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Viss um tillagan verði samþykkt
Þorsteinn Sæmundsson alþingismaður segist sann-
færður um að bygging 120 milljarða áburðarverk-
smiðju sé hagkvæm framkvæmd. Hann segir ekki 

stefnt að því að ríkið fjármagni og 
reki verksmiðjuna. 

„Það virðist einhver hafa haldið 
að hér ætti að byggja 1954 módel 
af Áburðarverksmiðju ríkisins og 

síðan hafa menn étið þetta upp hver 
eftir öðrum. Við viljum einung-

is að ríkið kosti athugun á 
því hvort verkefnið sé hag-
kvæmt,“ segir Þorsteinn. 

 ➜ SÍÐA 4  

Þ

Sameinast undir CP Reykjavík
Fyrirtækin Congress Reykjavík og Practical hafa 
sameinast undir nafninu CP Reykjavík. Jón Karl 
Ólafsson, stjórnarformaður sameinaðs fyrirtækis 
og meðeigandi, segir bæði fyrirtækin hafa verið 
komin með góða stöðu á markaði, sérstaklega meðal 
ferðamanna sem hingað koma í dýrar ferðir.
„Þetta er vaxandi markaður og spennandi tímar 
fram undan,“ segir Jón. 
Með sameiningunni verður til öflugt fyrirtæki á 
ráðstefnu-, viðburða- og ferðaþjónustumarkaði, 
með áætlaða veltu upp á milljarð króna. Starfs-
menn verða fjórtán, auk fjölda verktaka sem sinna 
ýmsum verkefnum fyrir félagið.  ➜ SÍÐA 2

KAUPFÉLÖGIN
LIFA GÓÐU LÍFI
➜ Fjögur kaupfélög velta 

milljörðum árlega.

➜ Kaupfélag Skagfi rðinga og 
Kaupfélag Fáskrúðsfi rðinga 
eiga öfl ugar útgerðir.

➜ KEA seldi helstu eignir sínar 
fyrir hrun en fjárfestir nú að 
nýju.
SÍÐA 6

Segir viðbrögðin athyglisverð
Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka 
verslunar og þjónustu, segir hin sterku viðbrögð, 
sem orðið hafa við þeirri ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins að leggja 
sekt á Mjólkursamsöluna fyrir 
brot á samkeppnislögum, athygl-
isverð fyrir margra hluta sakir. 
„Málið allt sýnir fáránleika þess 
að lagaumgjörð geti verið með 
þeim hætti, að einu og aðeins einu 
fyrirtæki séu sköpuð skilyrði til 
að hafa nær algera einokunar-
stöðu á markaði, hverju nafni 
sem markaðurinn nefnist,“ segir 
Andrés.  ➜ SÍÐA 10 
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SAMKEPPNISEFTIRLITIÐ hefur sektað 
Mjólkursamsöluna (MS) um næstum 
fjögur hundruð milljónir fyrir sam-
keppnislagabrot þar sem fyrirtæk-
ið misnotaði markaðsráðandi stöðu 
sína. Þetta er ekki síst merkilegt 
fyrir þá sök að MS er að verulegu 
leyti undanþegið samkeppnislögum. 
En það virðist ekki nægja og betur 
má ef duga skal. Risinn gat ekki látið 
hjá líða að skella viðbótarálagningu 
á hrámjólk sem hann seldi litlum 
samkeppnisaðilum.

MS hefur notið ríkulegra forrétt-
inda á markaði allt frá því Mjólk-

ursölulögin frá 1934 skekktu 
samkeppnistöðu á markaði og 
gerðu mjólkurbúi Thors Jens-
ens að Korpúlfsstöðum ókleift 

að keppa við ríkisstuddan 
iðnað. Á þeim áttatíu árum 

sem síðan eru liðin hafa nokkrar til-
raunir verið gerðar til að stofna til 
alvöru samkeppni við MS og tengd 
fyrirtæki. Ostaframleiðsla í Hvera-
gerði mátti síns lítils. Sama gilti um 
Baulu. Kjörís neyddist til að fram-
leiða jurtaís í stað rjómaíss til að 
losna undan hrammi MS. Mjólku 
var komið á hnén með sérstakri við-
bótarálagningu á heildsöluverð hrá-
mjólkur sem keypt var af MS. Sú 
viðbótarálagning var endurgreidd 
Mjólku þegar hún var komin í hend-
ur Kaupfélags Skagfi rðinga.
MS er markaðsráðandi fyrirtæki 
í einokunarstöðu. Sektarálagning 
skiptir slík fyrirtæki litlu máli því 
sektinni verður velt út í verðlag og 
lendir á neytendum. Markaðsmis-
notkun ráðandi fyrirtækja mun ekki 
linna fyrr en stjórnendur þeirra 
verða persónulega látnir sæta 

ábyrgð fyrir samkeppnisbrot.

SAMKEPPNISBROT eru brot gegn 
neytendum þó að þau beinist að 
fyrir tækjum. MS hefur í gegnum 
tíðina sýnt neytendum nær tak-
markalausa lítilsvirðingu. Fyrir-
tækið auglýsir vöru sína sérstak-
lega sem íslenska en skirrist ekki 
við að blanda innfl uttu smjöri saman 
við íslenskt og selja sem óblandað 
íslenskt. MS mun vera stærsti syk-
urinnfl ytjandi landsins og margar 
vörur fyrirtækisins eru hlaðnar við-
bættum sykri. Á það ekki síst við um 
vörur sem ætlaðar eru börnum og 
ungmennum.

NÚ MUN NÆST Á DAGSKRÁ hjá MS 
að selja skyr í Bandaríkjunum. Sam-
kvæmt Forbes viðskiptatímaritinu 
telst það mjög góður árangur að 

selja nýja vöru á Bandaríkjamark-
aði fyrir tæplega 40 milljónir doll-
ara, eða tæplega 5 milljarða króna, á 
fyrsta ári. Kostnaðurinn við að koma 
nýrri vöru á markað er hins vegar 
talinn nema rífl ega 70 milljónum 
dollara, eða 8,5 milljörðum króna, 
samkvæmt Forbes, og er þó engin 
trygging fyrir góðum árangri.

MS þarf því að selja ansi margar 
skyrdósir í Bandaríkjunum til að ná 
upp í kostnað. Gangi dæmið ekki upp 
verður reikningurinn væntanlega 
sendur til íslenskra neytenda, sem 
eru hvort eð er vanir rándýrum og 
sykurmettuðum mjólkurvörum frá 
fyrirtæki sem skákar í skjóli einok-
unarverndar og innfl utningstolla.
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Kyndilberi neytendahagsmuna?

SKJÓÐAN er frekju- og leiðindaskjóða, sem 
lætur ekkert mannlegt sér óviðkomandi.

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Cisco CCNA R&S
ein öflugasta gráðan í dag!

09 stundir - verð: 329.000
Kvöldnámskeið  13. nóv. – 17. jan.
+ 3 verklegir laugardagar

1
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+

CCNA R&S gráðan er af mörgum talin ein 
öflugasta gráðan í upplýsingatækni sem völ er á. 

Ef þú hefur áhuga á að verða sérfræðingur í uppbyggingu á 

tölvunetum og þeim tækjum sem notuð eru í samskiptum í 

netheiminum í dag, þá er þetta námskeiðið fyrir þig. Námið er 

undirbúningur fyrir prófið 200 120 sem er CCNA R&S prófið frá 

Cisco og er það innifalið í verði námskeiðisins.

Þetta er nám sem gerir talsverðar kröfur til nemenda, en styrkir 

án efa stöðu þeirra á vinnumarkaðinum.

Kennari, Áki H. Barkarson (CCIE) frá Advania, hefur 15 ára reynslu 

sem sérfræðingur í netkerfum. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Fyrirtækin Congress Reykjavík 
og Practical hafa sameinast undir 
nafninu CP Reykjavík. Congress 
Reykjavík sérhæfi r sig í skipu-
lagningu ráðstefna, funda og 
þinga en Practical veitir þjónustu 
til fyrirtækja, stofnana og félaga-
samtaka við skipulagningu hvers 
kyns viðburða, skemmti- og hvata-
ferða og ýmissa sérferða.

Með sameiningunni verður til 
öfl ugt fyrirtæki á ráðstefnu-, við-
burða- og ferðaþjónustumarkaði, 
með áætlaða veltu upp á milljarð 
króna. Starfsmenn verða fjórtán, 
auk fjölda verktaka sem sinna 
ýmsum verkefnum fyrir félagið.

Jón Karl Ólafsson, stjórnar-
formaður sameinaðs fyrirtækis 
og meðeigandi, segir bæði fyrir-
tækin hafa verið komin með góða 
stöðu á markaði, sérstaklega 
meðal ferðamanna sem hingað 
koma í dýrar ferðir.

„Þetta er vaxandi markaður og 
spennandi tímar fram undan,“ 
segir hann.

Jón Karl segir það hafa legið 
beint við að sameina fyrirtækin. 
Congress Reykjavík hefur verið 
leiðandi hér á landi í ráðstefnu-
haldi og Practical í viðburða- og 
hvataferðum og fyrirtækin tekið 
á móti þúsundum gesta. „Það að 
vera síðan með eitthvert söluvænt 
efni í framhaldinu fyrir ráðstefnu-
gesti og bjóða þeim eitthvað til 
viðbótar þýðir að þeir vilja koma 
aftur. Þetta talar mjög vel saman 
og skarast hvergi.“

Marín Magnúsdóttir, stofnandi 
Practical segir viðburðadeild-
ina hjá þeim eiga heima með ráð-
stefnuþætti Congress Reykjavík. 
„Viðburðadeildin kemur í mjög 
eðlilegu framhaldi af ráðstefn-
unum, þátttakendur sitja ekki 
eingöngu ráðstefnurnar heldur 
vilja kannski sjá meira af landinu 
þegar ráðstefnu lýkur eða fara í 
hvataferðir. Þar kemur viðburða- 
og hvatadeildin til sögunnar.“

Jón Karl segir að í þeim fjölda 
ferðamanna sem hingað komi sé 
tækifæri fyrir fyrirtæki á borð 
við CP Reykjavík. „Í svona vexti 
eins og við erum að upplifa í dag 
felast mörg tækifæri, þessir millj-
ón ferðamenn sem stefnir í að 
komi til landsins gætu orðið kaup-

endur að ráðstefnum eða hvata-
ferðum.“

Lára B. Pétursdóttir, stofnandi 
Congress Reykjavík, segir sam-
legðina við sameininguna mikla. 
„Practical hefur verið í stórum 
viðburðum og hvataferðum fyrir 
bæði innlenda og erlenda aðila. 
Innan þessara fyrirtækja eru 
tækifæri á báða bóga, menn þurfa 
að halda bæði árshátíðir og starfs-
mannaferðir en oft líka ráðstefn-
ur, aðalfundi og fl eira slíkt. Þarna 
sér maður ákveðna möguleika til 
samvinnu.“

CP Reykjavík verður þannig 
eitt stærsta sérhæfða ferðaþjón-
ustufyrirtæki landsins, þar sem 
lögð verður áhersla á klæðskera-
sniðnar lausnir.

Practical og Reykjavík 
Congress sameinast
Tvö viðburðaþjónustufyrirtæki sameinast. Með sameiningu verður 
til eitt stærsta ferðaþjónustufyrirtæki landsins, CP Reykjavík, þar 
sem mikil tækifæri eru í vaxandi fjölda ferðamanna til landsins.  

CP REYKJAVÍK  Stjórnendur nýja fyrirtækisins segja það hafa legið beint við að sameinast. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI
Fanney Birna Jónsdóttir | fanney@frettabladid.is

Ingvi Jökull Logason hefur keypt 
alla hluti í auglýsingastofunni 
H:N Markaðssamskiptum. Hann 
átti áður þriðjungshlut í fyrir-
tækinu á móti þeim Ragnheiði 
K. Sigurðardóttur og Ólöfu Þor-
valdsdóttur.

„Það verða ekki gerðar stór-
vægilegar breytingar á stofunni 
þó eignarhaldið hafi breyst, þessi 
yfirfærsla hefur staðið yfir í tvö 
ár,“ segir Ingvi Jökull í tilkynn-
ingu fyrirtækisins um breyting-

arnar. Hann hefur starfað hjá 
auglýsingastofunni í rúm tutt-
ugu ár, þar af í tíu ár sem fram-
kvæmdastjóri. 

Fyrirtækið fagnar 25 ára 
afmæli sínu á næsta ári en það 
hét upphaflega Hér&Nú auglýs-
ingastofa. 

„Síðan þá hefur hún einu sinni 
skipt um nafn, einu sinni um eld-
húsinnréttingu, þrisvar um lógó 
en aldrei um kennitölu,“ segir í 
tilkynningunni.  - hg 

Ingvi Jökull Logason hefur keypt alla hluti í auglýsingastofunni H:N Markaðssamskiptum:

Eignast fyrirtækið að fullu

Á ÍMARK-HÁTÍÐINNI  Ingvi átti þriðj-
ungshlut sinn í stofunni í fimmtán ár.   
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KAUPVANGI 6
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189.990
VERÐ ÁÐUR 279.990
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49.990
VERÐ ÁÐUR 89.990
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AFSLÁTTUR Á 1.000 VÖRUM!

Birt m
eð fyrirvara um

 innsláttarvillur og verðbrengl.
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„Ég er sannfærður um að athugun-
in eigi eftir að leiða í ljós að fram-
kvæmdin sé hagkvæm en við erum 
ekki að stefna að því að ríkið fjár-
magni og reki verksmiðjuna,“ segir 
Þorsteinn Sæmundsson um þings-
ályktunartillögu sína og sex ann-
arra þingmanna Framsóknarfl okks-
ins um stofnun áburðarverksmiðju. 
Í tillögunni er lagt til að ríkið fjár-
magni athugun á því hvort hag-
kvæmt sé að reisa 120 milljarða 
króna verksmiðju í Helguvík eða 
Þorlákshöfn sem gæti framleitt 
700 þúsund tonn af áburði og sama 
magn af kalsíumklóríði.  

Ekki nógu hipp og töff
Tillagan var einnig lögð fram á síð-
asta þingi en náði þá ekki fram að 
ganga og er nú endurfl utt óbreytt. 
Hugmyndin er umdeild og tillagan 
hefur meðal annars verið gagnrýnd 
fyrir að útskýra ekki nógu vel hvað 
fl utningsmönnum hennar gengur 
nákvæmlega til. Þorsteinn segir 
gagnrýnina byggjast á misskilningi.

„Það virðist einhver hafa haldið 
að hér ætti að byggja 1954 módel 
af Áburðarverksmiðju ríkisins og 
síðan hafa menn étið þetta upp hver 
eftir öðrum. Við viljum einungis 
að ríkið kosti athugun á því hvort 
verkefnið sé hagkvæmt.  Síðan hafa 
margir rekið upp stór augu og spurt 
af hverju ríkið eigi að gera það. Þá 
bendi ég á að þingmenn taka oft 
ákvarðanir um að veita ívilnanir 
í skattaumhverfi nu, setja fé ríkis-
sjóðs í dýr verkefni og breyta lögum 
um málefni sem varða atvinnulífi ð. 
Því er mjög eðlilegt að ríkið komi að 
svona  hagkvæmniathugunum. En 
mörgum fi nnst þetta rosalega hall-
ærislegt og ekki veit ég af hverju,“ 
segir Þorsteinn. 

Hann nefnir einnig að mikið 
hefur verið vitnað í þann hluta til-
lögunnar þar sem segir að verk-
smiðjan geti skapað vel launuð störf 
og þannig vakið „ungum Íslending-
um von í brjósti um að stjórnvöld 
ætli að skapa þeim tækifæri og 
atvinnuöryggi í framtíðinni“.  

„Það sem við meinum með því 
er að rétt tæp 40 prósent af þeim 
störfum sem verða til í verksmiðju 
sem þessari eru störf sem krefjast 
mikillar menntunar í fögum eins 
og efnafræði, verkfræði, viðskipta-
fræði og svo framvegis,“ segir Þor-
steinn og heldur áfram: 

„Ég veit ekki hvað mönnum fi nnst 

hipp og töff. Við erum búin að reyna 
að selja hver öðrum verðbréf. Það 
fór illa hjá okkur en það þótti voða-
lega flott. En mér finnst eins og 
mönnum þyki ekki eins fl ott að gera 
eitthvað áþreifanlegt.“

Óttast ekki samkeppni og sveiflur
Í tillögu sjömenninganna er vísað 
í skýrslu OECD þar sem segir að 
auka þurfi matvælaframleiðslu í 
heiminum um 50 prósent á næstu 
tuttugu árum. Þar er einnig full-
yrt að heimsmarkaðsverð á áburði 
muni „að öllum líkindum haldast 
hátt í næstu framtíð vegna aukinnar 
ræktunar matvæla sem nauðsyn er 
á til að brauðfæða síaukinn mann-
fjölda“. Verð á áburði sveifl ast hins 
vegar, og hefur lækkað talsvert frá 
árinu 2008 þegar það náði hámarki, 
en Þorsteinn segist ekki óttast verð-
sveifl ur. 

„Ég get ekki séð niðursveifl una. 
Það er verið að nota tvö prósent 
meira af áburði á hverju ári en 
árið áður og það mun halda áfram. 
Það sem gæti þó verið ógn í þessu 
tengist aukinni notkun á jarðgasi í 
heiminum sem notað er til að kynda 
svona verksmiðjur. Gasið er ódýr-
ara en rafmagn en ég hef í sjálfu sér 
engar áhyggjur af því. Þó menn séu 
nú með tímabundið hagstætt verð á 
gasi eigum við ekki að láta það aftra 
okkur í að nota okkar ódýru orku 
hér á Íslandi.“ 

Þorsteinn segir að hann óttist  
ekki heldur samkeppni frá stórum 
erlendum áburðarframleiðendum 
sem margir hverjir framleiða millj-
ónir tonna á hverju ári. Hann segir 
að erfi tt geti reynst að markaðssetja 
framleiðsluna en sér í þeim efnum 
fyrir sér að hægt verði að fara í 
samstarf við erlenda framleiðend-
ur. Hann nefnir meðal annars fyrir-
tækið IFFCO CANADA sem undir-
býr nú byggingu áburðarverksmiðju 
í Québec-fylki.  

„Mér skilst að ekki sé loku fyrir 
það skotið að við getum gengið í 
samstarf við eitthvert af þessum 
stórfyrirtækjum. Svo er IFFCO 
einnig samvinnufélag bænda, eins 
og okkur vantar svo mikið hér á 
landi, og það talar einnig um að 
skapa vel launuð gæðastörf.“

Fór sjálfur til Fertils ehf. 
Aðspurður segir Þorsteinn að hann 
hafi  lengi gengið með hugmynd um  
að fá það kannað hvort hér geti á ný 
risið áburðarverksmiðja.  

„Ég held að kveikjan hafi  verið 
þegar gamla Áburðarverksmiðja 
ríkisins var seld til Afríku. Skömmu 

seinna hækkaði áburðarverð upp úr 
öllu valdi og við fórum að eyða mikl-
um gjaldeyri í þetta. Það var kveikj-
an að þessu hjá mér og ég hef talað 
um þetta á fundum í Framsóknar-
fl okknum í fi mm til tíu ár.“

Í tillögunni er sagt frá hópi 
áhugamanna sem hefur unnið frum-
áætlun um byggingu áburðarverk-
smiðju hér á landi. Nokkrum dögum 
eftir að tillagan var lögð aftur fram 
var greint frá því á Vísir.is að sá 
hópur er félagið Fertil ehf. Það 
hefur stefnt að byggingu áburðar-
verksmiðju um nokkurt skeið. Í des-
ember 2009 greindi Morgunblaðið 
frá því að áætlanir forsvarsmanna 
Fertils um framleiðslu á 700 þúsund 
tonnum af áburði á ári, og 780 þús-
und tonnum af kalíumnítrati, væru 
langt á veg komnar. 

„Ég frétti af þessum hópi um það 
leyti sem ég samdi þessa tillögu. Þá 
hafði ég samband við þessa ágætu 
menn og komst að því hvað þeir eru 
að hugsa og vísaði til þeirra áforma 
í tillögunni. Það verður því hægt að 
ganga í smiðju þessa áhugahóps við 
gerð hagkvæmniathugunarinnar og 
ríkið þyrfti því ekki að byrja með 
autt blað,“ segir Þorsteinn. Hann 
segist ekki vita til þess að forsvars-
menn Fertils tengist Framsóknar-
fl okknum á einn eða annan hátt. 

„Ég hef ekki spurt þessa ágætu 
menn hvaða stjórnmálaskoðan-
ir þeir hafa. En það er til ofsa-
lega mikið af framsóknarmönn-
um á Íslandi og ég þekki þá ekki 
alla,“ segir Þorsteinn og bætir við 
að áætlanir félagsins miðist við að 
meirihluti fjárfestingarinnar verði 
erlendur. 

Leitaði ekki út fyrir þingflokkinn 
Þorsteinn er sannfærður um að 
þingsályktunartillagan fái stuðn-
ing meirihluta þingmanna en tekur 
fram að hann hafi  ekki leitað eftir 
stuðningi úr öðrum fl okkum áður 
en hann lagði tillöguna aftur fram. 

„Þar sem ég hef fengið tækifæri 
til að kynna þetta mál fyrir alvöru 
hefur mér fundist menn taka þessu 
vel. Og ég hef þá trú á þingmönnum 
að þeir séu upp til hópa það fram-
sýnir að þeir sjái tækifærin sem 
liggja í þessu. Við þurfum jú líka 
fjölbreytni hér og ég  held að það 
séu allir sammála um að síðasta 
álverið sé byggt eða um það bil. En 
eins og ég segi þá er fyrsta skrefi ð 
að fl ytja þessa tillögu og koma henni 
til atvinnuveganefndar og ég efast 
ekki um að að slíkri athugun lokinni 
verði menn sannfærðir um að þetta 
sé vel gert.“

Fullviss um að tillagan 
verði samþykkt á þingi
Þorsteinn Sæmundsson alþingismaður segist sannfærður um að bygg-
ing 120 milljarða áburðarverksmiðju sé hagkvæm framkvæmd. Hann 
segir ekki stefnt að því að ríkið fjármagni og reki verksmiðjuna. 

REYNIR AFTUR  Þorsteinn 
Sæmundsson er fyrsti 
flutningsmaður þings-
ályktunartillögunnar um 
stofnun áburðarverk-
smiðju en sama tillaga 
var lögð fram á síðasta 
þingi.  
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

EINSTÖK
TILBOÐ!

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

TILBOÐ

GERÐU FRÁBÆR KAUP 

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 06/08, ekinn 94 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð áður kr. 3.990.000

TILBOÐSVERÐ!
2.990 þús.

KIA CARENS
Nýskr. 05/08, ekinn 142 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 1.990.000

TILBOÐ kr. 1.490 þús.

HYUNDAI IX35
Nýskr. 06/11, ekinn 113 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 3.390.000

TILBOÐ kr. 2.890 þús.

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 04/11, ekinn 120 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 3.420.000

TILBOÐ kr. 2.990 þús.

TOYOTA YARIS TERRA
Nýskr. 03/13, ekinn 53 þús km.
bensín, beinskiptur.
Verð  áður kr. 2.350.000

TILBOÐ kr. 1.880 þús.

RANGE ROVER SPORT
Nýskr. 12/07, ekinn 86 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 7.980.000

TILBOÐ kr. 6.290 þús.

TOYOTA LAND CRUISER 150
Nýskr. 10/11, ekinn 105 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 7.690.000

TILBOÐ kr. 6.790 þús.

Rnr. 281887

Rnr. 102116

Rnr. 281899

Rnr. 131062

Rnr. 120360

Rnr. 151317

Rnr. 281689

GÖNGUM FRÁ 
FJÁRMÖGNUN Á 

STAÐNUM

WWW.BÍLALAND.IS

VIÐTAL
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is
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LJÓS í  MYRKRINU
ALLT AÐ 30% AFSLÁTTUR Í 4 DAGA

Kapalkefli 10 mtr

2.990
15 metra rafmagnssnúra

3.190
Kapalkefli 15 mtr

4.190

SHA-218-28E
Vinnuljóskastari  ECO perur
2x400W tvöfaldur á fæti

9.890

Gemstone LED
ljós f/rafhlöður

1.290

Hleðsluljós LM6006

3.990

SHA-0203
Vinnuljóskastari 
m handf 400W ECO pera W
1,8m snúra

4.295

m. grind 4x18W T8 
62x60x8 cm með perum

7.990

Ryco LDL-MD418A lampi 
i d 8 8

R LDL MD418A l i

Ryco lampi með perum
p g 36hvítur spegill 2x36W

4.690

Ryco LCL-M2 T8 lampi Ryco LCL M2 T8 lampiR LCL M2 T8 l i
2x36W 113 cm IP30 
með perum

7.990

ÁN P

PERUR 
FÁANLEGAR 
Í ÖLL LJÓSIN

26W Vandað svart ál útiljós
36x17cm m/sparperu

2.290

PERU

ÁN PERU

ÁN PERU

LG236 T8 lamppi
Loftljós flúor rakaþ.
2x36w 128x116,6cm

4.6155

LG118C  T8 lampi
Loftljós flúor rakaþ.
1x18w 67,5x11,2cm

2.475

LG118C T8 lampi
Loftljós flúor rakaþ.
2x18w 67,5x16,6cm

2.915

T38 Vinnuljós

5.5905.590

LED Þríhyrningsljós

990

MIKIÐ ÚRVAL

FJÖLTENGJA!

6.923

5 5935.5935.593

5.593 3.283 283

1.7321

2.040

3.230

4.123

3.436
903

2.793

693693

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur 30%

afsláttur

20%
afsláttur

20%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

30%
afsláttur

SHA-8083

16.990
11.893

30%
afsláttur

c þrífóturTelescopic
gen lampafyrir halog

06.79
534.75

30%
afsláttur

SHA-2625 
Vinnuljóskastari
Rone 28W m. innnst.
blár. 1,8m snúraa

6.990
5.592

SHA-V5228 IP65 T5 lampi
Flúor lampi með peru
2x28w 120cm

5.890
Kapalkefli Wis-SCR2-30
30 metrar

4.890

30%
afsláttur
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NETTÓ  Kaupfélag Suðurnesja er stærsti hluthafinn í Samkaupum sem meðal annars reka Nettó. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fimmtán samvinnufélög eru með 
skráða kennitölu í fyrirtækjaskrá, 
en þau eru mjög misjöfn að stærð 
og burðum. Umsvifamest þeirra 
eru án efa Kaupfélag Skagfi rðinga, 
KEA, Kaupfélag Fáskrúðsfi rðinga 
og Kaupfélag Suðurnesja. 

Eignir Kaupfélags Skagfi rðinga 
(KS) eru mestar, en þær nema um 
32,3 milljörðum króna og nemur 
eigið fé 22,2 milljörðum. Eigin-
fjárhlutfallið er því um 69 prósent. 

Eins og fram hefur komið er stærsta 
eignin hundrað prósent hlutur í 
útgerðarfélaginu FISK-Seafood, 
en það er fi mmta stærsta útgerðar-
félagið á Íslandi. Í gegnum útgerð-
arfélagið á KS rífl ega þriðjungshlut 
í Olíufélagi Íslands. Að auki á KS 
hlut í Fóðurblöndunni í Reykjavík, 
Vörumiðlun Sauðárkróki, Vogabæ 
– móðurfélagi Mjólku, og mörgum 
fl eiri félögum. Þá á KS jafnframt 
rétt innan við 10 prósent í Árvakri, 
útgáfufélagi Morgunblaðsins. 

Annað mjög burðugt kaupfélag er 
rekið á Fáskrúðsfi rði. Eignir kaup-
félagsins og dótturfélaga námu 5,8 

milljörðum króna í lok síðasta árs 
og höfðu aukist um 1,8 milljarða frá 
því í árslok 2011. Stærsta eign Kaup-
félags Fáskrúðsfi rðinga er liðlega 80 
prósent hlutur í Loðnuvinnslunni, en 
að auki á félagið hlut í Fjarðarneti. 
Útgerðarfélagið Loðnuvinnslan er 
rekið á Fáskrúðsfi rði, eins og Kaup-
félagið, og gerir einkum út skip í 
veiðum á uppsjávarfi ski. Gísli Jón-
atansson lét af störfum sem fram-
kvæmdastjóri  kaupfélagsins um 
mitt síðasta ár eftir 38 ára starf. Við 
tók Friðrik Mar Guðmundsson, sem 
var áður framkvæmdastjóri Mjólku  
og Vogabæjar. 

„Okkar arður fer í að byggja upp 
í heimabyggð, byggja upp félagið 
áfram. Við höfum verið að efla 
félagið smátt og smátt og við höfum 
verið að afl a meiri veiðiheimilda 
og keyptum nýtt skip í uppsjávar-
fi ski,“ segir Friðrik Mar. Nýja skipið 
kom til landsins 6. júlí síðastliðinn. 
Kaupfélagsstjórinn segir félagið 
líka leggja mikla áherslu á sam-
félagslega ábyrgð og bendir sem 
dæmi á að í sumar hafi  kaupfélagið 
byggt upp sólstofu við elliheimilið 
í Fáskrúðsfi rði. „Heimamenn upp-
lifa það virkilega að þeir eigi þetta 
félag,“ segir hann. 

KEA keppir við stóra sjóði
Þriðja kaupfélagið sem vert er að 
nefna er KEA, en heildareignir 
KEA námu um síðustu áramót yfi r 
6,2 milljörðum íslenskra króna og 
eigið fé var tæplega 4,9 milljarð-
ar króna. KEA á meðal annars 100 
prósent hlut í fasteignafélögunum 
Kl0ppum og H98 sem leigja út fast-
eignir á Akureyri. Heildarstærð 
fasteigna í eigu félagsins er 3600 
fermetrar. KEA á helmingshlut í 
Sparisjóði Höfðhverfi nga, sem er 
næstelsta starfandi fyrirtæki lands-
ins og þriðjungshlut í fjárfestinga-
félaginu Tækifæri. KEA á líka 

Kaupfélögin eru hvergi nærri útdauð
Stærstu kaupfélögin sem enn eru starfandi velta milljörðum á ári hverju. Það stærsta, Kaupfélag Skagfirðinga, á 
eignarhluti í tugum félaga. Þau félög eru allt frá því að vera útgerðarfyrirtæki, mjólkurvinnsla og dagblað. KEA 
seldi flestar eigur sínar fyrir bankahrun og er í dag rekið sem fjárfestingafélag sem keppir við stóra fagfjárfesta.

➜ Samkaup, sem 
eru að stærstum 

hluta í eigu Kaup-
félags Suðurnesja, 

reka Nettó og 
fleiri verslanir.

ÚTTEKT
jonhakon@frettabladid.is

Verð kr. 89.900

SHARP SJÓÐVÉL

Verð kr. 49.900

SHARP SJÓÐVÉL

Verð kr. 74.900

SHARP SJÓÐVÉL

sjóðvélar sem gera það gott um heim allan

8 Vöruflokkar · 200 PLU númer · Sjálfvirk dagsetning 
og tími · Hitaprentun · Rafrænn innri strimill

· Mjög auðveld í notkun

99 vöruflokkar · Allt að 2000 PLU númer · Rafrænn innri strimill 9000 
línur · Stór LCD skjár · SD kortarauf – hægt að flytja gögn yfir á PC

· Sjálfvirk dagsetning og tími · Hitaprentun · Íslenskur strimill
· Mjög auðveld í notkun

99 vöruflokkar · Allt að 10,000 PLU númer · SD kortarauf – hægt 
að flytja gögn yfir á PC · Sjálfvirk dagsetning og tími 

· Hitaprentun · Íslenskur strimill · Mjög auðveld í forritun

XE-A307XE-A207BXE-A147B

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS
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LOÐNUVINNSLAN
Stærsta eign 
Kaupfélags 
Fáskrúðsfirðinga 
er Loðnuvinnslan.
 Fréttablaðið/GVA

bréf í Icelandair fyrir 11 millj-
ónir króna að nafnverði, en sá hlut-
ur var liðlega 200 milljóna króna að 
markaðsvirði við áramót. Einnig á 
KEA  hlut í Högum sem var um 116 
milljón krónur að markaðsvirði við 
áramót. Í ársreikningi kemur fram 
að rekstur KEA var með svipuðu 
móti á síðasta ári og á árinu 2012. 
Hagnaðurinn nam 226,7 milljónum 
króna í fyrra, en hann var tæplega 
279 milljónir króna árið á undan. 

Stærstur hluti eigna KEA var 
seldur fyrir um það bil áratug, 
eða áður en efnahagshrunið skall 
á. Fyrir þann tíma átti fyrirtækið 
afurðastöð, útgerð og fl eira líkt og 
önnur kaupfélög. Nú er félagið að 
vinna að nýju í fjárfestingum, en í 
ársskýrslu félagsins fyrir síðasta ár 
segir að gengið hafi  hægar en vonir 
stóðu til að ná að framfylgja stefnu 
félagsins, það er að fjárfesta stórt 
í fáum og jafnvel einu fyrirtæki. 
Félagið hafi  einnig búið við þá sér-
kennilegu stöðu að keppa um fjár-
festingarkosti við aðila sem hafa 
keypt krónur á 20-30% lægra verði 
en öðrum býðst í gegnum svokall-
aða fjárfestingarleið Seðlabankans. 
„Jafnframt fjölgar sífellt sjóðum 
sem sérhæfa sig í að fi nna og fjár-

festa í sambærilegum verkefnum og 
KEA leitar að. Nú eru a.m.k. sex sér-
hæfðir sjóðir starfandi á þessu sviði 
með 5-10 milljarða í fjárfestagetu 
hver og einn; tugir milljarða króna 
bíða á hliðarlínunni. Samkeppni um 
hin fáu verkefni er því hörð og langt 
í frá að þessir sjóðir og önnur fjár-
festingarfyrirtæki hafi  enn þá náð 
markmiðum sínum um fjárfesting-
ar,“ segir í ársskýrslunni. 

Verslunarrisi
Kaupfélag Suðurnesja er ólíkt 
hinum félögunum á þann hátt að eig-
infjárstaða félagsins er neikvæð. Í 
ársreikningnum kemur fram að 
skuldir samstæðunnar umfram 
eignir séu um það bil 1.120 millj-
ónir króna og eiginfjárstaða móð-
urfélagsins neikvæð um 696 millj-
ónir króna. Í ársreikningi fyrir árið 
2013 segir að móðurfélagið hafi  árið 
2012 gert samkomulag við stærstu 
lánardrottna sína sem leiði til þess 
að rekstrarhæfi  félagsins sé tryggt. 
Á árinu 2013 hafi  náðst samkomulag 
við aðra lánardrottna. Þetta þýddi 
að höfuðstóll skulda móðurfélags-
ins var færður niður um 1,5 millj-
arða króna og samstæðunnar um 
1,6 milljarða króna á árinu 2012 og 

í fyrra voru skuldir færðar niður 
um 54 milljónir króna.  Þetta leiðir 
til þess að félagið getur staðið undir 
greiðslu skuldbindinga. Stærsta 
eign Kaupfélags Suðurnesja er 
hlutur í Samkaupum en í heild áttu 
Kaupfélagið og dótturfélög þess um 
63 prósent hlut í lok síðasta árs. 

Samkaup reka 48 verslanir á 34 
stöðum um landið. Þar á meðal er 
Nettó, Kaskó, Samkaup úrval og 
Samkaup strax. Velta Samkaupa 
og dótturfélagsins Búrs, var tæp-
lega 23,5 milljarðar á síðasta ári og 
jókst um tæp 3,6 prósent frá fyrra 
ári. Stærstu eigendur Samkaupa 
voru, auk Kaupfélag Suðurnesja, 
Kaupfélag Borgfi rðinga ásamt dótt-
urfélagi sem átti 21,9 prósenta hlut. 

Við höfum verið að 
efla félagið smátt 

og smátt og við höfum 
verið að afla meiri veiði-
heimilda og keyptum nýtt 
skip í uppsjávarfiski.

Kaupfélag Skagfirðinga á rétt tæplega tíu prósenta hlut í útgáfufélaginu 
Árvakri sem gefur meðal annars út Morgunblaðið og heldur úti frétta-
vefnum mbl.is. Eignatengslin eru þannig að kaupfélagið á níu prósenta 
hlut í  eignarhaldsfélaginu Þórsmörk ehf., sem á svo aftur 99 prósenta 
hlut í Árvakri. Á meðal annarra hluthafa í Árvakri er Hlynur A, sem er 
í eigu Guðbjargar Matthíasdóttur, aðaleiganda Ísfélagsins. Krossanes, 
sem er í eigu Þorsteins Más Baldvinssonar í Samherja, á fimmtungs-
hlut í Þórsmörk og Áramót ehf., í eigu Óskars Magnússonar, á einnig um 
fimmtungshlut. Aðrir eiga minna.

Eiga tæplega 10 prósent hlut í Árvakri

ÁRVAKUR  Útgáfufélag Morgunblaðsins er að hluta til í eigu Kaupfélags Skagfirðinga í 
gegnum eignarhaldsfélagið Þórsmörk. FRÉTTABLAÐIÐ/ GVA

KEYPTU BÚR  Heildverslunin Innnes keypti Búr. Tilkynnt var um söluna um miðjan 
síðasta mánuð.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Samkaup hf., Kaupfélag Vestur-Húnvetninga og Kaupfélag Steingríms-
fjarðar seldu Innnesi um miðjan september hlut sinn í Búri ehf., 
dótturfélagi Samkaupa. Búr ehf. var stofnað árið 1995 og sérhæfir sig í 
innlendum og innfluttum vörum á ávaxta- og grænmetismarkaði. Í til-
kynningu vegna kaupanna sagði að Búr ehf. byði upp á yfir 400 vöruliði 
að staðaldri í ferskum ávöxtum og grænmeti. Íslensk framleiðsla nemur 
um þriðjungi af sölu fyrirtækisins.

Seldu Búr til Innnes

Húseign kynnir til leigu frábærlega staðset tar skrifstofur miðsvæðis í Reykjavík til leigu, möguleiki á  
sameiginlegri mót töku og símsvörun, bókhaldsþjónustu. Ljósleiðara internet. Góð fundarherbergi og  
ráðstefnusalur. Möguleiki á að leigja eingöngu skrifborð í alrými. 
Allar nánari upplýsingar veitir  Baldvin Ómar í síma 898-1177 eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Suðurlandsbraut 48, Reykjavík     s. 585-0100 
www. huseign.is huseign@huseign.is

Opið hús í skrifstofuhóteli að Laugavegi 178, Reykjavík
fimmtudaginn 2. október frá kl. 16-18. 
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Hagnaður af rekstri Fiskmark-
aðarins nam 48,1 milljón króna á 
síðasta ári, en hann var 34,8 millj-
ónir árið á undan. Hagnaðurinn 
jókst því um 13,3 milljónir eða 
38 prósent á milli ára. Hluthaf-
ar í félaginu eru tveir. Það er þau 
Ágúst Reynisson og Hrefna Rósa 
Jóhannsdóttir Sætran, en þau eiga 
helmingshlut hvort. Þau munu fá 
greiddan arð í ár að upphæð 34 
milljónir króna. Í fyrra voru ell-
efu milljónir greiddar í arð og þar 

áður 5,4 millj-
ónir.

 Hagnaður 
Grillmarkaðar-
ins, sem er dótt-
urfélag Fisk-
markaðarins, 
nam 56,6 milljón-
um króna í fyrra. 

Það er einnig veruleg aukning frá 
árinu á undan þegar hagnaðurinn 
nam 32,6 milljónum króna. Eigend-
ur Grillmarkaðarins eru þrír, en 

það eru matreiðslumaðurinn Guð-
laugur Papkum Frímannsson, sem 
á 30 prósent, Fiskmarkaðurinn á 
60% og Grillmarkaðurinn á 10% 
hlut í sjálfum sér. Fimmtíu milljóna 
króna arður verður greiddur hlut-
höfum í ár. 

Veitingastaðirnir Grillmarkaður-
inn og Fiskmarkaðurinn eru báðir 
í miðborg Reykjavíkur. Fiskmark-
aðurinn er í Aðalstræti 12 en Grill-
markaðurinn er í nýlegu húsnæði á 
horni Lækjargötu og Austurstrætis.

Ætlar að sjá Gunnar Nelson í Svíþjóð
Rúnar Árnason, framkvæmdastjóri Glerborgar, rak áður eitt elsta glerfyrirtæki landsins. Hann er menntaður 
í viðskiptafræði og með MSc-gráðu í fjármálum fyrirtækja. Frítíminn fer meðal annars í að spila körfubolta.  

„Ég rak áður Glerslípun og speglagerð sem 
var minna fyrirtæki í þessum bransa og 
elsta glerfyrirtæki landsins stofnað árið 
1922,“ segir Rúnar Árnason, framkvæmda-
stjóri Glerborgar, spurður hvernig það kom 
til að hann fór að stýra fyrirtækinu í sept-
ember í fyrra. 

Rúnar hafði starfað sem framkvæmda-
stjóri Glerslípunar og speglagerðar í þrjú 
ár þegar hann ákvað ásamt föður sínum að 
kaupa Glerborg og sameina fyrirtækin. 

„Við stukkum á tækifærið þegar við sáum 
að fyrirtækið var til sölu. Það hefur geng-
ið nokkuð vel að fara inn í þetta hlutverk 
en það var að mörgu að huga,“ segir Rúnar. 

Hann er stúdent frá Verslunarskóla 
Íslands og lauk námi í viðskiptafræði frá 
Háskólanum á Bifröst árið 2007. Eftir það 
lá leiðin í Háskólann í Reykjavík en Rúnar  
útskrifaðist þaðan með meistaragráðu í 
fjármálum fyrirtækja árið  2009. 

„Þá datt ég inn í laxeldisfyrirtækið 
Fjarðalax og tók þátt í þeirri uppbygg-
ingu frá byrjun en það fyrirtæki var stofn-
að haustið 2009.  Þá sinnti ég einnig starfi  
framkvæmdastjóra Glerslípunar og spegla-
gerðar en við kaupin á Glerborg var ekki 
nægur tími til að sinna öllum þessum verk-
efnum og ég fór því á fullt í glerið. En það 
var góð reynsla að taka þátt í þessu þarna 
fyrir austan enda Fjarðalax frábært fyrir-
tæki.“ Rúnar segir að verkefnum fyrirtæk-
isins hafi  fjölgað mikið á þessu ári og nefnir 
framkvæmdir við hótel og önnur verkefni 
sem nú eru í gangi í byggingariðnaði. Hann 
nefnir sem dæmi framkvæmdir við hótel 
Íslandshótela við Höfðatorg. 

„Þar sjáum við um alla sturtuklefa, 
spegla og gler. Það er heljarinnar fram-
kvæmd enda 320 herbergi. Hvað svo sem 
hver segir um hótelbyggingar og hvernig 

þetta endar allt saman er vöxtur í ferða-
mannabransanum stór partur af okkar 
starfi  núna,“ segir Rúnar. Hann æfði lengi 
körfubolta með Fjölni og segir að sá frítími 
sem hann hafi  fari meðal annars í bumbu-
bolta með félögunum. 

„ Þetta er fínn tími til að hitta félagana 
og hreyfa sig í leiðinni. Svo er ég alltaf að 
verða meiri og meiri áhugamaður um bland-
aðar bardagalistir. Ég er einmitt að fara 
til Svíþjóðar að sjá Gunnar Nelson næstu 
helgi. Ég er mjög spenntur fyrir þeim bar-
daga og hef tröllatrú á okkar manni.“

Í MÖRKINNI  Rúnar Árnason var 29 ára gamall þegar hann tók við starfi framkvæmdastjóra Glerborgar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

TRAUSTUR OG SKEMMTILEGUR

„Ég kynntist Rúnari fyrir 
16 árum þegar ég mætti 
á körfuboltaæfingu í nýju 
hverfi og hann setti þrist 
í andlitið á mér. Frá þeim 
degi höfum við deilt ara-
grúa af góðum stundum 
og lífsreynslu saman í 
gegnum skóla, íþróttir, 

ferðalög og heimspekilegar samræður um 
tónlist og lífið sjálft. Einn af hans helstu kostum 
er sá hversu traustur vinur hann er. Hann er 
alltaf til í að réttaa hjálparhönd eða standa í 
veseni þegar vinur þarf á honum að halda. Það 
kemur ekkert á óvart að Rúnar sé farinn að láta 
að sér kveða í atvinnulífinu enda fæddist mað-
urinn með gott auga fyrir viðskiptatækifærum. 
Hann sýnir frumkvæði og hefur metnað fyrir því 
að skila öllu vel af sér sem hann tekur sér fyrir 
hendur.“
Ólafur Páll Árnason, ráðgjafi hjá AGR ehf.

„Fyrstu kynni mín af 
Rúnari voru þegar ég hóf 
störf hjá Fjarðalaxi sem 
var þá lítið fyrirtæki í 
uppbyggingarfasa. Rúnar 
sá um bókhaldið og 
launin og innleiddi margt 
af því sem við notum 
enn í dag. Rúnar sló 

mig strax vel, hann er skemmtilegur, afar vel 
gefinn og skarpur, einstaklega lausnamiðaður. 
Hann er með mjög góðan húmor og sá alltaf 
spaugilegar hliðar á frekar þurru viðfangsefni. 
Það var sama hvert viðfangsefnið var, Rúnar 
leysti alltaf strax og vel úr hlutunum. Eftir að 
Rúnar varð forstjóri Glerborgar hætti hann að 
vinna fyrir Fjarðalax sökum anna en við höfum 
þó ekki alveg sagt skilið við hann, því hann 
starfar með okkur í eldis stöðinni Ísþór og sér 
um launin þar.“

Kristín Helgadóttir, 
starfsmannastjóri Fjarðalax

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum  Vikubreyting

Bank Nordic (DKK) 109,00 -16,2% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 222,50 -15,1% -0,2%

Fjarskipti (Vodafone) 32,60 19,6% 0,9%

Hagar 44,50 15,9% -1,8%

Icelandair Group 17,35 -4,7% -2,5%

Marel 106,50 -19,9% 0,9%

N1 18,95 0,3% -0,9%

Nýherji 5,75 57,5% 0,9%

Reginn 15,20 -2,3% 0,0%

Tryggingamiðstöðin* 23,40 -27,0% -1,5%

Vátryggingafélag Íslands** 8,18 -24,2% 0,5%

Össur 330,00 44,1% 3,1%

HB Grandi 31,45 13,5% 1,5%

Sjóvá  11,80 -12,7% -1,7%

Úrvalsvísitalan OMXI6 1.151,82 -8,6% -1,0%

First North Iceland
Century Aluminum 1. 150,00 117,4% 0,0%

Hampiðjan 13,25 50,9% 0,0%

Sláturfélag Suðurlands 1,22 9,0% 0,0%

*fyrsta verð 8. maí 2013 **fyrsta verð 24. apríl 2013

Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN

NÝHERJI
 57,5% frá áramótum

ÖSSUR
3,1% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TRYGGINGAMIÐST.
 -27,90% frá áramótum

ICELANDAIR GROUP
-2,5% í síðustu viku

6

6
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Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsins

Tveir eigendur veitingahússins Fiskmarkaðarins fá meira en þrjátíu milljónir í arðgreiðslur í ár:

Hagnaður Fiskmarkaðarins 
og Grillmarkaðarins eykst

HREFNA SÆTRAN 

ELDHÚS GRILLMARKAÐARINS  Veitingahús Hrefnu Sætran njóta sívaxandi vinsælda.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Við stukkum á tæki-
færið þegar við sáum 

að fyrirtækið var til sölu. 
Það hefur gengið nokkuð 
vel að fara inn í þetta hlut-
verk en það var að mörgu 
að huga.

Miðvikudagur 1. október
➜ Seðlabanki Íslands - Vaxta-

ákvörðunardagur

Þriðjudagur 7. október
➜ Hagstofan - Gistinætur á hót-

elum í ágúst 2014
➜ Seðlabanki Íslands - Helstu liðir 

í efnahagsreikningi og gjald-
eyrisforði

➜ Íslandsbanki - Fjármál við 
starfslok

Miðvikudagur 8. október
➜ Seðlabanki Íslands - Fjármála-

stöðugleiki 2014/2

➜ Þjóðskrá - Fasteignamarkaður-
inn í mánuðinum eftir lands-
hlutum

➜ Deloitte, LÍÚ og SA - Sjávarút-
vegsdagurinn

Föstudagur 10. október
➜ Hagstofan - Efnahagslegar 

skammtímatölur í október 2014

Mánudagur 13. október
➜ Seðlabanki Íslands - Gjaldeyris-

forði og tengdir liðir
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Sérfræðingar þér við hlið
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Þ
ótt aðildarviðræður Íslands og Evrópusam-
bandsins hafi verið settar á ís þarf að leiða 
til lykta umræðu um valkosti Íslands í gjald-
miðils- og peningamálum jafnvel þótt afnám 
hafta sé kannski ekkert meira en fjarlæg 
draumsýn í augnablikinu. 

Á meðan stýrinefnd stjórnvalda um afnám hafta 
hefur ekki skilað neinum tillögum erum við í raun 
engu nær frjálsum fjármagnsflutningum. Skýrsla fjár-
málaráðherra um framgang áætlunar um afnám hafta 
sem birtist 19. september er að mestu yfirlit yfir hvaða 
árangri (lesist, litlum) leiðir stjórnvalda hafa skilað 
til þessa. Eftir skipun stýrinefndarinnar og ráðningu 
erlendra ráðgjafa er hins vegar ljóst að fjármála- og 
efnahagsráðherra ætlar ekki að láta grípa sig nakinn í 

bóli aðgerðarleysis þegar þessi 
mál eru annars vegar. 

Stjórnvöld þurfa hins vegar að 
hafa skýra stefnu um hvað tekur 
við af krónunni. Umræða um 
þessa valkosti þarf að vera yfir-
veguð en hún hefur ekki verið 
laus við ofstækið. Það er t.d. ekki 
víst að evran sé lausnin fyrir 
Íslendinga þótt hún sé fýsileg-
asti kosturinn að mati skýrslu-
höfunda Seðlabanka Íslands 
í 623 bls. skýrslu sem kom út 
september 2012. Umræðan um 
skýrsluna hefur hins vegar verið 
í skötulíki síðan hún kom út. 
Kannski af því að stjórnmála-
menn nenna ekki að lesa hana?

Það er óvissa um evruna og 
efaemdir um gjaldmiðilinn sjálf-
an. Ekki bara í þeim ríkjum sem 
hafa þurft björgunarpakka. Þess-
ar raddir heyrast líka í Þýska-
landi. Til dæmis fengu evru-efa-
semdarmennirnir í Alternative 
für Deutschland næstum 5 pró-
sent atkvæða í kosningum til 
Bundestag í fyrra, aðeins sex 

mánuðum eftir að flokkurinn var stofnaður. Fastlega er 
gengið út frá því að evrukrísan snúi aftur því ekki hafi 
tekist að laga gallanna í regluverki evru svæðisins. 

Martin Wolf fjallar í nýjasta pistli sínum í Financial 
Times í gær um að Kínverjar haldi kannski á öflugasta 
gjaldmiðli heimsins, renminbi. Hinum eiginlega „forða-
gjaldmiðli“ og þeir þurfi að íhuga hvort þeir vilji að 
hann leysi Bandaríkjadollar af hólmi í þessu hlutverki. 
Þá þyrftu Kínverjar að taka upp frjálsa fjármagnsflutn-
inga með renminbi.

Umræðan um þátttöku í myntsvæði og upptöku nýs 
gjaldmiðils snýr líka að spurningunni um stöðu Íslands 
í samfélagi þjóðanna. Ef Ísland gengur í ESB er eðlilegt 
næsta skref að fara í myntbandalagið og taka upp evru. 
Það verður hins vegar að teljast ósennilegt að hreyfing 
aðildarsinna fái nægilegan byr í seglin til að þetta verði 
nokkurn tímann að veruleika. Andstaðan við aðild er of 
hörð og spurningunni um sjálfstætt íslenskt fiskveiði-
stjórnunarsvæði innan 200 mílna samhliða ESB-aðild 
hefur ekki verið svarað. Á meðan jafn mikil óvissa ríkir 
um þetta er eðlilegt að ræða til hlítar hvað annað kemur 
til greina. 

Alþingismenn ættu kannski að drífa í því að lesa 
skýrslu Seðlabankans frá 2012 og segja okkur hinum 
hvað þeim finnst. Það er ekki seinna vænna. Í þeirri 
umræðu er krafa um hófsemd og kredduleysi sjálfsögð 
og eðlileg.

Hin hliðin
Brynhildur S. 
Björnsdóttir
framkvæmdastjóri 
og varaþingmaður

Þrátt fyrir mikla hvatningu og 
stuðning í uppvexti mínum fékk 
ég ósjaldan þau skilaboð frá mínu 
nærumhverfi að hafa aldrei hátt 
um eigið ágæti og að hógværð væri 
mesta dyggðin. Þegar ég asnaðist til 

að taka að mér leiðtogahlutverk 
í leik eða námi fékk ég yfirleitt 

þau skilaboð frá umhverfinu 
að ég væri frek. 

Ég lagði mig fram í skól-
anum en lærði fljótt að 
hafa aldrei hátt um það 

þegar vel gekk og pass-
aði að bæla niður 

„frekjuna“ í mér. Ég 
vann samvisku-

samlega þau 
störf sem mér 

buðust en fékk hjartsláttartrufl-
anir þegar kom að launaviðtölum. 
Ég hélt að framkvæmdastjórar 
og þingmenn hlytu að vera geim-
vísindamenn. Ég forðaðist áhættu 
og sá fyrir mér að starfa alltaf í 
öruggu starfi og fannst því fráleitt 
að taka áhættu með eigin rekstri. 
Hvernig gæti ég svo sem haft eitt-
hvað til málanna að leggja sem ein-
hverjir aðrir væru ekki nú þegar 
búnir að leggja til? Hvort sem það 
voru þjóðfélagsmál eða viðskipta-
hugmyndir.

Þangað til allt breyttist. Mitt 
„a-ha“ móment var árið 2008 þegar 
ég hlustaði fyrir tilviljun á viðtal við 
konu sem hafði yfirstigið allar þær 
hindranir sem ég hafði sett sjálfri 

mér og hafði þetta að segja við 
kynsystur sínar: Taktu þér pláss! 
Enginn annar en þú getur gefið þér 
þetta pláss. Taktu það bara!

Korteri seinna hrundi Ísland 
og ég hafði engu að tapa. Stofnaði 
fyrirtæki og byggði það upp næstu 
árin. Smám saman hætti ég að fá 
hjartsláttartruflanir við að verð-
leggja þjónustu mína og í dag get 
ég meira að segja talað um peninga 
– án þess að falla í yfirlið. Ég á þá 
nefnilega skilið fyrir mitt vinnu-
framlag. 

Fljótlega tók ég mér pláss í þjóð-
félagsumræðunni með því að gefa 
kost á mér til alþingiskosninga 2013. 
Og það var ekki auðvelt. Ég þurfti 
að slökkva á öllum innri röddum um 

að vera ekki að trana sér fram og 
þykjast vita eitthvað. Undirskrifta-
söfnun í Mjóddinni var ágætis rass-
skelling fyrir hógværðina (með til-
heyrandi kjánahrolli) sem náði svo 
ákveðnum hæðum í útvarpsviðtali á 
Útvarpi Sögu. 

Skilaboðin eru þessi: Kona … taktu 
þér pláss! Vertu dætrum þínum góð 
fyrirmynd. Sættu þig aldrei við aft-
asta sætið eða að leiðtogahæfni þín 
flokkist undir frekju. Samfélagið 
og atvinnulífið þarf á þinni rödd 
að halda. Stjórnir fyrirtækja þurfa 
á þinni visku og reynslu að halda. 
Stjórnmálin þurfa á þér að halda. Þú 
hefur engu að tapa – nema hógværð-
inni. 

Og hógværðin er svo last decade!

Taktu þér pláss!

Umræðan um valkosti má ekki vera eins og um trúarbrögð:

Krafa um 
kredduleysi

Það er óvissa 
um evruna og 
efaemdir um 
gjaldmiðilinn 
sjálfan. Ekki 
bara í þeim 
ríkjum sem hafa 
þurft björgunar-
pakka. Þessar 
raddir heyrast 
líka í Þýska-
landi. 

Markaðshornið
Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@stod2.is

Hin sterku viðbrögð, sem orðið hafa 
við þeirri ákvörðun Samkeppniseft-
irlitsins að leggja háa sekt á Mjólk-
ursamsöluna fyrir brot á samkeppn-
islögum,  eru athyglisverð fyrir 
margra hluta sakir. 

Fyrir það fyrsta sýna þau að allur 
almenningur er að vakna til vit-
undar um mikilvægi þess að sam-
keppni ríki á öllum sviðum atvinnu-
lífsins, að engin atvinnugrein fái 
sérmeðferð að lögum, þegar sam-
keppnismál eru annars vegar. Fleiri 
og fleiri gera sér grein fyrir því að 
virk samkeppni er lykillinn að því 
að öll framleiðslutæki þjóðarinn-
ar verði nýtt á sem hagkvæmastan 
máta. Slík viðhorfsbreyting er mikið 
fagnaðarefni.

Þessi sterku viðbrögð varpa ekki 
síður ljósi á,  hversu mikið óheilla-
spor það var þegar Alþingi ákvað að 
undanþiggja mjólkuriðnaðinn mikil-
vægum ákvæðum samkeppnislaga. 
Þau varnaðarorð, sem uppi voru 
höfð þegar umrætt ákvæði var sam-
þykkt, hafa nú reynst orð að sönnu. 

Þau alvarlegu lagabrot sem Mjólk-
ursamsalan hefur orðið uppvís að, 
sýna það og sanna. Málið allt sýnir 
fáránleika þess að lagaumgjörð geti 
verið með þeim hætti, að einu og 
aðeins einu fyrirtæki séu sköpuð 
skilyrði til að hafa nær algera ein-
okunarstöðu á markaði, 
hverju nafni sem markað-
urinn nefnist. 

Brot á samkeppnis-
lögum eru alvarleg þar 
sem þau beinast nær 
alltaf gegn hagsmunum 
samfélagsins alls. Allur 
almenningur á mikið 
undir því að grundvallar-
reglur samkeppnisréttar 
séu virtar af öllum fyrir-
tækjum og á öllum tímum. 
Hagsmunir almennings 
felast í því að hafa trygg-
ingu fyrir því að sam-
keppni sé virk á öllum 
mörkuðum, að engum 
sé sköpuð aðstaða til að 
starfa í samkeppnislausu 
umhverfi.

Öll helstu hagsmuna-
samtök í atvinnulífinu hafa lagt 
áherslu á að samkeppni ríki á öllum 
sviðum atvinnulífsins. Fyrirtækin 
í landinu vilja starfa í heilbrigðu 
samkeppnisumhverfi, þar sem 

kraftar hvers og eins fái notið sín til 
hlítar. Þessi sjónarmið endurspegl-
ast í riti Samtaka atvinnulífsins sem 
gefið var út sl. vor og fjallar um 
leiðir til að bæta lífskjör í landinu. 
Ein þeirra leiða, sem þar eru nefnd-
ar, er að auka samkeppni í landbún-

aði, en þar segir m.a. að 
„auka þurfi frjálsræði og 
samkeppni í landbúnaði 
og fella greinina í heild 
undir samkeppnislög“.

Nú reynir á stjórn-
málaöflin í landinu og 
vilja þeirra og getu til að 
taka málin föstum tökum. 
Nú fá þau rakið tækifæri 
til að sýna að þau taka 
heildarhagsmuni fram 
yfir aðra hagsmuni – að 
almannahagsmunir skuli 
ávallt settir í fyrsta sæti. 
Það kallar nefnilega ekki 
á flókna lagabreytingu 
að fella mjólkuriðnaðinn 
undir öll ákvæði sam-
keppnislaga.

Það hefur væntanlega 
verið nokkurt framfara-

spor fyrir neytendur að á markað 
kom  „vítamínbætt mjólk“. Það yrði 
mun meira framfaraspor fyrir neyt-
endur að fá „samkeppnisbættan 
mjólkuriðnað“.

Samkeppnisbættur 
mjólkuriðnaður
Skoðun
Andrés Magnússon
framkvæmdastjóri Samtaka 
verslunar og þjónustu

Brot á 
samkeppnis-
lögum eru 
alvarleg þar 
sem þau 
beinast nær 
alltaf gegn 
hagsmunum 
samfélagsins 
alls.
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Led Zeppelin er af mörgum talin ein áhrifamesta rokkhljómsveit allra tíma. Hennar bestu lög verða flutt 
á tónleikunum og sjá rokkararnir Eiríkur Hauksson, Eyþór Ingi Gunnlaugsson og Stefán Jakobsson um að 
þenja raddböndin.

Hljómsveitina skipa þeir Gulli Briem á trommur, Kristján Grétarsson og Eyþór Úlfar Þórisson á gítar, Ingi 
Björn Ingason bassaleikari og Þórir Úlfarsson á hljómborð, ásamt strengjasveit. Sérstakir gestir eru 
Dagur Sigurðsson og Birgir Haraldsson söngvarar og Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari Gildrunnar.

Tónlistarstjóri: Þórir Úlfarsson.
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Gengi gjaldmiðla

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

STJÓRNAR -
MAÐURINN

Forvitnilegt hefur verið að fylgjast 
með útboðsferli Isavia í tengslum við 
verslunarrými á Keflavíkurflugvelli. 
Kaffitár er eitt þeirra fyrirtækja sem hafa 
verið með aðstöðu í Leifsstöð, og raunar 
er það fastur liður hjá stjórnarmanninum 
að stoppa í einn tvöfaldan áður en hann 
fer í morgunflug.

STJÓRNARMAÐURINN las því af athygli 
grein forstjóra Kaffitárs í Markaðnum í 
síðustu viku, þar sem hún gagnrýndi fyrir-
komulag við útboðsferlið, og að til standi 
að gera samning við „alþjóðlegt stórfyrir-
tæki sem rekur um þrjú þúsund verslanir 
og sérhæfir sig í rekstri í flugstöðvum”. 

Í tengslum við útboðsferlið hefur 
jafnframt komið fram að danska kaffi-
húsakeðjan Joe & the Juice sé eitt þeirra 
fyrirtækja sem fái pláss í flugstöðinni, og 
þá væntanlega sem undirleigutaki hjá 
fyrrnefndu alþjóðlegu stórfyrirtæki. Fréttir 
hafa verið sagðar af því að þetta fari 
fyrir brjóstið á þeim sem fyrir eru á fleti, 
enda þyki skorta á íslenskan varning og 
áherslur hjá Joe & the Juice. 

FORSTJÓRI KAFFITÁRS og kollegar 
hennar spila þarna út þekktu spili, sem 
sumir myndu kalla útlendingsspilið, og 
gefa í skyn að Isavia sé að bregðast þjóð 
sinni. Rétt hefði verið að úthluta leigu-
plássum í fríhöfninni á þjóðernislegum 
forsendum.

Stjórnarmaðurinn er sem fyrr segir 
aðdáandi Kaffitárs, enda fyrirtækið eitt 
þeirra sem þakka má þá framúrskarandi 
kaffimenningu sem nú þrífst á Íslandi. 
Hann er þó ósammála því að sérstök 
þjóðernisrök eigi að ráða för þegar versl-
unarplássi er úthlutað. 

ÞESS UTAN er hæpið að segja Kaffitár að 
einhverju leyti „íslenskara“ en til dæmis 
Joe & the Juice. Kaffitár er tiltölulega 
hefðbundin kaffihúsakeðja að erlendri 
fyrirmynd – stjórnarmaðurinn veit a.m.k. 
ekki til þess að hafin sé kaffibaunarækt í 
ylhúsum í Hveragerði. Með sömu rökum 
er hæpið að kalla Joe & the Juice „danska 
kaffihúsakeðju”, enda íslensk útgáfa 
þess ágæta staðar rekin af hérlendu 
rekstrarfélagi, með íslenska kennitölu og 
höfuðstöðvar, þótt félagið borgi vafalaust 
erlendu eignarhaldsfélagi mánaðarlegt 
leyfisgjald.

Við skulum því anda rólega, og fagna 
því að „alþjóðlegt stórfyrirtæki” sækist 
eftir því að stunda viðskipti hér á landi.

Að gleypa fréttatilkynningu
STJÓRNARMANNINUM hefur lengi þótt 
vanta ákafann í íslenska viðskiptablaða-
menn, enda virðist nokkuð landlægt í 
þeirri ágætu stétt að sjá ekki skóginn fyrir 
trjánum. 

Því kom honum ekki á óvart að sjá 
einfaldar fyrirsagnir á borð við „MP banki 
selur MP Pension Fund Baltic”, þegar 
greint var frá sölu MP banka á litháísku 
dótturfélagi sínu. Þarna vantaði að menn 
spyrðu sig hvers vegna bankinn losaði 
þessa erlendu eign sína, sem á tíma 
gjaldeyrishafta hlýtur að teljast nokkuð 
eftirsóknarverð.

Kannski hefði eðlilegri fyrirsögn verið 
eitthvað á þessa leið:

„Vantar MP banka reiðufé?“

Vondir útlendingar

@stjornarmadurinn Sigldur 
innherji með puttann á púlsinum. 

Stjórnarmaðurinn liggur ekki á skoðunum 
sínum um menn og viðskiptatengd málefni.
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frábær leið til þrekþjálfunar heima

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16   •   108 Reykjavík   •    Sími 580 3900   •    www.fastus.is

Hammer Cardio þrekhjól

Veit á vandaða lausn

Þrekhjól Cardio XTR  •  verð kr. 95.000,- m.vsk.

Þrekhjól Cardio XTR Þrekhjól Cardio X1

Þrekhjól Cardio X1  •  verð kr. 75.000,- m.vsk.

•  Stærð 86x48x135 cm
•  Þyngd 22 kg
•  Hámarksþyngd notanda 120 kg
•  Beltadrifið með 5 kg kasthjóli
•  11 þjálfunarprógröm, þar af 4 hjartaþjálfunarprógröm
•  Skjár sýnir: vegalengd, tíma, hraða, snúninga/mín, 
 hitaeiningar og púls

• Stærð 95x55x129 cm
• Þyngd 32 kg
•  Hámarksþyngd notanda 130 kg
• Beltadrifið með 8 kg kasthjóli
• Þjálfunarálag 35-260 Wött
• Hentar vel til hjartaþjálfunar og hægt að stilla inn efri  
 mörk hjartsláttar
• Er með púlsmæli í handföngum
• Skjár sýnir: vegalengd, tíma, hraða, snúninga/mín,  
 hitaeiningar og púls

Nýttu tímann þinn vel og stundaðu þrekþjálfun heima þegar tækifæri gefst með þrekhjólunum  
frá Hammer. Margar góðar stillingar gera þér kleift að laga æfinguna að þínum þörfum. 
Frábær leið til að koma sér í betra form með lítilli fyrirhöfn - og veðrið úti skiptir ekki máli. 
Hjólin eru auðveld í uppsetningu, fyrirferðarlítil og með notendavænar stillingar.

33.400 TONNA AFLI 
Aflaaukning hjá HB Granda

Síldar- og makrílafli skipa HB Granda nú í 
sumar nam alls 33.400 tonnum. Það mun vera 
lítilsháttar aukning milli ára því í fyrrasumar var 
sambærilegur afli um 32.400 tonn. Þetta kemur 
fram í tilkynningu frá sjávarútvegsfyrirtækinu.

Skip og togarar HB Granda veiddu samtals 
10.389 tonn af síld í sumar samanborið við 
13.616 tonn árið 2013. Makrílveiðar skiluðu 
22.918 tonnum í sumar en 18.619 tonnum á 
sama tímabili í fyrra.

29.9.2014 „Á dögunum kom fram nýtt þing-
mál um að framlengja auðlegðarskatt til að 
fjármagna nýjan Landspítala. Flutningsmenn 
eru Steingrímur J. Sigfússon, Steinunn Þóra 
Árnadóttir og ég sjálf. Gert er ráð fyrir 
að byggingin taki fimm ár með þessari 
fjármögnun. Peningarnir eru til og það 
er sanngjarnt að sækja þá til að borga 
spítalann. Það má ekki bíða lengur.“

Svandís Svavarsdóttir alþingismaður

FTSE 100 
6,622.72
 - 23.88
    (0.36%) 

Vöruskiptin hagstæð í ágúst
Í ágústmánuði voru fluttar út vörur fyrir 47,2 milljarða króna og inn 
fyrir 42,8 milljarða. Vöruskiptin í ágúst, reiknuð á fob-verðmæti, voru 
því hagstæð um tæpa 4,5 milljarða króna. Frá þessu er greint í frétt á 
vef Hagstofu Íslands. Þar segir að vöruskiptin hafi verið hagstæð um 
6,3 milljarða í ágúst 2013 á gengi hvors árs. „Fyrstu átta mánuði ársins 
2014 voru fluttar út vörur fyrir 363,7 milljarða króna en inn fyrir 375,4 
milljarða króna fob. Vöruskiptin við útlönd voru því óhagstæð um 11,7 
milljarða króna, reiknað á fob-verðmæti, en á sama tíma árið áður 
voru þau hagstæð um 23,5 milljarða á gengi hvors árs,“ segir í frétt 
Hagstofunnar. 

11,7 MILLJARÐA HALLI


