Glitnis hafa nífaldast frá því í
nóvember 2008. Hjá Landsbankanum hafa þær fimmfaldast og
hjá Kaupþingi hafa þær tæplega
fjórfaldast.
Þ etta kemur fram í svari
Seðlabanka Íslands við ýmsum
spurningum nefndarmanna í
efnahags- og viðskiptanefnd um
stöðu útgreiðslna til kröfuhafa
fallinna banka og fyrirhugaða
nauðasamninga þeirra. Svörin
voru afhent 21. nóvember síðastliðinn.
Þeir aðilar sem keypt hafa
kröfur á bankana þrjá á eftirmarkaði hafa því margfaldað
virði krafna sinna.

Glitnir

ALDREI KEYPT KRÖFUR
Í svörum Seðlabankans, sem Már
Guðmundsson seðlabankastjóri
skrifar undir, segir að Seðlabankinn hafi aldrei keypt kröfur
á fallin fjármálafyrirtæki á svokölluðum eftirmarkaði, enda sé
ekki „ljóst hvort lagaheimildir
séu til þess“. Eignasafn Seðlabanka Íslands (ESÍ), dótturfélags hans, heldur hins vegar á
miklu magni krafna í bú bankanna vegna veðlánaviðskipta
sem hann stundaði, sem veitandi
lausafjárfyrirgreiðslu, af miklum móð við föllnu bankana fyrir
hrun. Hann er til dæmis á meðal
tíu stærstu kröfuhafa Glitnis í
gegnum þrotabú Sparisjóðabankans, sem var umsvifamikill í veðlánaviðskiptunum. Í lok
árs 2011 voru eignir ESÍ metnar á 340,3 milljarða króna, sem

3,0% ➜ 27,0%

Landsbanki 1,25% ➜ 6,25%

Kaupþing 6,625% ➜ 25,5%

var um 21 prósent af heildarefnahag Seðlabankans á þeim
tíma. Því er um mikil verðmæti
er að ræða.
S e ðl aba n k i n n va r ei n n ig
spurður hvort hann vissi á hvaða
verði kröfur á gömlu bankana
voru keyptar og um hvaða upphæðir væri að ræða. Í svari hans
segir að hann hafi ekki upplýsingar um á hvaða verði og í
hvaða magni kröfur hafi verið
keyptar. Þó megi gera ráð fyrir
að kröfur hafi í sumum tilvikum
margsinnis gengið kaupum og
sölum. Vitað sé að viðskiptabankar séu á meðal kröfuhafa
og að hlutur „svokallaðra vogunarsjóða hefur farið vaxandi“.

ENDURHEIMTIR MARGFALDAST
Síðan segir að „til hliðsjónar má
þó geta þess að þegar skulda-

SEÐLABANKINN Már Guðmundsson
seðlabankastjóri skrifaði undir svörin
við spurningum nefndarmannanna
fyrir hönd bankans. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

tryggingar á íslensku bankana
voru gerðar upp í nóvember 2008
voru endurheimtur ótryggðra
kröfuhafa afar lágt metnar
(1,25% í Landsbanka Íslands, 3%
í Glitni og 6,625% í Kaupþingi).
Frá þeim tíma hafa verið sam-

felld viðskipti með kröfurnar og
í dag er verð þeirra u.þ.b. 6,25%
hjá Landsbanka, 27% hjá Glitni
og 25,5% hjá Kaupþingi“. Samkvæmt þessu hefur virði krafna
á bankana margfaldast á undanförnum árum.

EINN SJÓÐUR LANGSTÆRSTUR
Fréttablaðið greindi frá því síðastliðinn föstudag að um
30 vogunarsjóðir og aðrir fjárfestingasjóðir ættu um
helming allra krafna á Glitni. Verði nauðasamningur bankans samþykktur og kláraður munu þeir eiga meirihluta
í eignastýringarfélaginu sem stofnað verður á grunni
hins fallna banka. Mikil samþjöppun hefur átt sér stað í
eignarhaldi á kröfum á Glitni á síðustu tveimur árum.
Langstærsti einstaki kröfuhafinn er Burlington Loan
Management, írskt skúffufyrirtæki sem er fjármagnað
og stýrt af bandaríska sjóðstýringarfyrirtækinu Davidson
Kempner. Alls á Burlington 8,46 prósent allra samþykktra

krafna. Heildarumfang krafna sjóðsins er 191 milljarður
króna. Sjóðurinn hefur bætt duglega við sig á síðustu
tveimur árum. Um mitt ár 2010 átti hann 5,6 prósent
allra krafna á Glitni, samtals upp á 142 milljarða króna.
Gera má ráð fyrir að væntar endurheimtir þeirra krafna
hafi vaxið duglega á sama tíma.
Burlington er einnig á meðal stærstu kröfuhafa
Kaupþings, á meðal stærstu eigenda Klakka og á hluti í
Bakkavör. Auk þess eiga sjóðir í eigu Davidson Kempner
kröfur á Landsbankann og eru á meðal stærstu eigenda
Straums.

MYNDARLEGUR

ENNEMM / SÍA / NM55673

www.landrover.is

NÝR LAND ROVER DISCOVERY 4
VERÐ FRÁ 10.950.000 KR.
Land Rover Discovery 4 er einn glæsilegasti jeppi sem til er. 211 hestafla dísilvél sem eyðir aðeins
8,3 l / 100 km í blönduðum akstri*, ný 8 þrepa sjálfskipting með takkaskiptingu í stýrinu og loftpúðafjöðrun
á öllum hjólum sem tengd er Terrain Response stillanlega fjöðrunarkerfinu.

ATHUGIÐ!
Tryggðu þér nýjan DISCOVERY 4 fyrir breytingar
á vörugjöldum þann 1. jan. nk

Ef þig langar að prófa Discovery skaltu ekki hika við að hafa samband
við okkur í síma 525 8000 eða koma við og skreppa í reynsluakstur.
Þú færð allar nánari upplýsingar um verð og búnað á www.landrover.is
*Miðað við uppgefnar viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

BL Sævarhöfða 2, sími 525 8000

SKEMMTUN SEM SKIPTIR MÁLI
Í OPINNI DAGSKRÁ Á STÖÐ 2
HÉR FÆRÐU RAUÐU NEFIN:
Hagkaup, Bónus, MP banki,
Te og Kaffi, Domino’s.
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Þessi auglýsing er kostuð af:

Netfang
ritstjorn@markadurinn.is
Sími 512 5000 Fax 512 5301

Hin
hliðin
HULDA
BJARNADÓTTIR

Jón eða séra Jón
Fyrir skömmu var lagt fram frumvarp sem miðar að því að banna
alfarið íslenskar áfengisauglýsingar.
Tilgangurinn er að vernda heilsu
landans. Hversu sanngjarnt er það
fyrir hinn íslenska framleiðanda að
mega setja pening í löglega íslenska
framleiðslu, sem framleidd er undir
íslenskri löggjöf og virku íslensku
eftirliti, en að mega ekki koma
henni á framfæri? Tvískinnungur
gæti mögulega verið heiti á þeirri
stöðu sem er komin upp.
Ef heilsa landans er höfð að
leiðarljósi þarf þá ekki að banna
sælgætis-, gos- og bílaauglýsingar
svo eitthvað sé nefnt? Þar skapast
vissulega hætta af óbeinni mengun
eða jafnvel hætta á varanlegum
skaða og sjúkdómum til framtíðar
litið. Og hversu raunhæft er að
framfylgja boðum og bönnum sem
við búum við? Er forræðishyggjunni
engin takmörk sett? Og hversu
raunhæft er að fara fram með
þessum hætti?

Auglýsingar á fótboltabúningum
Þær áfengisauglýsingar sem ég
verð vör við eru fyrst og fremst
erlendar og birtast þær á innfluttum fótboltabúningum fyrir
börn, á fótboltakappleikjum sem
iðulega rúlla á skjánum um helgar
hjá bóndanum og þegar ég kaupi
mér erlend tímarit sem eru ætluð
hinum ýmsu markhópum. Þau
kaupi ég hérlendis sem erlendis. Því
þyrfti löggjafinn að ganga svo miklu
lengra til að tryggja að neytandinn
verði aldrei var við áfengisauglýsingar og til að tryggja sanngjarna
nálgun.
Það mætti til dæmis banna
íþróttaútsendingarnar, banna innflutta neytendavöru sem er merkt
áfengisvörumerki og svo mætti
skella Internetinu í lás. Þá reyndar
væri ríkisstjórnin búin að slá tvær
flugur í einu höggi þar sem það á
líka að fara að leggja fram frumvarp sem bannar erlend happdrætti
á Netinu. Það þarf þó ekki nema
að labba út á næsta götuhorn til
að spila fjárhættuspil og ágóðinn
rennur til háskólans og ýmissa
samtaka hérlendis svo sem SÁÁ og
Rauða krossins. Tvískinnungur enn
og aftur? Eða kannski er eðlilegt að
framkvæmd og forvörn sé sinnt á
sitthvorum endanum.

Áhrif á val vörumerkis
Neytandinn mun halda áfram að
velja sér þá vöru sem er sýnilegust
en að öðru leyti mun hann haga sér
eins samkvæmt rannsóknum, þar
sem áfengisauglýsingar hvorki auka
né minnka áfengisneyslu. Þær hafa
áhrif á val vörumerkis hverju sinni.
Hvers á þá íslenski iðnaðurinn að
gjalda ef hann má ekki auglýsa en
bara hinir? Ef við segjum að Jón sé
hinn íslenski framleiðandi en séra
Jón erlendi áfengisrisinn sem keppir
á alþjóðamarkaði þá er augljóst á
hvorn Jóninn mun halla í þessum
efnum.

Netfang auglýsingadeildar
auglysingar@markadurinn.is
Veffang visir.is

Ómar Svavarsson, forstjóri Vodafone.

Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims.

