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Kaupmáttur jókst um 0,4%
Kaupmáttur launa jókst um 0,4 prósent milli ágúst
og september samkvæmt nýbirtum tölum Hagstofu Íslands. Þá kemur fram í tölum Hagstofunnar að vísitala launa hafi verið 465 stig í september, sem er 0,7 prósenta hækkun frá fyrra mánuði. Í umfjöllun greiningar Íslandsbanka segir að
hækkunin milli mánaða sé sú mesta síðan í mars,
þegar áhrifa kjarasamninga gætti síðast í launum.
Í tölum Hagstofunnar kemur jafnframt fram að
síðastliðna tólf mánuði hafi launavísitalan hækkað
um 5,9 prósent, en á sama tíma hafi vísitala kaupmáttar hækkað um 1,9 prósent.

Iceland Foods notar Benz
Breska verslanakeðjan Iceland Foods skiptir öllum
heimsendingarbílaflota sínum yfir í Mercedes
Benz Sprinter-vöruflutningabíla, að því er fram
kemur í frétt LogisticsManager.com. Alls verður
um 1.300 vöruflutningabílum skipt, en nýju bílarnir verða með sérstaka hitastýringu í flutningsrými.
Fram kemur að yfir 300 nýir bílar verði komnir á
göturnar fyrir lok þessa árs.
Hluti af samkomulagi Iceland Foods við Mercedes
Benz er að bílaframleiðandinn styrkir Gæðamiðstöð
þar sem starfsfólk
fær sérstaka þjálfun í tengslum við
breytinguna.
- óká

Hlutabréf í Netﬂix hækkuðu

SKAPANDI GREINAR VELTA HUNDRUÐUM MILLJARÐA
➜ Heildarvelta skapandi greina
var um 190 milljarðar króna
árið 2009

➜ Sama ár voru útﬂutningstekjur ➜ Félagar í Samtökum skapandi
greinanna um 24 milljarðar
króna

greina segja mikilvægi greinanna oft vanmetið
SÍÐA 4

Getum við

bætt reksturinn?
Advania hefur þróað ölda snjalllausna fyrir atvinnulíﬁð sem styðjast
við Android, Apple iOS og Windows stýrikerﬁn. Við færum fyrirtækjum
ávinning af hagnýtingu snjalltækja.

Starfsmenn snjalllausna Advania eru til þjónustu reiðubúnir í síma 440 9000.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á www.advania.is/app

Hlutabréf í bandarísku streymisveitunni Netflix
hækkuðu um tæp tíu prósent á mánudag þegar fyrirtækið birti afkomutölur sínar fyrir þriðja ársfjórðung.
Afkomutölurnar sýna að Netflix hagnaðist um 32
milljónir dala á ársfjórðungnum, eða um 3,8 milljarða íslenskra króna. Hagnaður fyrirtækisins var
á sama tíma í fyrra um ellefu milljónir dala, eða
um 1,4 milljarðar íslenskra króna.
Áskrifendum Netflix fjölgaði úr þrjátíu milljónum á síðasta ári í fjörutíu milljónir á þessu ári. - hg

|2

23. október 2013 | miðvikudagur

Atvinnuleysi í Bandaríkjunum var 7,2 prósent í september:

Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Störfum fjölgaði um 148 þúsund
1,7%

Félög sem lækkuðu
í verði

Hagar

34,20

50,3%

1,5%
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16,00

94,6%

3,6%

122,00

-13,2%

-5,8%

Nýherji

3,03

-25,2%

0,0%

Reginn

13,48

22,5%

1,4%

Tryggingamiðstöðin*

30,10

12,7%

0,3%

Icelandair Group
Marel

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu
í stað

MESTA HÆKKUN

Vátryggingafélag Íslands**

ICELANDAIR

Össur

94,6% frá áramótum
BANK NORDIC

3,6% í síðustu viku
MESTA LÆKKUN
NÝHERJI

-25,2% frá áramótum
MAREL

5,8%

í síðustu viku

Úrvalsvísitalan OMXI6

11,07

20,1%

1,2%

189,00

-2,6%

-0,4%

1140,90

7,7%

-0,9%

0,0%

First North Iceland
1150,00

0,0%

Hampiðjan

12,15

29,3%

0,0%

HB Grandi

16,20

8,0%

0,0%

1,22

13,0%

0,0%

Century Aluminum

Sláturfélag Suðurlands

*fyrsta verð 08. maí 2013 **fyrsta verð 24. apríl 2013

Fróðleiksmolinn
Nýskráning bifreiða – mánaðarlegar tölurMánaðarlegar skráningar
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Spá því að álverð
hækki á næsta ári
Álverð hefur lækkað um fjórtán prósentustig frá janúar á þessu
ári. Miklar álbirgðir og umframframleiðsla halda verðinu lágu.
Langtímaspár gera ráð fyrir hóflegum verðhækkunum á áli.
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Heimsmarkaðsverð á áli lækkaði
í byrjun október um fjórtán prósentustig frá janúarmánuði þessa
árs.
„Miklar álbirgðir og áframhaldandi umframframleiðsla áls
gera það að verkum að ólíklegt er
að álverð hækki
á næstu mánuðum,“ segir Sigurður Ottó ÞorPÉTUR BLÖNDAL
varðarson hjá
IFS-greiningu en fyrirtækið birtir
reglulega umfjöllin um ástandið á
álmörkuðum.
Í síðustu umfjöllun fyrirtækisins segir að umframframboð á áli
hafi á fyrstu sjö mánuðum ársins
verið 773 þúsund tonn, samanborið
við 506 þúsund tonn árið 2012. Til
samanburðar er samanlögð framleiðslugeta íslensku álveranna
þriggja um 815 þúsund tonn.
Seðlabanki Íslands og viðskiptablaðið Wall Street Journal birtu
nýverið hvort sína spána um þróun
álverðs. Þar er því í báðum tilvikum spáð að álverð eigi eftir að
hækka á næsta ári. Wall Street
Journal spáir einnig að eftirspurn
eftir málminum eigi eftir að aukast.
„Í síðustu spá CRU, sem er helsti
greiningaraðilinn í áliðnaðinum, er
spáð hóflegum verðhækkunum á áli

0
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Ár
Heimild: Hagstofa Íslands

Hagstofa Íslands birtir tölur um nýskráningar bifreiða mánaðarlega. Eins og sést
á myndinni náðu mánaðarlegar skráningar hámarki í júní 2005 en lágmarki í
desember 2008. Nýskráningar bifreiða voru þá aðeins 77 talsins. Nýskráningar
eru fæstar í desember mánuði en flestar í júní ár hvert. Frá 2009 hefur nýskráningum bifreiða fjölgað töluvert samvæmt myndinni.

Dagatal viðskiptalífsins

dagatal viðskiptalífsins

Miðvikudagur 23. október

Mánudagur 28. október

➜ Marel – Uppgjör 3. ársfjórðungs
➜ Vinnumarkaðsrannsókn septem-

➜ Vísitala framleiðsluverðs í sept-

ber 2013
➜ Össur – Uppgjör 3. ársfjórðungs

Fimmtudagur 24. október

➜ Viðskipti með atvinnuhúsnæði í
september

Föstudagur 25. október

➜ Vísitala neysluverðs í október 2013
➜ Útgáfudagur Hagvísa SÍ

ember 2013

Miðvikudagur 30. október

➜ Vinnumarkaður á 3. ársfjórðungi
2013
➜ Nýskráningar og gjaldþrot hlutafélaga og einkahlutafélaga í
september 2013
➜ Fjöldi útgefinna vegabréfa

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Hækkar
ræstikostnaður
um 44% hjá þér
1. desember?

NEW YORK Lokun ríkisstofnana hafði áhrif á útgáfu gagna um
atvinnuleysi.
NORDICPHOTOS/AFP

Þróun álverðs frá janúar 2010 til október 2013
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Störfum í Bandaríkjunum fjölgaði um 148
þúsund í september síðastliðnum. Atvinnuleysi í landinu var 7,2 prósent í september
en það var 7,3 prósent í ágúst.
Bandarískir hagfræðingar höfðu áður
spáð að störfum í Bandaríkjunum myndi
fjölga um 180 þúsund og því var aukningin talsvert minni en spáð var.
Frá þessu var greint á fréttavefsíðu
BBC.
Þar segir að lokun ríkisstofnana í
Bandaríkjunum hafi tafið fyrir útgáfu
gagna um atvinnuleysi. Ríkisstarfsmenn
hjá Vinnumálastofnun Bandaríkjanna
voru sendir í launalaust leyfi á meðan
á lokun ríkisstofnanana stóð sem vekur
upp efasemdir um að stofnunin geti safnað áreiðanlegum gögnum um októbermánuð.
-ue
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Frá áramótum

164,50

10.10

Félög sem hækkuðu
í verði

Gengi í gær

Atlantic Airways (DKK)

07.10

Félag

04.10
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Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland

Heimild: Bloomberg (London Metal Exchange)

á tímabilinu 2013 til 2017,“ segir
Pétur Blöndal, framkvæmdastjóri
Samáls – Samtaka álframleiðenda
á Íslandi.
„Það kemur einnig fram í spá
CRU að það verði umframeftirspurn eftir áli í heiminum, að Kína
frátöldu, sem þýðir að álbirgðir
munu minnka. Kína hefur ekki
verið að flytja út til annarra landa
sem neinu nemur og ekki er útlit
fyrir að það sé að breytast. Hins
vegar eru ýmsir þættir sem halda
aftur af verðhækkunum og því er
spurning hversu verulegar þessar
hækkanir verða,“ segir Pétur.
Lágt álverð hefur skiljanlega
áhrif á rekstur íslensku álveranna.

Tvö þeirra, álver Rio Tinto Alcan
í Straumsvík og álver Norðuráls
á Grundartanga, standa nú bæði
í kostnaðarsömum fjárfestingarverkefnum.
Álverið í Straumsvík vinnur nú
að því að auka framleiðslugetu
sína úr 190 þúsund tonnum í 205
þúsund tonn. Norðurál hóf nýverið fimm ára fjárfestingarverkefni
þar sem markmiðið er meðal annars að auka framleiðslugetu álversins um allt að fimmtíu þúsund tonn
af áli á ári. Í tilkynningu sem fyrirtækið sendi frá sér í síðustu viku
segir að heildarkostnaður við verkefnið verði á annan tug milljarða
íslenskra króna.

Seðlabankinn birti yfirlýsingu varðandi uppgjör Glitnis og Kaupþings:

Ekkert ákveðið um Bingó-áætlun

Hafðu samband við okkur
í síma 581 4000 eða kíktu á
www.solarehf.is og kynntu
þér lausnir okkar.

44%

Seðlabankinn birti í gær yfirlýsingu á heimasíðu sinni þar
sem bankinn neitar að hafa sett fram kröfur varðandi uppgjör
í tengslum við slit Glitnis og Kaupþings.
Morgunblaðið sagði í gær frá því að Seðlabankinn ynni eftir
áætlun, sem gengi undir vinnuheitinu Bingó, sem gerði ráð
fyrir því að nauðasamningar Glitnis og Kaupþings verði aldrei
samþykktir nema ef 400 milljarða krónueignir þrotabúanna
fáist keyptar með 75 prósenta afslætti.
Í yfirlýsingu Seðlabankans kemur fram að ýmsar hugmyndir um leiðir til að gera upp bú Glitnis og Kaupþings hafi verið
til skoðunar innan bankans
„Engar ákvarðanir hafa verið teknar í þessu sambandi og
Seðlabankinn getur því ekki tjáð sig um einstakar hugmyndir sem kunna eða kunna ekki að hafa verið viðraðar um lausn
málsins. Einnig ber að undirstrika að losun fjármagnshafta
er verkefni sem unnið hefur verið í samvinnu ríkisstjórnar
og Seðlabankans og Seðlabankinn mun engu hrinda í framkvæmd hvað þetta varðar nema í samráði við fulltrúa hennar,
segir í yfirlýsingu bankans.
- hg

SEÐLABANKINN Ýmsar hugmyndir um leiðir til að gera
upp bú Glitnis og Kaupþings hafa verið til skoðunar
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
innan Seðlabanka Íslands.
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Fjölbreytileiki Skapandi greinar eru einn af undirstöðuatvinnuvegum þjóðarinnar samkvæmt skýrslu um hagræn áhrif þeirra sem kom út vorið 2011.

Segja að mikilvægi skapandi greina sé oft vanmetið
Heildarvelta skapandi greina hér á landi var um 190 milljarðar króna árið 2009. Sama
ár skiluðu þær 24 milljörðum í útflutningstekjur. Félagar úr Samtökum skapandi greina
segja fyrirhugaðan niðurskurð í nýju fjárlagafrumvarpi hafa komið þeim í opna skjöldu.
VIÐTAL
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is
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Skapandi greinar eins og bókaútgáfa, myndlist og kvikmyndagerð vilja oft gleymast þegar talað
er um arðvænlegar og mikilvægar atvinnugreinar í íslenska hagkerfinu.
Í maí 2011 var kynnt skýrsla
sem unnin var af stjórnvöldum
og samráðsvettvangi skapandi
greina um efnahagsleg áhrif
greinanna. Samkvæmt henni var
heildarvelta þeirra um 190 milljarðar króna árið 2009. Sama ár
voru útflutningstekjur greinanna
um 24 milljarðar króna, eða um
þrjú prósent af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar.
H a l l a Hel g ad ót t i r, f r a m kvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands, og Laufey Guðjónsdóttir, forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, segja
Íslendinga oft eiga erfitt með að
skilja mikilvægi skapandi greina
og að boðaður niðurskurður í opinberum fjárveitingum til greinanna hafi komið þeim í opna
skjöldu.
Greinarnar orðnar sýnilegri
„Þetta eru greinar sem hafa verið
mjög áberandi á síðustu fimm
árum eða frá efnahagshruninu.
Þá fórum við Íslendingar að fara
oftar í leikhús, á tónleika og að sjá
íslenskar kvikmyndir. Þess vegna
er mikilvægt að fólk geri sér grein
fyrir því að greinarnar eru mjög
mikilvægar fyrir verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi til lengri
tíma,“ segir Halla.
Hún og L aufey benda á að
smærri fyrirtæki eins og leikhópurinn Vesturport og kvikmyndaframleiðslufyrirtæki Baltasars
Kormáks, Sögn, hafi að undanförnu aukið umsvif sín, bæði hér
á landi og erlendis.
„Ég held að fáir hefðu trúað
því fyrir tíu árum að íslensk leiklist gæti orðið að útflutningsvöru
eins og hefur gerst í tilviki Vesturports,“ segir Laufey.
„Svo eru einnig önnur fyrirtæki úr skapandi greinum sem
eru orðin stór og vaxandi fyrirtæki,“ segir Halla og nefnir sem
dæmi Sagafilm, CCP og Íslensku
auglýsingastofuna.

FÉLAGAR Í SAMTÖKUM
SKAPANDI GREINA
Samtónn – Samtök tónlistarrétthafa
Íslensk tónverkamiðstöð
Kvikmyndamiðstöð Íslands
Leiklistarsamband Íslands
KÍM – Kynningarmiðstöð
íslenskrar myndlistar
Miðstöð íslenskra bókmennta
Hönnunarmiðstöð Íslands

Vöxtur skapandi greina
er langhlaup.
Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri
Hönnunarmiðstöðvar Íslands.

Samtök tölvuleikjaframleiðenda

„Hér á landi eru einnig mörg
stór fyrirtæki, eins og stoð tækjaframleiðandinn Össur, sem
treysta á framlag hönnuða og
þeirra listrænu sýn og forystu,“
bætir Laufey við.
Aðlaðandi fyrir ungt fólk
„Skapandi greinar þykja aðlaðandi fyrir ungt fólk og í Evrópu
og öðrum heimsálfum vita menn
að þetta eru vaxandi greinar og
fjárfesta í þeim sem slíkum. Þessar greinar hafa mikið að segja
varðandi ferðamennsku og það er
margir hér á landi sem mennta sig
innan þeirra. Því þurfum við að
tryggja að þetta fólk fái góð störf
og geti í framtíðinni nýst okkar
samfélagi,“ segir Halla.
Hún bætir því við að sér þyki
Íslendingar oft eiga erfitt með að
skilja mikilvægi skapandi greina.
„Við skiljum byggingarlist,
bókaútgáfu og vægi kvikmyndagerðar en þegar kemur að greinum eins og vöruhönnun eða fatahönnun þá eru það miklu yngri og
ómótaðri greinar hér á landi.“
Þegar tal berst að einstökum
greinum sem hafa verið talsvert
til umfjöllunar í fjölmiðlum upp á
síðkastið nefnir Halla að íslensk
kvikmyndagerð sé gott dæmi um
mikla grósku innan skapandi
greina.
„Kvikmyndagerð sameinar
flestar greinarnar því þar eru
innanborðs rithöfundar, leikarar,
búningahönnuðir og aðrir. Fyrir
nokkrum árum tóku þáverandi
stjórnvöld ákvörðun um að fjárfesta í Kvikmyndasjóði og í kjölfarið vorum við komin með öflugan bransa sem veitir erlend-

um fyrirtækjum þjónustu,“ segir
Halla.
„Íslensk kvikmyndagerð byggði
grunninn sem var nauðsynlegur
til að hingað gætu komið erlend
stórfyrirtæki. Í öðrum greinum
eins og fatahönnun er þessi grunnur enn í mótun og því er svo mikilvægt að þessar greinar fái áframhaldandi fjármagn frá hinu opinbera,“ segir Laufey.
Segja niðurskurðinn mikið högg
„Þessar greinar urðu sterkari og
sýnilegri á erfiðum tímum og því
finnst mér skjóta skökku við að
nú þegar farið er að sjást í land
eigi að fara í niðurskurð á framlagi ríkisins til þessara greina,“
segir Halla og vísar í fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar.
Í frumvarpinu er gert ráð fyrir
töluverðum niðurskurði í opinberum fjárveitingum til skapandi greina, þar á meðal til kvikmyndagerðar og myndlistar.
„Með þessum niðurskurði er
hætta á að sú gerjun sem hefur átt
sér stað hér á síðustu árum falli
niður og þá verðmætasköpunin
sem henni fylgir,“ segir Laufey.
Halla og Laufey segja tvær síðustu ríkisstjórnir hafa lagt aukna
áherslu á að treysta grundvöll
skapandi greina.
Ríkisstjórn Samfylkingar og
Vinstrihreyfingarinnar – græns
framboðs lagði á síðasta ári fram
fjárfestingaráætlun sem átti
meðal annars að leggja áherslu
á uppbyggingu ákveðinna verkefnasjóða innan skapandi greina.
Áætlunin átti að vera fjármögnuð með veiðileyfagjöldum og arðgreiðslum af eignarhluta ríkisins í

Ísland er meðal annars
komið á kortið vegna
þessara greina.
Laufey Guðjónsdóttir, forstöðumaður
Kvikmyndamiðstöðvar Íslands.

viðskiptabönkum eða sölu á þeim
eignarhlutum.
„Fyrri ríkisstjórn ákvað að
fjárfesta í skapandi greinum til
að flýta fyrir framþróun innan
þessara greina. Núverandi ríkisstjórn strikar þessa fjárfestingaráætlun út. Við teljum að málið sé
ekki svona einfalt og að það þurfi
að skoða ávinninginn af þessum greinum og samhengið þar í
kring. Því trúum við því að stjórnvöld endurskoði þessa ákvörðun,“
segir Halla.
Útflutningur á okkar menningu
Halla og Laufey segja einnig að
menningarlegur og samfélagslegur ávinningur skapandi greina
eigi til með að gleymast.
„Ísland er meðal annars komið
á kortið vegna þessara greina.
Bókmenntirnar eru orðnar alvöru
útflutningsvara og bækur rithöfunda eins og Guðbergs Bergssonar og Hallgríms Helgasonar eru
seldar í bókabúðum víðs vegar
um heim. Þetta er útflutningur á
okkar menningu og lífsgildum og
hann smitar út frá sér og á stóran þátt í því að ferðamenn koma
hingað,“ segir Laufey.
„Vöxtur skapandi greina er
langhlaup. Allir stjórnmálaflokkarnir töluðu um skapandi greinar í kosningabaráttunni en í kosningabaráttunni fyrir fjórum árum
síðan talaði enginn um þær,“ segir
Halla.
„Ég held að íslenskir listamenn
og menningarlífið hér hafi algjörlega staðist áskoranir síðustu ára
og það sést best á aukinni umfjöllun út á við,“ segir Laufey að
lokum.

 ©¶
¶  



Ä

j

b«j

b

²

 u

±

>

Á}

¶

¶{b

«j

/ { b

}b

7

Z



²²

ub

{b

«>

j

b>¶

bj² ²

,b>S

{» ¶©K b¶{b «

¶
bj»«

j

²

²

Â > >Z

Áb
b¶

Á
-¶b



Â

Ä

²

»

S>

¶S{

>u

}«j

²²

Ä

j

>K

j ²

bK

 b

u

u

Á}

Á}

 



©¶¶

©¶

Z



¶

FYRIR VERÐMÆTUM
>

«

b

}»

Z>«}¶

HÖFUM AUGA



Ä

¶

  Â Z Ä»S >
¶S{>

u}«

j

»«
j
«b

»

S>

¶S{

>u

}«j

>SÂb

   j  ² ²

VÖNDUÐ EIGNASTÝRING
STJÓRNAST AF MARKMIÐUM
VIÐSKIPTAVINARINS
Einkabankaþjónusta Arion banka veitir einstaklingum, fyrirtækjum,
sjóðum og stofnunum víðtæka fjármálaþjónustu sem sniðin er að
þörfum hvers og eins.
· Þinn eigin viðskiptastjóri sem mótar með þér fjárfestingarstefnu og sér um þitt eignasafn.
· Sterk tengsl við viðskiptastjóra með símtölum, tölvupósti
og reglulegum fundum.
· Ítarlegt yfirlit um stöðu og ávöxtun á þriggja mánaða fresti.
· Öll almenn bankaþjónusta á hagstæðum kjörum.
Pantaðu viðtal við viðskiptastjóra í 444 7410 eða sendu póst á
einkabankathjonusta@arionbanki.is og komdu þínum fjármálum
í hagstæðari farveg.

ARION EINKABANKAÞJÓNUSTA
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Opnar brátt vestra
Jón Stephenson von Tetzchner hefur sagt skilið við Opera Software
og einbeitir sér að fjárfestingum og uppbyggingu frumkvöðlasetra.
Hann valdi sér búsetu í Bandaríkjunum út frá flugtíma til Íslands.

0HLVWDUDGHLOGLQ

Magnað PL±YLNXGDJVNY·OG
D±YHU±XUHQJLQQVNRUWXU¢VM¢OIVWUDXVWL¢%HUQDEªX®
N Y·OG¿HJDUVW´UYHOGLQ5HDO0DGULGRJ-XYHQWXV
P§WDVW$OOWDQQD±HQVLJXUKM¢5RQDOGRRJIªO·JXP®
5HDOHU´¢V§WWDQOHJWHQV»JDPOD®WDOVNDKHIXUV®Q
HLJLQ¢IRUP&LW\E\UMDI´WEROWDN Y·OGL±®0RVN YX
(QJODQGVPHLVWDUDUQLUI¢5HDO6RFLHGDG®KHLPV´NQRJ
ODQGVOL±VVWU¢NDUQLURNNDU5»ULN*®VODVRQRJ5DJQDU
6LJXU±VVRQ®)&.DXSPDQQDK·IQN®NMDWLO7\UNODQGV
Komdu þér vel fyrir og njóttu kvöldsins!

Í KVÖLD
&6.$0RVNYDÞ0DQFKHVWHU&LW\
8SSKLWXQ
5HDO0DGULGÞ-XYHQWXV
0DQFKHVWHU8QLWHGÞ5HDO6RFLHGDG
*DODWDVDUD\Þ)&.DXSPDQQDK·IQ
0HLVWDUDP·UN








Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

Save the Children á Íslandi

SVIPMYND
Óli Kristján Ármannsson | olikr@frettabladid.is

Þessa dagana er Jón Stephenson von Tetzchner,
fjárfestir og frumkvöðull (stofnandi Opera
Software í Noregi), upptekinn við uppbyggingu
og tengingu frumkvöðlasetra. Hér opnaði hann
fyrir skömmu frumkvöðlasetrið Innovation
House á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi. Innandyra
er rúmgott, enda um að ræða nálægt því 800
fermetra rými þar sem rúm er fyrir á þriðja
tug fyrirtækja.
Jón er tiltölulega nýfluttur frá Noregi til
Bandaríkjanna með konu sinni og þremur börnum, 17, 12 og 10 ára gömlum. „Ég er búsettur í Gloucester rétt fyrir norðan Boston,“ segir
hann. Miklu hafi ráðið um valið á staðsetningu
að þaðan er styst að fljúga til Íslands.
Jón er svo hér með annan fótinn, bæði til að
fjárfesta og styðja við starfsemi Innovation
House. „Svo finnst mér reyndar sumt minna á
Ísland þarna úti. Þar getur blásið svolítið eins
og á Nesinu,“ segir hann, en Jón er uppalinn á
Seltjarnarnesi til tvítugs.
Í Gloucester segist Jón líka fá góðan fisk frá
Íslandi, auk þess sem Whole Foods selji íslensk
lambalæri á haustin. Úti í Noregi segist Jón
ekki hafa fengið sama góða fiskinn og hann er
vanur hér heima.
Ytra er Jón svo að byggja upp annað Innovation House með það fyrir augum að tengja
setrin saman.
„Hugsunin er að fólk geti komið frá Íslandi
og verið þarna um stund.“ Því fylgi minna umstang og kostnaður fyrir íslensk fyrirtæki sem
vilji reyna fyrir sér í Bandaríkjunum en að
flytja hluta starfseminnar út. Þá henti alls ekki
öllum að setja sig niður í Silicon Valley. Gangi
áætlanir eftir segist Jón taka yfir eign undir
starfsemina vestra eftir rúma viku.
Obba fjárfestinga sinna segir Jón vera á Íslandi, en hann hefur sagt skilið við Opera
Software og hefur smám saman verið að selja
hlut sinn þar. „Fjárfestar og ég deildum ekki
sýn á stefnu og því skildi leiðir.“
Til þessa segist Jón hafa fjárfest í einu fyrirtæki í Noregi og einu í Bandaríkjunum. Hér
heima hefur hann svo fjárfest í Oz, SmartMedia, Búðinni, Spyr, Hringdu og Akra. Hann
segist fjárfesta í tiltölulega fáum fyrirtækjum
til þess að geta betur fylgt þeim eftir. „En hér í
setrinu eru líka að koma fyrirtæki sem ég hef
ekki fjárfest í.“
Jón segist vera „alvöru nörd“ að því leyti að
hans helsta áhugamál er tækni. „Ég hef gaman
af tækni og þá passar auðvitað vel að vinna við
tækni.“ Þar fyrir utan segist Jón hafa gaman af
íþróttum og hreyfingu og hann leyfi sér að fara
á stöku fótboltaleik, enda ætlar hann á leik í
London að lokinni fundasyrpunni á Íslandi.

JÓN TETZCHNER Með því að opna frumkvöðlasetur á Boston-svæðinu
í Bandaríkjunum vonast Jón til þess að opna fyrir aukið samstarf og
útvíkkun starfsemi sprotafyrirtækja. Hér er nýopnað Innovation House
á Seltjarnarnesi, heimabæ Jóns.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MANNVINUR OG SNILLINGUR
„Það sem fyrst kemur upp í hugann
er hversu einstakt ljúfmenni Jón er
og hlý persóna. Svo er hann líka
hógvær því maðurinn er náttúrulega
algjör snillingur, alveg ótrúlega klár.
Svo er hann nörd og hefur gaman
af því að nördast,“ segir Guðjón Már
Guðjónsson og bætir við að þótt
GUÐJÓN MÁR
Jón hafi komið hingað til lands með GUÐJÓNSSON
ákveðnum stormi sem fjárfestir,
forstjóri Oz.
ráði þar ekki peningaleg sjónarmið.
„Hann gerir þetta fremur af tengingu við föðurlandið og
trú sem hann hefur á íslenskum kúltúr. Það sem drífur
hann áfram er að leggja sitt af mörkum í uppbyggingu.“
„Jón er líklega almennilegasta
manneskja í heimi. Ég vann fyrir
hann í tíu ár hjá Opera. Svo flutti
hann til Bandaríkjanna, en þegar
mér bauðst að vinna fyrir hann aftur
þurfti ég ekki að hugsa mig lengi
um. Ég tók mig upp eftir að hafa
búið í Noregi í 30 ár. […] Jón lætur
ANNE STAVNES
samstarfskona Jóns. sér annt um allt sitt samstarfsfólk.
Ég veit líka um fólk sem vann með
Jóni hjá Opera og sagði honum að sama hvað hann
ákvæði að taka sér fyrir hendur þá myndi það vilja taka
þátt í því, hvar sem væri í heiminum.“
„Ég vann með Jóni í tólf ár og hann
er framsýnasti maður sem ég hef
unnið fyrir. Hann horfir á hlutina
með langtímamarkmið í huga. Hann
er harðduglegur og ræður til sín fólk
sem þekkir betur til en hann sjálfur
á þeim sviðum sem eru utan hans
helstu styrkleikasviða,“ segir Rolf
Assev. „Jón treystir fólki, og ég myndi
klífa hvaða fjall sem er, svo lengi sem
Jón væri maðurinn sem tryggja ætti
línuna.“

ROLF ASSEV
vinur Jóns og
fyrrverandi
samstarfsmaður.

Markaðsvirði félaga Kauphallarinnar fari úr rúmum 400 milljörðum 2013 í 640 milljarða 2015:

Sextán skráningar á þremur árum
Í lok september hafði heildarmarkaðsvirði íslenska hlutabréfamarkaðarins í Kauphöll Íslands
aukist um 85 milljarða á árinu,
að því er fram kemur í nýrri umfjöllun greiningar Íslandsbanka.
Í aukningunni vega þungt tvö ný
félög sem skráð voru á markaðinn á árinu. „Var samanlagt markaðsvirði þeirra í lok september 49
milljarðar króna,“ segir í umfjölluninni.
Greining Íslandsbanka segist
reikna með því að N1 verði skráð
á markað fyrir áramót, en reiknar
ekki út markaðsvirði félagsins þar
sem Íslandsbanki annast útboðið.
Líkur eru sagðar á þremur nýskráningum á næsta ári og að þá
verði tekin til viðskipta í Kauphöllinni bréf Sjóvár, Reita og
Skipta. „Við áætlum að samanlagt markaðsvirði þeirra verði í
kjölfar skráningar í kringum 76
milljarðar króna og markaðurinn
verður þá 491 milljarður króna að
stærð án innri vaxtar.“ Gert er ráð

fyrir að Sjóvá verði skráð snemma
á næsta ári, en óvissa sögð meiri
um tímasetningu annarra félaga.
„Þá er skráning Reita háð því að
kröfuhafi samþykki skilmála sáttar Reita og Seðlabankans.“
Þá telur grei ni ng Ísla ndsbanka líkur á því að á þarnæsta
ári verði allt að átta félög skráð
á markað, MP banki, Eik, Landfestar, Kaupás, Promens, Skeljungur, HB Grandi og Advania.
„Við teljum ekki líklegt að Eik og
Landfestar verði skráð á markað hvort í sínu lagi heldur verði
þau annaðhvort sameinuð eða í
það minnsta annað þeirra keypt
inn í Regin eða Reiti.“ Ætlað er
að markaðurinn verði þá 640
milljarðar króna að stærð án
markaðshækkana. „Eftir árið
2015 gerum við ráð fyrir að
stóru viðskiptabankarnir verði
skráðir ásamt Bakkavör og Icelandic Group.“ Bankarnir verði
þó væntanlega ekki skráðir á
markað fyrr en óvissu í kring-

um verðtryggð lán og gjaldeyrishöft hefur verið eytt.
Að auki telur greining Íslandsbanka líklegt að HB Grandi verði
skráður á aðallista Kauphallarinnar á næstu árum. „Ánægjulegt
væri ef við sæjum fleiri sjávarútvegsfélög bætast í hópinn enda
er um eina stærstu atvinnugrein
landsins að ræða.“
- óká
NASDAQ OMX ICELAND
Von er á fjölda nýrra félaga í
Kauphöll Íslands. Stefnt er á
skráningu N1 á þessu ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Foréttir

Villibráðarsúpa
Blinis og kavíar
Hreindýra paté m/títuberjasultu
Gæsa og kjúklingafrauð
Skelﬁsksalat
Krabbasalat í sweet chilli sósu
Reyktur áll á eggi
Heitreyktur silungur m/piparrót
Sushi
Reyktur lax með wasabi majónes
Hvala carpaccio m/parmisan
Graﬂax
Síldar salöt
Parmaskinka með rjómaosti
Dúfu-terrin með foie gras
Graﬁð lamb m/balsamico og
sultuðum lauk

Jólahlad bord
n
lunnar
PPe lun
rðð Per
orð
ðbbor
ðbo
ahllaðb
Jóllah
n ember
þannn 21. nóv
ar þan
byrjjar
by

d réttir
Adal

Léttsteiktur zebrahestur
Svartfuglsbringur
Villigæsabringa
Heilsteiktur hreindýravöðvi
Hreindýrabuff
Sultuð gæsalæri
Villisveppir í smjörkænu
Gufusoðinn kræklingur
Hnetufylling
Krónhjörtur
Kryddlegin elgur
Pottréttur
Rauðvínssósa
Kóngasveppasósa.

Gjafabréf
Perlunnar

Góð g jöf v
öll tækifæ ið
ri!

Eftftirréttir

Ostaterta
Úrval osta
Heit eplakaka
Ferskt ávaxtasalat
Rjómalagaður ítalskur ís
Crème Brullée
Fylltir súkklaðibollar
Kókostoppar
Enskt krem
Karamellusósa
Súkkulaðiterta
Skyrkaka
Tapioka búðingur
Fylltar vatnsdeigsbollur.

9.290 kr.

miðvikud
tilboð mánuud.-m
8.2290 krr.

Skötuhladbord Vínsmökkun
Skötuhlaðbborð
Skötuhlaðbo
borðð Perlunnar
P lunnaa
23. desember
ber

Mek
ekkkaa verð
rðu
urr með víns
nsm
mökkun á
eeðaalv
lvín
num
um ffyrir mat, á hlaðborðum
Perlunnar.
Veitingahúsið Perlan
Sími: 562 0200
perlan@perlan.is
www.perlan.is

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

Hin
hliðin
SIGRÍÐUR HRUND
GUÐMUNDS-

Hlutabréf fyrir
lengra komna
Þegar börnin mín voru mjög ung
og spurðu mig „við hvað vinnurðu
mamma?“ þá svaraði ég oft: „ég
vinn við að búa til peninga“ og
brosti. Ég sagði þetta meira í gríni
en alvöru en það dugði þangað
til þau urðu aðeins eldri. Þá gat
ég útskýrt betur fyrir þeim að ég
fjárfesti og ávaxtaði peninga fyrir lífeyrissjóð sem ég gerði á þeim tíma.
Þegar frumburðurinn, dóttir mín,
hafði þroska og tækifæri til hvatti ég
hana til að fjárfesta í hlutabréfum.
Þó umfangið hafi verið lítið var það
gert í þeim tilgangi að kenna henni
og gera henni grein fyrir tækifærunum. Þetta opnaði fyrir henni
heim sem var áður svo fjarlægur.

Netfang auglýsingadeildar
auglysingar@markadurinn.is
Veffang visir.is

Katrín Olga Jóhannesdóttir, ein valdamesta kona í
íslensku viðskiptalíﬁ.

Stöð 2 kynnir með stolti glæsilegustu vetrardagskrá frá upphafi

Við lofum góðum
íslenskum vetri
Við erum afar ánægð með nýju vetrardagskrána okkar og flöggum nýjum og spennandi íslenskum þáttum. Aldrei áður
hefur úrvalið verið jafn glæsilegt, fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr ásamt erlendum þáttum og
kvikmyndum í sérflokki. Við óskum þér góðrar skemmtunar með Stöð 2 í allan vetur.

Með Skemmtipakkanum færðu mikið fyrir lítið!
Með Skemmtipakkanum færðu aðgang að sex frábærum
stöðvum, aðgang að Tónlist.is í þrjá mánuði og Stöð 2 Vild
sem er eitt öflugasta vildarkerfi landsins.
Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is

Góðar fréttir

Margfalt meiri skemmtun á aðeins

7.990 kr.

Hlutabréfamarkaðurinn hérna á
landinu kalda er rétt að taka við
sér nú fimm árum eftir hrun. Þrátt
fyrir að þrjú ný félög hafi komið
inn í Kauphöllina á árinu eru enn
sárafá félög skráð þar. Útlit er fyrir
að félögum haldi áfram að fjölga
í Kauphöllinni því fréttir berast af
fyrirtækjum á leiðinni á hlutabréfamarkað á næstu misserum. Það eru
góðar fréttir.

Spennandi kostur
Fyrir lengra komna eru hlutabréfin
eflaust mest spennandi fjárfestingarkosturinn í dag í ljósi þess
hve almennar viðtökur hafa verið
í hlutafjárútboðum ársins. Enn þá
eru gjaldeyrishöft og þá má ekki
fjárfesta í erlendum verðbréfum. Því
heyrast áhyggjuraddir af bólumyndun í lokuðu hagkerfi og að hlutabréf
séu búin að hækka svo mikið á
stuttum tíma að þau hljóti að vera
of hátt verðlögð. Það má vel vera í
einhverjum tilvikum og sjálfsagt að
hafa vaðið fyrir neðan sig. Hlutabréf
eru jú í eðli sínu áhættusöm fjárfesting og margir fóru flatt á þeim í
hruninu.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

KRAKKASTÖÐIN

BÍÓSTÖÐIN

GULLSTÖÐIN

POPPTÍVÍ

TÓNLIST.IS

VILD

Engin sjónvarpsstöð
á Íslandi frumsýnir
daglega fleiri þætti og
bíómyndir en Stöð 2.
Fréttir og meiri
íslensk dagskrárgerð
en nokkru sinni fyrr.

Ný og fersk stöð með
erlent gæðaefni í
bland við nýtt
íslenskt.

Talsett barnaefni
daglega frá morgni til
kvölds á sérstakri
barnastöð. Barnakvikmynd alla daga
klukkan 19:00.

Frábærar kvikmyndir, allan
sólarhringinn.

Klassískir innlendir
og erlendir
sjónvarpsþættir.

Tónlistarmyndbönd
eins og þú getur í þig
látið.

Öll íslensk og erlend
tónlist á einum stað,
þriggja mánaða
aðgangur með
áskrift.

Með aðgangi að Vild
getur fjölskyldan
hæglega sparað sem
nemur mánaðaráskrift.

Tækifæri fyrir alla
Sögulega hafa hlutabréf hins vegar
reynst betri fjárfestingakostur en
margt annað í dreifðu eignasafni.
Þó fyrirtæki hækki í verði þarf það
ekki að vera lögmál að verðið haldi
ekki áfram að hækka. Þau félög
sem eru vel rekin og með skýra
framtíðarsýn eru líklegust til að skila
eigendum sínum góðum arði til
lengri tíma.
Eru hlutabréf þá bara fyrir lengra
komna? Nei, þau þurfa ekki að
vera það. Unga fólkið í dag þarf að
kynnast hlutabréfamarkaðnum af
eigin raun svo það geti tekið virkan
þátt í uppbyggingu atvinnulífsins á
eigin forsendum síðar meir og lært
að nýta sér þau tækifæri sem þar
bjóðast.

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL
RÉTTRA YFIRVALDA
www.saft.is

