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FJÓRIR KOSTIR 
Á MARKAÐINN
➜ Horn II er 8,5 milljarða sjóður 

í stýringu hjá Landsbréfum

➜ Sjóðurinn hefur fjárfest fyrir 
um 80 prósent

➜ Bláa lónið, Fáfnir Offshore, 
KEA Hotels og Invent Farma 
gætu öll farið á markað
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Lausn fyrir vefsíður fyrirtækja
Sprotafyrirtækið Tagplay hleypir í dag af stokk-
unum nýrri veflausn sem hjálpar fyrirtækjum að 
halda vefsíðum og öppum lifandi og upp færðum 
með hjálp samfélagsmiðla. „Fyrirtæki voru að 
eyða háum upphæðum í að útbúa flottar 
vefsíður sem stóðu svo hálfóupp-
færðar vikum saman. Einkum var það 
vegna þess hve flókið og tímafrekt er 
að uppfæra vefsíður,“ segir Sesselja 
Vilhjálmsdóttir, stofnandi og fram-
kvæmdastjóri Tagplay, en hún starfaði 
við vefráðgjöf fyrir auglýsingastofur 
þegar hugmyndin að veflausninni 
kviknaði. 

 ➜ SJÁ SÍÐU 2

Rúmur milljarður í hreinni eign
Velta kælismiðjunnar Frosts ehf. á Akureyri hefur 
áttfaldast á síðustu tíu árum. Fyrirtækið, sem er 
í meirihlutaeigu starfsmanna, er skuldlaust og 
hreinar eignir þess eru um 1,2 milljarðar íslenskra 
króna. „Það hefur verið stígandi í fyrirtækinu 
síðustu ár og sú mikla þekking og mannauður sem 
fyrirtækið býr yfir í starfsmönnum sínum eru 
gríðarlega verðmæt,“ segir Gunnar Larsen, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins. ➜ SJÁ SÍÐU 4

Afahlutverkið skemmtilegt
Skarphéðinn Berg Steinarsson er nýr 

framkvæmdastjóri Ferðaskrifstofu 
Íslands en hefur starfað í ferða-
bransanum árum saman. Hann á 
stóra fjölskyldu. „Fjölskyldan fer 
sístækkandi og þetta hlutverk sem 

við hjónin erum í, orðin amma 
og afi, er mjög skemmti-

legt,“ segir Skarphéðinn. 
 ➜ SJÁ SÍÐU 8

Er það stjórnmálamönnum 
um megn að stunda kalt 
hagsmunamat og beita 

fyrir sig almennri skynsemi?  ➜ SÍÐU 12

STJÓRNAR -
MAÐURINN

@stjornarmadur
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MIÐVIKUDAGUR 28. JANÚAR
Þjóðskrá Fjöldi útgefinna vegabréfa

FIMMTUDAGUR 29. JANÚAR
Hagstofan Kjötframleiðsla í 
desember 2014
Hagstofan Útungun alifugla í 
desember 2014
Hagstofan Vísitala neysluverðs í 
janúar 2015
Kauphöllin Ársuppgjör Nýherja 2014

FÖSTUDAGUR 30. JANÚAR
Hagstofan Nýskráningar og gjald-

þrot í desember 2014
Hagstofan Vöruskipti við útlönd, 
janúar-desember 2014, bráða-
birgðatölur
Hagstofan Vísitala framleiðsluverðs 
í desember 2014
Hagstofan Verðmæti sjávarafla 
janúar-október 2014

MÁNUDAGUR 2. FEBRÚAR
Hagstofan Skráð fyrirtæki og félög
Hagstofan Íslyklar og innskrán-
ingarþjónusta Ísland.is

UPPLÝSINGATÆKNI
Fanney Birna Jónsdóttir | fanney@frettabladid.is

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

HB GRANDI
15,1% frá áramótum

HB GRANDI
 6,6% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

NÝHERJI
 -3,5% frá áramótum

HAGAR
 -3,0% í síðustu viku
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Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Dagatal viðskiptalífsins dagatal viðskiptalífsins

LENGI HEFUR verið vitað að ríkis-
stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hvarf 
strax í upphafi  valdatíðar sinnar frá 
þeirri stefnu sem fylgt var í tíð ríkis-
stjórnar Geirs H. Haarde, um að 
afsláttur á lánum heimila og fyrir-
tækja sem færð voru frá gömlu bönk-
unum í hina nýju skyldi ganga áfram 
til lántakenda.

Í GÖGNUM Víglundar Þorsteinssonar 
er komin fram staðfesting á að því sem 
Steingrímur J. Sigfússon, Gylfi  Magn-
ússon og fl eiri hafa ávallt þvertekið 

fyrir. Nú er staðfest að ráðherrarnir 
tóku beinlínis ákvörðun um að láta 

afsláttinn af lánunum ekki ganga 
áfram til skuldara heldur skyldu 
kröfuhafar njóta hans.

SAMKVÆMT GÖGNUM Víg-
lundar virðast 400 milljarð-

ar, sem áttu að ganga til lántakenda, 
hafa verið afhentir kröfuhöfum. Það 
mun hafa verið að ráði JP Morgan og 
fl eiri ráðgjafa, sem ríkisstjórn Geirs 
H. Haarde tók ákvörðun um að reyna 
að tryggja að afslátturinn á lánum 
heimila og fyrirtækja yrði látinn 
ganga til lántakenda. Það var talin 
forsenda fyrir hraðri endurreisn 
hagkerfi sins að lækka þessi lán og 
minnka skuldsetningu einkageirans.

ÞESS Í STAÐ var búið til hvatakerfi  
í bönkum til að tryggja sem bestar 
heimtur umræddra lána auk þess 
sem tveimur bönkum var komið í 
hendur kröfuhafa með vafasöm-
um hætti. Þá er ótalið það tjón sem 
orðið hefur vegna þeirrar ákvörðun-
ar Steingríms og væntanlega Gylfa 
einnig að láta nýja Landsbankann 
gefa út 300 milljarða skuldabréf í 

erlendri mynt í uppgjöri við gamla 
Landsbankann. Þetta skuldabréf 
setur mikla pressu á gengi krónunn-
ar.

STEINGRÍMUR OG GYLFI voru sér-
stakir áhugamenn, ásamt fl estum 
ráðherrum síðustu ríkisstjórnar, um 
að gera þjóðina ábyrga fyrir Icesave. 
Það hefði kostað skattgreiðendur 300 
milljarða ef þeir hefðu fengið vilja 
sínum framgengt.

OFANGREINDAR STJÓRNARATHAFNIR 
Steingríms J. og Gylfa Magnússon-
ar hafa kostað skattgreiðendur 400 
milljarða hið minnsta. Með Icesave 
hefði upphæðin verið 700 milljarðar. 
Er þá ótalinn kostnaður við vafa-
samar og misheppnaðar aðgerðir til 
bjargar völdum fjármálafyrirtækj-
um á borð við Sp Kef og VBS. Stöðn-

un ríkir í hagkerfi nu og drjúgur hluti 
fyrirtækja og heimila er enn allt of 
skuldsettur.

RÁÐHERRARNIR höfðu ekki umboð 
til þessara verka. Umboðsleysið kom 
glögglega í ljós þegar þjóðin hafn-
aði Icesave-ríkisábyrgð í tvígang. 
Steingrímur hafði ekki umboð til að 
afhenda kröfuhöfum 400 milljarðana 
sem áttu að ganga til íslenskra lán-
takenda. Hann hafði heldur ekki 
umboð frá Alþingi þegar hann 
afhenti kröfuhöfum tvo banka sem 
ríkið átti.

HLÝTUR EKKI LANDSDÓMUR að verða 
kallaður saman nú? Hann hefur verið 
kallaður saman af minna tilefni.

Umboðssvik ráðherra – Landsdómur kallaður saman?
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Tagplay er nýtt sprotafyrirtæki 
sem hleypir í dag af stokkunum 
nýrri veflausn sem er sú fyrsta 
sinnar tegundar í heiminum.

„Veflausnin hjálpar fyrirtækj-
um að halda vefsíðum og öppum 
lifandi og uppfærðum með hjálp 
samfélagsmiðla,“ segir Sesselja 
Vilhjálmsdóttir, stofnandi og fram-
kvæmdastjóri Tagplay.

Sesselja hefur starfað í hugbún-
aðargerð síðustu ár og er vel kunn 
frumkvöðlaumhverfi nu. Hún gaf 
meðal annars út heimildarmynd-
ina The Startup Kids sem fjallar 
um veffrumkvöðla í Bandaríkjun-
um og Evrópu.

Hugmyndinn að vefl ausn Tagplay 
kviknaði þegar Sesselja kom að 
vefráðgjöf fyrir auglýsingastofur.

„Fyrirtæki voru endurtekið að 
eyða háum upphæðum í að útbúa 
fl ottar vefsíður sem stóðu svo hálf-
óuppfærðar vikum saman. Einkum 
var það vegna þess hve fl ókið og 
tímafrekt er að uppfæra vefsíður,“ 
segir hún.

Sesselja segir tilboð, opnunar-
tíma og jafnvel símanúmer enda á 
því að verða úrelt og missa fyrir-
tæki því af mögulegum viðskiptum.

Fyrsta vara Tagplay er fyrir vef-
forritara til að koma upp heimasíð-

Sparar tíma við 
uppfærslu heimasíðna
Tagplay er nýtt sprotafyrirtæki sem í dag setur nýja veflausn af 
stað sem hjálpar fyrirtækjum að uppfæra vefsíður sínar og öpp.

FRUMKVÖÐULL  Sesselja Vilhjálmsdóttir er  vön frumkvöðlaumhverfinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

um sem stjórnað er af samfélags-
miðlum; Facebook, Instagram, 
Twitter og tölvupósti.

„Tagplay sparar forriturum tíma 
við að koma upp heimasíðu og að 
þurfa að eyða tíma í að kenna við-
skiptavinum á fl ókin kerfi  til að upp-
færa heimasíðuna.“

Þróun á hugbúnaði Tagplay hefur 
staðið yfir undanfarna mánuði í 
samvinnu við viðskiptavini Tagplay 
og helstu vef- og auglýsingastofur 
á Íslandi.

Fyrirtækið hefur fram að þessu 
verið fjármagnað af eigin fé og 
sölu vörunnar en Sesselja stend-
ur nú í lokaferli við að fjármagna 
félagið með aðkomu bandarískra 
og íslenskra fjárfesta. Fjárfesting-
unni verður að hennar sögn varið 
í að stækka teymið enn frekar og 
markaðssetningu erlendis.

Sesselja mun kynna Tagplay á 
Mannamótum Ímark, markaðs-
fólks á Íslandi, á Kexi hosteli í dag 
klukkan 17.00.

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

Bank Nordic (DKK) 101,0 -2,9% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 238,00 0,4% 0,0%

Fjarskipti (Vodafone) 37,70 7,7% -0,5%

Hagar 41,90 3,6% -3,0%

HB Grandi  38,90 15,1% 6,6%

Icelandair Group 23,00 7,5% 0,7%

Marel 142,50 3,3% 0,0%

N1 23,55 1,5% 0,6%

Nýherji 5,00 -3,5% -1,0%

Reginn 14,48 6,9% -0,1%

Sjóvá 11,80 -1,3% 0,7%

Tryggingamiðstöðin 27,70 5,3% 0,5%

Vátryggingafélag Íslands 9,25 2,2% 1,0%

Össur 397,00 10,0% 0,5%

Úrvalsvísitalan OMXI8  1.382,94 5,5% 0,6%

First North Iceland
Century Aluminum 3.300,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 25,50 12,8% 11,4%

Sláturfélag Suðurlands 1,85 0,0% 0,0%
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SKJÓÐAN er frekju- og leiðindaskjóða, sem 
lætur ekkert mannlegt sér óviðkomandi.
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 tæplega milljón kílómetrar og 
ekki ein einasta bilun UMMÆLI  Fáir viðskiptavinir gera meiri kröfur um rekstraröryggi og rekstrarhagkvæmni og bílaleigur. 

KúKú Campers er Íslensk bílaleiga 
sem sérhæfir sig í rekstri ferðabíla 
sem hægt er að ferðast í og gista. “Við keyptum nýjar Dacia Dokker 

sendibifreiðar til prufu á síðasta ári. Þær eru nú keyrðir samanlagt 
tæplega milljón kílómetra. Enn hefur 
ekki komið upp ein einasta bilun. 
Frábær kaup og við pöntuðum fleiri 
fyrir þetta ár.” 

Steinarr Lár, annar eigandi KúKú Campers ehf.

Við keyptum nýjar Dacia Dokker 
sendibifreiðar til prufu á síðasta ári. Þær eru nú keyrðir samanlagt 

tæplega milljón kílómetra. Enn hefur 
ekki komið upp ein einasta bilun. 
Frábær kaup og við pöntuðum fleiri 
fyrir þetta ár.” 

Steinarr Lár, annar eigandi KúKú Campers ehf.

Dacia Dokker 1,5 AMBIANCE dísil / Kr. 2.660 þús. / 2.145 þús. án vsk.
Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri aðeins 4,5l/100km*

2.260.000

Til afgreiðslu strax! 

DACIA DOKKER 1,6 BENSÍN BASE
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1.823.580 án vsk.

NÝR DACIA DOKKER

STAÐALBÚNAÐUR DOKKER AMBIANCE 
Hiti í bílstjórasæti - Sex aðgerða aksturstölva - Þokuljós að framan - Aðgerðarhnappar við stýri - Handfrjáls símabúnaður - Bluetooth  
Útvarp, CD, 4 hátalarar og MP3 tenging - Útihitamælir - USB tengi fyrir MP3 spilara/ipod - Rúður í afturhurðum - Upphituð afturrúða Rúðuþurrka 
á afturrúðu - Rafknúnar rúður - Rafknúnir speglar - Hæðarstilling á stýri - 15” hjólkoppar - Fjarstýrðar samlæsingar - Rennihurð á hægri hlið 
Litaðar rúður - 180° opnun á afturhurðum án glugga - Geymsluhólf í framhurðum - ABS hemlakerfi - Stöðugleikastýring ESC - Loftpúði fyrir 
ökumann - Forstrekkjarar á sætisbeltum - Hæðarstilling á höfuðpúðum - Ræsivörn - Varadekk - Gólfmottur framm í - Áminningarljós fyrir 
sætisbelti - Þriggja hraða rúðuþurrkur - Þriðja hemlaljósið - Þægindaljós við framsæti - Ljós í farangursrými - 4ra hraða miðstöð með kælirásum
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Velta kælismiðjunnar Frosts ehf. 
á Akureyri hefur áttfaldast á síð-
ustu tíu árum. Fyrirtækið, sem er 
í meirihlutaeigu starfsmanna, er 
skuldlaust og hreinar eignir þess 
eru um 1,2 milljarðar íslenskra 
króna. „Það hefur verið stígandi í 
fyrirtækinu síðustu ár og sú mikla 
þekking og mannauður sem fyrir-
tækið býr yfir í starfsmönnum 
sínum eru gríðarlega verðmæt,“ 
segir Gunnar Larsen, framkvæmda-
stjóri kælismiðjunnar. 

 Fyrirtækið á sér sögu aftur 
til ársins 1985 en frá 2005 hefur 
það verið í meirihlutaeigu starfs-
manna. Sextíu prósent eru í eigu 
starfsmanna en KEA og Samherji 
eiga sinn fi mmtungshlutinn hvort 
í fyrirtækinu. Frost vinnur að upp-
setningu og hönnun á frysti- og 
kælikerfum fyrir fyrirtæki í mat-
vælaframleiðslu víðs vegar um 
heiminn. Að mati Gunnars er Frost 
þekkingarfyrirtæki sem vinnur 
að hönnun og uppsetningu. Tækni-
lausnir við frystingu og kælingu 
afurða skipta miklu máli í nútíma-
matvælaframleiðslu og kröfur um 
gæði vörunnar verða æ meiri með 
hverju ári sem líður. Langfl estar 
fi sk- og kjötvinnslur landsins eru 
með kæli- og frystikerfi  sem fyrir-
tækið hefur sett upp og þjónustar. 
„Einnig höfum við verið að gera 
ágæta hluti erlendis. Færeyjar eru 
til að mynda mjög stór markaður hjá 
okkur en einnig höfum við verið að 
vinna í Tyrklandi, Kína, Kanada, 
Skandinavíu og á sumum svæðum í 
Afríku, svo dæmi séu tekin.“ 

Mannauður mikilvægur
„Frost hefur vaxið og dafnað síðast-
liðin ár. Nú er svo komið að fyrir-
tækið skuldar ekki krónu í banka 

og allar framkvæmdir þess eru 
fjármagnaðar með eigin fé,“ segir 
Gunnar. „Reksturinn síðastliðin 
ár hefur verið góður og stígandi í 
verkefnum. Hagnaður hefur verið 
góður af rekstri. Nú er svo komið að 
árin 2012 og 2013 var veltan rúmir 
tveir milljarðar en verður rétt undir 
þremur milljörðum árið 2014. Það er 
vöxtur um 25 prósent og við erum 
mjög ánægðir með þennan árangur.“

Gunnar þakkar starfsmönnum 
fyrst og fremst þessum góða árangri 
síðustu ár. „Það er í raun teymis-
vinna starfsmanna sem skapar þetta 
að miklu leyti. Við búum yfi r mik-
illi þekkingu í starfsfólki. Hér eru 
starfsmenn sem hafa starfað hjá 
fyrirtækinu frá upphafi  og búa orðið 
yfi r mikilli þekkingu. Einnig höfum 
við verið að bæta við okkur mjög öfl -
ugum tæknimönnum og tækniteikn-
urum með mikla færni.“

 Að mati Gunnars er innlend 
þekking að verða til í þessum geira 
og fyrirtækið hefur getið sér gott 
orð á erlendum vettvangi. Á þessari 
innlendu þekkingu sækir fyrirtæk-
ið fram á erlenda markaði. „Þar eru 
vaxtarmöguleikarnir að okkar mati. 
Við erum að sjá mikla möguleika í 
Afríku þar sem spennandi tímar 
eru fram undan á ýmsum stöðum. 
Það er því áhugvert að sjá hvort við 
getum hoppað á þann vagn að ein-
hverju ráði.“

Mikið samstarf á Akureyri
Stór verkefni kælismiðjunnar krefj-
ast þess að mikið sé unnið með 
undir verktökum og öðrum fyrir-
tækjum. Síðustu ár hafa fyrirtæki 
á Akureyri notið góðs af góðri stöðu 
kælismiðjunnar. „Við gerum okkur 
grein fyrir því að við erum í raun 
bara lítið fyrirtæki og höfum alls 
ekki verkefni til að reka eigin deild 
í rafmagni. Þess vegna nýtum við 
okkur sérhæfð fyrirtæki í þeim 
efnum. Við höfum unnið náið með 

tveimur fyrirtækjum hér á Akur-
eyri sem vinna að rafmagnshlutan-
um og forritun og stýringu. Þetta 
hefur heppnast vel og samstarfi ð 
hefur verið mjög gott.“ 

 Að mati Gunnars er ekki um að 
ræða eiginlega stefnu fyrirtækisins 
í þessum efnum, að eiga viðskipti 
við fyrirtæki á Akureyri og þar með 
styrkja heimabyggðina. Hins vegar 
er það svo að stjórnendur fyrirtæk-
isins geri sér grein fyrir mikilvægi 
þess að styrkja nærsvæði sitt og 
fi nnst á einhvern hátt að þeim renni 
blóðið til skyldunnar í þeim efnum. 

Erfitt að fá menntað fólk. 
Starfsmenn fyrirtækisins eru 45 
talsins, langfl estir þeirra vélvirkj-
ar eða vélstjórar. Einnig starfa þar 
tæknifræðingar og tækniteiknarar. 
Á Akureyri starfa 25 starfsmenn 
og 20 í starfsstöð fyrirtækisins í 
Garðabæ. „Í stórum framkvæmd-
um hjá okkur erum við oft með 
fl eiri aðkeypta menn en okkar eigin. 
Reksturinn er háður sveifl um að 
því marki að þessi stóru verkefni 
eru þannig að við getum ekki búið 
yfi r slíku allt árið um kring. Því 
eru oft margir undirverktakar hjá 
okkur, líkt og í Færeyjum þar sem 
við höfum sett upp verksmiðjur sem 
geta fryst allt að eitt þúsund tonn af 
uppsjávarfi ski á sólarhring.“

Gunnar segir erfi tt oft á tíðum að 
fá vana menn til vinnu, þá sérstak-
lega vélstjórnar menntaða menn og 
vélvirkja. Þar sé samkeppni hörð. 
„Þetta getur oft reynst okkur fl ösku-
háls. Einstaklingum með þessa 
menntun bjóðast oft á tíðum góðar 
tekjur á sjó og geta einnig fengið 
vinnu hvar sem er erlendis.“ 

„Við fórum út föstudaginn 9. janú-
ar og byrjuðum mánudaginn 12. að 
kynna verkefnið fyrir fi mm manna 
teyminu sem vann með okkur alla 
þessa viku,“ segir Sigurjón Lýðs-
son hjá nýsköpunarfyrirtækinu 
Medilync. Hann og samstarfsmenn 
hans fóru í höfuðstöðvar Micro-
soft í Seattle fyrr í mánuðinum til 
að kynna nýja uppfi nningu. Medi-
lync hefur að undanförnu þróað og 
hannað tæki sem er ætlað að halda 
og safna saman upplýsingum um 
lyfjagjöf sykursjúkra.

Eins og Fréttablaðið hefur 
greint frá gengur tækið undir 
nafninu Insulync og mun mæla 
blóðsykur og gefa insúlín. Svo 
verður hægt að geyma á tækinu 
upplýsingar um insúlíngjafi r og 
blóðsykursmælingar sem síðan 
eru sendar í miðlæga gagna-
geymslu í skýinu Cloudlync.

„Strax á fyrsta degi fengum við 
mjög góða og gegna ráðgjöf um 
það hvernig við getum gert þetta 
enn betur,“ segir Sigurjón. Hann 
segir að sérfræðingar hafi  komið 

víða að úr Bandaríkjunum til að 
hitta þá félagana. „Það voru þrír 
sem búa ekki í Seattle sem komu 
að hitta okkur. Bæði starfsmenn 
Microsoft og samstarfsmenn,“ 
segir hann. 

Sigurjón og félagar hittu síðan 
Scott Guthrie, aðstoðarforstjóra 
Microsoft Cloud & Enterprise, 
og kynntu Insulync fyrir honum. 
„Hann er búinn að tengja okkur 
við aðra starfsmenn Microsoft 
sem geta hjálpað okkur,“ segir Sig-
urjón. - jhh

Mennirnir að baki fyrirtækinu Medilync voru viku í Seattle. Þeir funduðu með starfsmönnum og samstarfsaðilum Microsoft og segja mjög mikilvægt að hafa myndað tengsl þá: 

Fengu mikla ráðgjöf frá starfsmönnum Microsoft
Í SEATTLE 
 Sigurjón 
Lýðsson 
og félagar 
hans hittu 
mikinn 
fjölda fólks 
sem getur 
hjálpað 
þeim við 
þróun 
vörunnar. 

Gengi bréfa í HB Granda hefur hækkað um tæplega níu prósent frá 
því á fi mmtudagsmorgun. Í lok miðvikudagsins var gengi bréfa 36,15 
en eftir hádegi í gær stóðu þau í 39,23. HB Grandi er eina sjávarút-
vegsfyrirtækið sem er skráð í Kauphöll Íslands. 

Hækkunina má líklega rekja til þess að Hafrannsóknastofnun til-
kynnti á föstudaginn að mikið magn loðnu hefði fundist í leit stofn-
unarinnar. Hafró myndi leggja til að loðnukvótinn yrði aukinn að 
minnsta kosti um 100 þúsund tonn. 

Hafrannsóknaskipið Árni Friðriksson er nú að endurtaka mælingar 
og mun þeim ljúka í þessari viku. Í kjölfar mælinga á stærð loðnu-
stofnsins í september og október síðastliðnum lagði Hafrannsókna-
stofnun til að heildarafl amark vertíðarinnar yrði 260 þúsund tonn.

Gengi bréfa í HB Granda hefur hækkað um 34 prósent á hálfu ári.  - jhh

Fjárfestar bregðast vel við tilkynningum Hafró um mikið magn loðnu:

Níu prósent hækkun

VIÐ LEIT 
 Árni Frið-
riksson er 
enn þá við 
loðnuleit.
FRÉTTABLAÐIÐ/
GVA

Velta Frosts áttfaldast 
á einungis tíu árum
Kælismiðjan Frost ehf. á Akureyri hefur stækkað gríðarlega á 
síðustu tíu árum. Vöxtur fyrirtækisins á árinu 2014 var um 25%.

IÐNAÐUR
Sveinn Arnarsson | sveinn@frettabladid.is

Frost hefur 
vaxið og 

dafnað síðastliðin ár.

KÆLISMIÐJAN FROST  Allt frá árinu 2005 hefur fyrirtækið verið í meirihlutaeigu starfsmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN NÍELSSON

Viðskiptatækifæri

Áhugasamir aðilar hafi samband við Guðna Halldórsson
sími 414 1200, gudni@kontakt.is

Viðskiptatækifæri á www.kontakt.is

Veiðivöruverslun
Til sölu ein vinsælasta veiðivöruverslun landsins. Verslunin 

hefur verið rekin um nokkura ára skeið og notið mikilla 
vinsælda. Hafa eigendur lagt áherslu góða þjónustu og 
hágæða vörur fyrir vandláta veiðimenn. Verslunin nýtur 
sérstöðu meðal annars vegna góðra umboða í veiði- og 

útivistarvörum, sérstaklega tengdum fluguveiði.

Reksturinn hefur gengið vel, er í stöðugum vexti og hefur 
skilað  góðum hagnaði.

Spennandi tækifæri fyrir áhugamenn um veiði og útivist. 
Stærsti sölutíminn framundan.
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Eftir bankahrunið 2008 stofnaði 
Landsbankinn fjárfestingafélag-
ið Horn. Félagið tók yfi r hluta-
bréfaeignir bankans, skráðar og 
óskráðar, í félögum sem voru vel 
fjármagnaðar og í góðum rekstri. 
Horn fjárfestingafélag fylgdi 
þannig eftir bók eigin viðskipta 
Landsbankans. Hermann Þóris-
son, sem hafði starfað í eigin 
viðskiptum Landsbankans fyrir 
hrun tók við stöðu framkvæmda-
stjóra Horns árið 2009.

Var skynsamlegra að setja 
eignir Landsbankans inn í sér 
félag heldur en að hafa þær inni 
í efnahagsreikningi bankans?

„Ég held að reynslan og sagan 
sýni að það hafi  komið mjög vel 
út. Horn fjárfestingafélag hefur 
gengið vel og skilað bankanum 
góðri arðsemi,“ segir Hermann í 
samtali við Markaðinn. 

Áttu hlut í Intrum
Hermann segir að eignir Horns 
árið 2009 hafi  bæði verið inn-
lendar og erlendar. „Svo maður 
nefni eitthvað, þá var eignarhlut-
ur í Intrum sem er skráð í Kaup-
höllinni í Svíþjóð. Það var eignar-
hlutur í Marel. Svo var talsvert 
af óskráðum eignum,“ segir Her-
mann. Þessar eignir hafi  nú verið 
seldar. 

Landsbréf tók við eignastýr-
ingu af Horni 2012 og þar með 

fl uttist starfsfólk Horns yfi r til 
Landsbréfa. Hermann stýrði 
áfram Horni, sem þá var félag í 
eignastýringu innan Landsbréfa, 
en varð jafnframt staðgengill 
framkvæmdastjóra Landsbréfa. 

Í dag eru engar eignir innan 
Horns en Landsbréf rekur tvo 
aðra framtakssjóði, Horn II sem 
er átta og hálfs milljarðs sjóður 
og ITF I, tveggja milljarða króna 
sjóður, sem sérhæfi r sig í nýjum 
fyrirtækjum í afþreyingar-
tengdri ferðaþjónustu. 

Byrjuðu á Bláa lóninu
Eina fjárfestingin sem var ráðist 
í árið 2013 af Horni II var hlutur-
inn í Bláa lóninu „Árið 2014 var 
mikið fjárfest hjá Horni II, þá 
byrjuðum við árið í því að fjár-
festa í viðbótareignarhlut í Bláa 
lóninu. Þannig að við stækkuð-
um hlut okkar þar,“ segir Her-
mann og bætir við að Horn II eigi 
nú um 20 prósent í Bláa lóninu. 
„Við fjárfestum svo í fyrirtæki 
sem heitir Fáfnir Offshore sem 
sérhæfi r sig í þjónustu við olíu-
vinnslu,“ segir Hermann. Hann 
segir að félagið sé jafnframt með 
mjög góðan langtímasamning 
við sýslumanninn á Svalbarða, 
um leit og björgun á hafi , og það 
hjálpi þeim mjög mikið á þeim 
umbrotatímum sem séu núna á 
olíumarkaði. 

Horn II fjárfesti einnig í 60 
prósent hlut í KEA Hotels árið 
2014, sem rekur sex hótel á 
Íslandi. Það eru Hótel Borg, Apó-
tek hótel sem var opnað í Austur-
stræti rétt fyrir jól og Reykjavík 

Lights í höfuðborginni. Á Norð-
urlandi eru það KEA hótel, Hótel 
Norðurland og svo Hótel Gígur. 
Hermann segir að KEA Hotels 
sé mjög fjárhagslega sterkt og 
öfl ugt félag og geti bætt við sig 
hótelum. Núna sé verið að vinna 
í því að stækka Hótel Borg. „Sú 
stækkun á að vera tilbúin núna 
í sumar. Svo er verið að byggja 
hótel á Hverfi sgötu sem bætist í 
safnið á haustmánuðum,“ segir 
Hermann. KEA Hotels á ekki 
fasteignir heldur gerir samning 
um rekstur hótelanna við fast-
eignaeigendur. 

Í haust réðst Horn II svo í fjár-
festingu í spænska samheita-
lyfjafyrirtækinu Invent Farma. 
Sjóðurinn er því búinn að fjár-
festa fyrir 80 prósent af áskrifta-
loforðum. 

Passað verði upp á verðið
Landsbréf er ekki eina félagið 
á markaðnum sem rekur verð-
bréfasjóði. Önnur þekkt félög 
eru, svo dæmi séu nefnd: Stefnir, 
í eigu Arion banka, Íslandssjóðir 
í eigu Íslandsbanka, GAMMA og 
Virðing. Hermann segir ljóst að 
það sé samkeppni á meðal þess-
ara rekstrarfélaga. 

„Auðvitað er samkeppni á milli 
aðila sem ég held að heilt á litið 
sé jákvætt. Margir hafa velt 
því fyrir sér, af því að hluthaf-
arnir í þessum sjóðum eru ekk-
ert ósvipaðir, að þeir séu þá að 
keyra upp verðið á markaðnum. 
Það á eftir að koma í ljós. En hver 
og einn metur fjárfestinguna út 
frá þeim forsendum sem hann 

hefur. Út frá þeirri ávöxtunar-
kröfu sem hann setur sér,“ segir 
Hermann. Mikilvægt sé að menn 
hlaupi ekki út í það að borga of 
hátt verð fyrir handahófskennd-
ar eignir bara til þess að geta 
fjárfest í einhverju. „Þú verður 
að sýna aga í fjárfestingum og 
hleypa ekki verðinu upp,“ segir 
Hermann. Aðalmálið sé því ekki 
hversu margir sjóðir séu á mark-
aði heldur að þeir sem stýri sjóð-
unum sýni aga í rekstri. 

Hermann segist ekki geta full-
yrt um hvort það sé meiri þrýst-
ingur á verð hlutabréfa núna 
en var áður. „Það var rosalegur 
þrýstingur fyrir tveimur árum. 
Þá var náttúrlega minna umfang 
á skráða markaðnum. Það hefur 
aukist. Markaðurinn með skráðu 
bréfi n hefur ekki verið að sýna 
að hann sé verðlagður eitthvað 
umfram aðra norræna eða evr-
ópska markaði sem við höfum 
verið að horfa til,“ segir Her-
mann. Hann bætir því við að 
þeir hjá Landsbréfum hafi  skoð-
að fjölda verkefna þar sem verð-
hugmyndir voru of háar og ekki 
hægt að ganga að kaupum vegna 
þess. Þetta hafi meðal annars 
orðið til þess að Horn II fjárfesti 
ekki mikið á árinu 2013. „Það var 
of mikið af verkefnum þar, þar 
sem verðvæntingar voru of háar, 
þannig að við gengum frá borði,“ 
segir Hermann. 

Þannig að menn hafa verið að 
passa sig á því að búa ekki til 
bólu?

„Ég vona það, auðvitað er það 
vandamál að vera að vinna í svona 

ofboðslega litlu kerfi, eins og 
Ísland er. Það er alltaf sú hætta, 
þegar þú ert að vinna í svona litlu 
kerfi , að það myndist ákveðinn 
spírall í verðþrýstingi upp á við. 
En maður sér það ekki í kenni-
tölum á skráða markaðnum og ég 
vona að við náum að halda okkar 
verðvæntingum nokkuð hófl eg-
um,“ segir Hermann

Ferðasjóðurinn, Landsbréf ITF 
I, tók til starfa á svipuðum tíma 
og Horn II. Helgi Júlíusson er 
framkvæmdastjóri sjóðsins en 
Hermann er formaður stjórnar. 
„Sá sjóður er búinn að vera 
mjög virkur að skoða verkefni 
og hefur fjárfest nokkuð,“ segir 
Hermann. Sjóðurinn fjárfestir 
í afþreyingar tengdri ferðaþjón-
ustu. Það þýðir að hann er ekki að 
fjárfesta í bílaleigum og hann er 
ekki að fjárfesta í hótelum. 

„Þeir hafa m.a. fjárfest í Fáka-
seli, sem er ný hestatengd ferða-
þjónusta á Suðurlandi. Þeir 
standa fyrir byggingu Ísganga 
á Langjökli og einnig stendur til 
að opna Hvalasýninguna í febrú-

Bláa lónið og Fáfnir gætu 
farið í Kauphöll Íslands
Hermann Þórisson, framkvæmdastjóri fjárfestingasjóðsins Horns II, segir að menn verði að sýna aga í viðskipt-
um og halda verðvæntingum hóflegum. Hann telur að Bláa lónið og Fáfnir gætu orðið góðir kostir á markaði.

VILL RÁÐDEILD Í 
FJÁRFESTINGUM 
 Hermann segir 
að lítið hafi 
verið fjárfest 
árið 2013 vegna 
þess hve háar 
verðvæntingar 
seljendur höfðu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það er alltaf 
hætta þegar þú 

ert að vinna í svona 
litlu kerfi að það 
myndist ákveðinn 
spírall í verðþrýstingi 
upp á við.

VIÐTAL
Jón Hákon Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is
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Sérfræðingar þér við hlið

ar þar sem ITF I er kjölfestufjár-
festir en sjóðurinn er einnig að 
fjárfesta í öðrum verkefnum,“ 
segir Hermann. Markmið sjóðs-
ins er að auka fjölbreytnina í 
ferðaþjónustu á Íslandi. 

Hluthafar í Horni II eru að 
stærstu leyti lífeyrissjóðir og 
fjármálafyrirtæki en hluthafar í 
ferðasjóðnum eru Icelandair, líf-
eyrissjóðir og fjármálafyrirtæki.

Vilja skýra útgönguleið
Hermann segir að líftími Horns 
II sé út árið 2018, en ferðasjóður-
inn muni lifa nokkuð lengur því 
þar séu verkefnin eðlisólík. Þó 
sé hægt að framlengja starfsemi 
Horns II til 2019 eða í síðasta lagi 
2020. Horn II fjárfestir því ein-
ungis í eignum þar sem er skýr 
útgönguleið fyrir þann tíma. Sé 
slík útgönguleið ekki fyrir hendi 
þá er ekki fjárfest í eignunum. 

Horn II fjárfestir jafnframt í 
eignum sem mögulegt er að skrá 
á markað með tímanum. „Fáfn-
ir er fyrirtæki sem væri mjög 
áhugavert að sjá fara á markað. 
Vissulega eru erfi ðar markaðs-
aðstæður í olíugeiranum akkúr-
at í dag, en þær voru mjög góðar 
fyrir rúmum sex mánuðum,“ 
segir Hermann. Ef ytri aðstæð-
ur batni þá geti félagið vel verið 
nógu stórt til þess að fara á mark-
að. 

Hann segir að Bláa lónið sé 
jafnframt stórt og öfl ug félag í 
góðum rekstri. „Ég held að það 
sé alveg klárlega kandídat til að 
fara á markaðinn,“ segir Her-
mann. Bláa lónið hafi  verið vel 

rekið og vel markaðssett undan-
farin ár og þar hafi  verið mikil 
verðmætaaukning. 

„KEA Hotels er ekki af sömu 
stærðargráðu og þú þarft að hafa 
ákveðna lágmarksstærð til þess 
að fara á markaðinn. Hugsanlega 
gæti það orðið kandídat á First 
North, ég veit það ekki,“ segir 
Hermann. Invest Farma sé jafn-
framt mjög stórt félag sem gæti 
endað á hlutabréfamarkaði. 

Þegar þú talar um skráningu á 
markað, erum við þá að tala um 
á aðallista Kauphallar Íslands?

„Þá erum við að tala um Kaup-
höllina. Ekkert endilega aðal-
listann. Við getum líka verið að 
tala um First North ef sá mark-
aður er með þeim hætti að það sé 
hægt að fara inn á hann,“ segir 
Hermann. 

Hann bendir á að umræður hafi  
verið um það á Alþingi að rýmka 
fjárfestingaheimildir lífeyris-
sjóðanna með bréf á First North 
og það gæti gert þann markað 
ákjósanlegri.

FJÁRFEST Í FERÐAÞJÓNUSTU  Hermann Þórisson segir að markmið með ITF I sé að fjárfesta í 
afþreyingatengdri ferðaþjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KEA Hotels er 
ekki af sömu 

stærðargráðu og 
þú þarft að hafa 
ákveðna lágmarks-
stærð til að fara á 
markaðinn. 

Bláa lónið er eitt þekktasta vörumerki Íslendinga. Stærsti eigandi þess er 
samlagshlutafélagið Hvatning, en Horn II á tæpan helming í Hvatningu og 
Grímur Sæmundsen, framkvæmdastjóri félagsins, á rúman helming. Sam-
kvæmt ársreikningi fyrir árið 2013 nam hagnaður af rekstri móðurfélagsins 
8,1 milljón evra, tæpum 1,3 milljörðum króna á gengi lokaviðskiptadags 
ársins 2013. Rekstrarhagnaðurinn (EBITDA) nam 12,7 milljónum, rúmum 
2 milljörðum króna. Eigið fé félagsins nam 16,1 milljón evra, eða 2,6 
milljörðum króna í lok árs 2013. Það er 36 prósent af heildarfjármagni. 
Samkvæmt ársreikningnum er stærsti hluthafi í félaginu á eftir Hvatningu 
HS Orka hf. Aðrir hluthafar eiga minna en tíu prósent hlut. Félagið hefur 
ekki skilað ársreikningi fyrir árið 2014.  

YFIR EINN MILLJARÐUR Í HAGNAÐ
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SVIPMYND
Fanney Birna Jónsdóttir | fanney@frettabladid.is

RekstrarvörurReksttrarvöru

Frekari upplýsingar fást hjá Pétri Guðmundssyni 
Sími: 822-4488   Póstfang: petur@eykt.is eða  Róbert  A Reynissyni
Sími: 822-4421   Póstfang: robert@eykt.is

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

Skrifstofu og lager húsnæði til leigu

Lyngháls 4, 110 Reykjavík 2 hæð (jarðhæð)
Um 106 m² óinnréttað rými.
Mikið af bílastæðum við húsið þar að meðal bílstæðahús.

Ármúli 23, 108 Reykjavík (kjallari bakatil)
Um 700 m² * 3,1 salarhæð opið lagerrými.

„Nú erum við að selja sól og sumar 
á öllum þessum sólaráfangastöð-
um,“ segir Skarphéðinn Berg Stein-
arsson, sem nýverið tók við stjórn-
artaumunum hjá Ferðaskrifstofu 
Íslands, einni stærstu ferðaskrif-
stofu landsins.

Skarphéðinn var um árabil for-
stjóri fl ugfélagsins Iceland Express 
þannig að hann er ekki ókunnugur 
ferðabransanum.

„Ég var í stjórn þessa félags hér 
áður fyrr þannig að ég þekki það 
aðeins. Það er virkilega gaman 
að koma inn og vera almennileg-
ur þátttakandi í þessu. Svo var ég 
í fl uginu fyrir nokkrum árum og 
hef síðan þá verið í ferðaþjónustu 
vestur í Stykkishólmi. Ég hef því 
starfað lengi í þessum geira og með 
þessu nýja starfi  þá hef ég kynnst 
ferðaþjónustunni frá nokkuð mörg-
um sjónarhornum,“ segir hann.

Skarphéðinn segir sumarferðirn-
ar fyrirferðarmestar þessa dagana 
en Ferðaskrifstofa Íslands rekur 
meðal annars Plúsferðir og Sumar-
ferðir og síðan það sem hann kallar 
„Rolls Royce-inn“ í ferðaskrifstofu-
num sem er Úrval Útsýn.

„Núna stendur salan á sumarleyf-
isferðum sem hæst. Að auki höfum 
við verið að styrkja okkur í annars 
lags ferðum, til dæmis siglingum, 
og Ferðaskrifstofan hefur síðan 
verið að fi kra sig inn á það að fl ytja 
ferðamenn hingað til landsins. Þó 
það sé ekki stórt í sniðum þá ætlum 
við að vera þátttakendur í því.“

Skarphéðinn hefur undanfarin 
tvö ár starfrækt lítið ferðaþjón-
ustufyrirtæki í Stykkishólmi þar 
sem hann er með lögheimili og 
eyðir miklum tíma.

„Ég er kominn með svolitlar 
rætur þar. Þar erum við með lítið 
gistihús og ég er mikið fyrir vest-
an og fi nnst gott að vera þar. Ég 
eyði miklum tíma úti við, skoða 
Breiðafjörðinn og allt sem þar er. 
Næst á dagskrá er að koma mér 
inn í hestamennskuna. Mig langar 
að kaupa mér hest í stað þess að 
vera alltaf að sníkja að komast á 
bak hjá einhverjum öðrum,“ segir 
hann léttur.

Skarphéðinn er fjölskyldumaður, 
á þrjú uppkomin börn og tvö barna-
börn.

„Fjölskyldan fer sístækkandi 
og þetta hlutverk sem við hjónin 
erum í, orðin amma og afi , er mjög 
skemmtilegt.“

Það er nóg við að vera hjá Skarp-
héðni sem segir að þrátt fyrir ann-

ríki nái hann að sinna bæði áhuga-
málunum og fjölskyldunni vel.

„Maður kemst bara yfi r það sem 
maður ætlar sér. Auðvitað þarf allt-
af að forgangsraða en maður býr 

til tíma fyrir það sem maður hefur 
áhuga á. Það er svo margur óþarf-
inn sem maður er að gera og þá er 
hann bara skorinn niður,“ segir 
Skarphéðinn að lokum.

Maður býr til tíma 
fyrir áhugamálin
Skarphéðinn Berg Steinarsson er nýr framkvæmdastjóri Ferða-
skrifstofu Íslands en hefur starfað í ferðabransanum árum saman.

SIGLDUR  Skarphéðinn Berg Steinarsson  tók nýverið við framkvæmdastjórastöðu hjá Ferða-
skrifstofu Íslands. Hann hefur starfað lengi við ferðamennsku.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÚLLULEGUR SKIPSTJÓRI
„Við vinnufélagarnir kölluðum Skarphéðin alltaf Skarpa og 
sjaldan man ég eftir að gælunafn hafi átt eins vel við, því 
hann er skarpskyggn með afbrigðum. Það kom ekki síst fram 
í því að hann var eldsnöggur að skilja kjarnann frá hisminu, 
fljótur að átta sig á aðalatriðum og taka skynsamlegar 
ákvarðanir. Þetta er fágætur eiginleiki sem þyrfti að prýða 
alla stjórnendur, ekkert er meira ergjandi en ákvarðanafælinn 
leiðtogi með höfuðlausan her. Skarphéðinn er líka einarður 
og þorir að taka óvinsælar ákvarðanir, en þar sem hann er 

svo hlýr og kátur í leik og starfi kyngja menn þeim með brosi á vör fullvissir um að 
engar aðrar leiðir séu færar. 

Engum manni hef ég kynnst sem líður jafn vel og Skarphéðni í þremur lögum, 
það er í lofti, á láði og legi. Hann slappar hvergi betur af en uppi í loftinu um borð 
í flugvél, á jörðu niðri er hann í fullkomnu jafnvægi og úti á sjó konungurinn í ríki 
sínu, skipstjórinn sem stígur ölduna eins og ballerína á sviði. 

Loks verður að koma fram að Skarpi er afburða húmoristi með svo hraðan og 
hvellan hlátur að ómögulegt er annað en að hrífast með, ekki síst þegar gleðin skín 
úr augunum og spékopparnir dansa í kinnunum. Svo er hann líka svo dúllulegur.“

Páll Benediktsson
upplýsingafulltrúi slitastjórnar Landsbankans.

„Skarphéðinn er drengur góður. Hér tala ég af reynslu því ég 
hef þekkt hann frá því að við vorum drengir. Leiðir okkar lágu 
saman í skátum þegar við vorum 10 ára og allar götur síðan, í 
40 ár, höfum við verið góðir vinir. 

Mannkostir hans eru góð og jöfn blanda af ábyrgð, skyn-
semi, tilfinningagreind, metnaði, jákvæðu viðmóti og léttri 
lund, kannski smá dass af húmor þarna einhvers staðar. Þetta 
staðfestir farsæll ferill hans, fyrst sem háttsettur embættis-
maður í bæði fjármála- og síðar forsætisráðuneytinu og síðan 

sem stjórnandi stórra fyrirtækja innan einkageirans. Alls staðar koma starfskraftar 
hans sér í góðar þarfir hjá þeim sem njóta. En það sem ég dáist þó mest að í fari 
Skarphéðins eru viðbrögð hans við mótlæti, hann hefur fengið sinn skammt af 
því eins og gengur. Hann tekst á við breytingar af hugrekki og festu, leitar lausna 
frekar en að líta á nýjar áskoranir sem vandamál. Það þarf reyndar ekki að koma 
á óvart. Hann er af ætt sjómanna og skipstjóra, með pungaprófið sjálfur. Hann er 
skipstjórinn og siglir fleyinu heilu í höfn.“

Þórður Bogason
hæstaréttarlögmaður.

TÆKNI Ómar Henningsson, þjónustu-
stjóri hjá Sensa, sem er dóttur félag 
Símans, hefur verið valinn í CCIE 
Advisory Counsil. Í þessu ráði sitja 
25 manns frá öllum heiminum og er 
Ómar sá eini sem er frá Norðurlönd-
unum og einn af fi mm frá Evrópu.

Tæknifyrirtækið Cisco er með 
alls kyns prófgráður og CCIE er 
efsta gráðan í því. Þeir ákváðu 
að reyna að fá í lið með sér aðila 
á markaðnum til þess að þróa 
menntunar stefnuna og CCIE-
gráðuna og þannig varð ráðgjafa-
ráðið til. 

Ómar segist hafa fengið áskor-
un um að sækja um og ákveðið að 
bregðast við því. „Ég bjóst nú ekkert 
við því að þetta myndi gerast. En ég 
sótti um og mér til mikillar furðu þá 
buðu þeir mér að taka þátt í þessari 
nefnd,“ segir Ómar.

Ómar segir að tilgangur ráðsins 
sé að tryggja áframhaldandi virði 
þessarar gráðu og einnig að þróa 
hana í þá átt sem hjálpar mark-
aðnum. Hann segir að það sé mik-
ill heiður að fá að vera með í þessu 
starfi . 

„Sérstaklega sem Íslendingur þar 
sem markaðurinn okkar er mjög 
lítill, en við höfum alltaf verið mjög 

framarlega í tækninni og verið að 
gera hluti sem að fáir aðrir eru að 
gera. Og það hefur komið fyrir að 
á stórum ráðstefnum hefur verið 
minnst sérstaklega á það sem við 
höfum verið að gera á Íslandi,“ segir 
Ómar.

Ómar segir að Sensa hafi  verið í 
samstarfi  við Háskólann í Reykja-
vík þar sem mikil vöntun hafi  verið 
á þekkingu á þessu sviði inni í skól-
unum en á sama tíma aukist eftir-
spurnin eftir þessari þekkingu úti 
á markaðnum. Segja megi að eitt 
helsta áhyggjuefni þessara stóru 
tækniframleiðenda sé skortur á 
hæfu tæknifólki og þess vegna 
sé Cisco að taka þessa hluti svona 
alvarlega. - jhh

Tekur sæti í ráði sem þróar nám fyrir alþjóðlega fyrirtækið CISCO:

Valið mikill heiður
Mér 
til 

mikillar 
furðu þá 
buðu þeir 

mér að taka þátt. 
Ómar Henningsson
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Guðni Th.: Við pössuðum ekki inn í módel 
Bandaríkjamanna. Við báðum um gjaldmiðla-
skiptasamninga og það kom upp úr kafinu að okkur 
var hafnað. Í bankakrísu er traust gulls ígildi. Þau 
skilaboð sem voru send um allan heim voru þau að 
Bandaríkjamenn vildu ekki verða Íslandi að liði.

Tryggvi Þór: Sendiherra Rússa segir við mig, 
ég er búinn að hringja í Davíð. Þetta er frágengið. 
Seinna um daginn er þetta dregið til baka af Rúss-
unum og sagt að þetta væri ekki jafn klárt og gefið 
var í skyn.

Tryggvi Þór: Seinna þegar ég talaði við sendi-
herrann þá kom það alveg skýrt í ljós að það að 
við hefðum leitað til AGS og hallað okkur meira til 
vesturs hafi breytt hlutunum.

Guðni Th.: Þegar til kastanna kemur, eru emb-
ættismenn í þessari ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 
og Samfylkingar ekkert endilega á því að það sé 
skynsamlegt, þegar bankakerfið er að hrynja og við 
eigum mikið undir góðum samskiptum við vina-
þjóðir á Vesturlöndum, að fara í faðm rússneska 
bjarnarins.

Guðni Th.: Menn vilja líta á þetta sem glatað 
tækifæri og það hafi verið feigðarflan að leita á 
náðir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Tryggvi Þór: Um leið og tilkynnt var um (Rússa-
lánið) þá byrjaði síminn að hringja í forsætisráðu-
neytinu. Þetta var geo-pólitískur leikur.

Notendur Twitter geta núna birt 
sín eigin myndskeið á samfélags-
miðlinum. Vonast stofnendur síð-
unnar til þess að þetta muni auka 
vinsældir hennar. 

Á vef Wall Street Journal segir 
að hægt sé að birta allt að 30 sek-
úndna löng myndskeið. Mynd-
skeiðin birtast ekki sjálfkrafa 
þegar smellt er á þau. En þegar 
notandinn ýtir á play-takkann 
birtist stór mynd og myndskeið-
ið byrjar að rúlla. 

Wall Street Journal bendir á að 

Twitter hafi  átt erfi tt uppdrátt-
ar þangað til að notendum gafst 
möguleiki á því að birta ljós-
myndir á vefnum. Það hafi  aukið 
vinsældir hans og rennt enn einni 
stoðinni undir borgaralega blaða-
mennsku þar sem notendur gátu 
miðlað fréttum af stórum við-
burðum. 

Í fyrstu hönnuðu þriðju aðilar 
ljósmyndaforrit til þess að deila 
á Twitter, eins og Twitpic. Árið 
2011 gaf Twitter svo út sitt eigið 
innbyggða ljósmyndaforrit. Sú 

þjónusta hefur sífellt verið að 
þróast.

Twitter hefur á liðnum árum 
tekið margvíslegum breytingum 
til þess að auka vinsældir vefjar-
ins. Til dæmis hefur verið hægt 
að fella inn myndskeið á Twitter 
(e. embed) í mörg ár. Í fyrra 
byrjaði vefsíðan svo að þróa sig 
áfram í auglýsingum á mynd-
skeiðum.  - jhh

Twitter hefur tekið margvíslegum breytingum á liðnum árum til þess að auka vinsældir vefjarins. Notendur hafa getað deilt myndum á vefnum og nú er gengið skrefi lengra:

Notendur geta birt myndskeið sín á Twitter

Í SNJALLSÍMA  Nú geta notendur 
Twitter birt eigin myndskeið á Twitter.

 NORDICPHOTOS/GETTY

RÁÐSTEFNA FESTU 
OG SAMTAKA ATVINNULÍFSINS

Tími: 29. janúar kl. 8.30 – 12.00
Staður: Silfurberg Hörpu

Upplýsingar og skráning á www.festasamfelagsabyrgd.is

10.30 - 12.00   
Seinni hluti: Að innleiða ábyrga starfshætti 
 Anna Björk Bjarnadóttir, Expectus: 
 Fyrstu skrefin - Er vinna við innleiðingu   
 samfélagsábyrgðar geimvísindi?
 Þórdís J. Sigurðardóttir, Capacent: 
 Að virkja starfsmenn - Af ávöxtunum skuluð  
 þér þekkja þá 
 Hulda Steingrímsdóttir, Alta: 
 Að mæla og miðla - Óvæntur árangur af 
 samfélagslegri ábyrgð
 Hildur Hauksdóttir, Roadmap: Innsýn inn í 
 samfélagsábyrgð frá alþjóðlegu sjónarhorni

Fundarstjóri: Hulda Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri FKA

8.00 - 8.30   Skráning, kaffi og markaðstorg 10.00 - 10.30   Kaffi og markaðstorg

8:30 – 10:00   
Fyrri hluti: Stjórnendur lýsa ávinningi 
og áskorunum 

 Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri Reykjavíkur 
 Sigurborg Arnarsdóttir, 
 stjórnarformaður Festu 
 Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri SA
 Birna Einarsdóttir,  bankastjóri Íslandsbanki
 Eggert Benedikt Guðmundsson, forstjóri N1
 Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri HB Granda
 Hrönn Margrét Magnúsdóttir, 
 framkvæmdastjóri Ankra
 Bragi Smith, framkvæmdastjóri Lín Design
 

#samfelagsabyrgd

Færri komust að en vildu á fyrir-
lestur sem félag stjórnmálafræð-
inga og Rannsóknarsetur um 
nýsköpun og hagvöxt héldu um 
nýjar heimildir um bankahrunið 

en þar voru framsögumenn Guðni Th. Jóhannesson og Hannes 
Hólmsteinn Gissurarson. Í nýjasta Klinkinu ræða Guðni Th. og 
Tryggvi Þór Herbertsson, hagfræðingur og fyrrverandi efna-
hagsráðgjafi  Geirs H. Haarde þáverandi forsætisráðherra, þessar 
nýju heimildir sem eru annars vegar skjöl sem Wikileaks láku 
og hins vegar gögn úr vörslu breskra stjórnvalda sem Guðni Th. 
afl aði í krafti bresku upplýsingalaganna. Hannes var fjarri góðu 
gamni í Lundúnum. 

Guðni T. Johannesson og Tryggvi Herbertsson ræða ný gögn:

Rússalánið var 
engin þjóðsaga

RÆDDU HRUNIÐ  Tryggvi Þór Herbertsson segir að stefnt hafi verið að því að taka lán 
hjá Rússum. Guðni Th. Jóhannesson segir mönnum þó ekki hafa þótt þetta vera 
góða hugmynd. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Viðtalið við Guðna og Tryggva Þór er hægt að sjá í þættinum 
Klinkinu á www.visir.is.

Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@365.is
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STYTTIST Í FARÞEGAGEIMFLUG  Talsmenn fyrirtækjanna Spacex og Boeing sögðu á mánudag að þau væru á beinu brautinni með að senda 
fyrstu mönnuðu eldflaugarnar til alþjóðlegu geimstöðvarinnar árið 2017. Sérfræðingar NASA gera ráð fyrir að spara sér milljónir dollara í 
stofnkostnað þegar farþegageimferðirnar hefjast. „Spaces Dragon V2“ geimflaugin var kynnt þann 29. maí í fyrra í höfuðstöðvum Spacex í 
Kaliforníu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þ
að er mat tveggja af virtustu prófessum Vestur-
landa í fjármálum og hagfræði að bankakerfi  hins 
vestræna heims hafi  í grundvallaratriðum ekk-
ert breyst frá alþjóðlegu fjármálakreppunni og að 
bankamenn séu enn þá fastir í hjólförum nákvæm-
legu sömu aðferða og hugmyndafræði og leiddu 

til hrunsins. Þetta kemur fram í bókinni The Bankers New 
Clothes eftir Anat Admati, prófessor í hagfræði og fjármálum 
við Stanford-háskóla, og Martin Hellwig, prófessor við Max 
Planck Institut í Bonn. Það er mat þeirra að bankamenn og 
þrýstihópar þeirra hafi  staðið nauðsynlegum umbótum á fjár-

málamarkaði fyrir þrifum. 
Eitt frægasta dæmið er auðvitað Frank-

Dodd-löggjöfi n vestanhafs frá 2010. Hin 
svokallaða Volcker-regla, sem átti að 
banna viðskiptabönkum að kaupa hlutabréf 
fyrir eigin reikning og var í frumvarpinu, 
var útþynnt í endanlegri löggjöf ekki síst 
vegna áhrifa frá þrýstihópum sem fengu 
sitt fram. 

Ein helsta ástæðan fyrir því að þrýsti-
hópar bankanna hafa náð árangri, að mati 
þeirra Admati og Hellwig, er sú dulúð sem 
fylgir bönkum. Sú goðsögn hefur lengi 
þrifi st að bankar séu „sérstakar stofnanir“ 
í samfélaginu, ólíkar öðrum fyrirtækjum 
og atvinnugreinum í hagkerfi nu. Og þeir 
sem voga sér að gagnrýna bankana eða 
ríkjandi kerfi  eru umsvifalaust afgreiddir 

óhæfi r til að taka þátt í umræðunni um fjármálakerfi ð. 
Hvers vegna gerum við ekki sömu kröfur til banka og ann-

arra fyrirtækja í hagkerfi nu? Hvaða fyrirtæki geta um jafn 
frjálst höfuð strokið þegar kemur að fjármögnun með lánveit-
ingum, öðru en innstæðum, en bankar? Hvers vegna gilda ekki 
sömu lögmál um banka og önnur fyrirtæki um fjármögnun 
með framlagi eiginfjár? Stærsta fyrirtæki heims, Apple, tekur 
aldrei lán. Helmingur allra fyrirtækja í Bandaríkjunum er 
rekinn án lántöku. 

Við eigum ekki að gera minni kröfur til fjármálafyrirtækja 
en annarra. Þvert á móti ætti lærdómur hrunsins að vera 
grundvöllur hins gagnstæða. 

Eitt skýrt dæmi um breytingu sem væri til batnaðar í fjár-
málakerfi nu lýtur að kröfunni um að bankar og aðrar fjármála-
stofnanir séu minna háðar lánsfé við fjármögnun fjárfestinga 
sinna. Breytingum, sem ráðist hefur verið í í regluverki fjár-
málamarkaðarins frá hruni, hefur mistekist að ná þessu mark-
miði. Áhættusækni banka vegna gríðarlegs lánsfjár var ein af 
helstu ástæðum þess að hjarta kapítalismans hætti að slá haust-
ið 2008. Samt hefur öllum tilraunum til að skerða lántöku fjár-
málastofnana, með það fyrir augum að draga úr áhættusækni 
þeirra, verið hrundið af þrýstihópum bankanna sjálfra. 

Josef Ackermann, fyrrverandi forstjóri Deutsche Bank, sagði 
í viðtali að allar tilraunir til að draga úr lántöku banka myndu 
draga úr getu þeirra til að veita lán til annarra fyrirtækja í 
hagkerfi nu, það myndi draga úr vexti og hafa neikvæð áhrif 
fyrir allan almenning. Málið er að þessi rök halda ekki vatni 
því bankar gætu vaxið með því að reiða sig í auknum mæli á 
fjármagn frá hluthöfum sínum. Það myndi draga úr áhættu-
sækni og stuðla að aukinni ábyrgð í útlánum. 

Ísland þarf hugrakka stjórnmálamenn sem eru tilbúnir að 
skoða breytingar á bankakerfi nu óháð veru og stöðu okkar í 
EES. Í slíkri vinnu þurfa íslensk stjórnvöld að njóta erlendrar 
ráðgjafar. Því eins og Willem Buiter, aðalhagfræðingur Citigro-
up, sagði á ráðstefnu í Hörpu árið 2011 þá er fjöldi sérfræð-
inga (e. talent pool) á Íslandi álíka mikill og í bresku borginni 
Coventry. Horfumst bara í augu við það af auðmýkt. 

Ísland þarf hugrakka stjórnmálamenn – tilbúna að skoða breytingar:

Klæðlausu keisarar 
bankakerfisins

Hin hliðin
Guðrún Högnadóttir
Managing Partner
FranklinCovey

Bankakerfið er 
stórgallað enn 
þá og áhættu-
sæknin er allt of 
mikil.

Markaðshornið
Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@stod2.is

Hvað dregur þig á fætur á morgn-
ana? Er það glamrið í snjallsímanum 
á náttborðinu: 20 nýir póstar og fimm 
fundarboð fyrir 8.00? Er það stimpil-
klukkan sem krefst þinnar nærveru 

klukkan sjöfimmtíuogfimm stund-
víslega? Eða – er það skýr tilgang-
ur og mikilvægt lífsframlag sem 
lokkar þig að heillandi verkefn-
um dagsins (að ógleymdum ljúf-
um ilmi af hafragraut)?
Frumkvöðullinn Richard Bran-

son var í Davos í vikunni og varð 
tíðrætt um mikilvægi þess að fólk 
og fyrirtæki tengdu sig við mikil-
vægt langtímaframlag frekar 
en fjárhagsleg skammtíma-

markmið („Focus on impro-
ving lives and communities“). 

Hann minnti okkur á að fyrirtæki sem 
byggðu á tengslum starfsfólksins við 
sterkan tilgang döfnuðu vel og týndust 
ekki með tímanum. Hann nefndi t.d. 
að Barc lays-bankinn vísar stöðugt í 
rætur sínar á 17. öld sem er að „… fjár-
magna metnað og tækifæri“. Stofn-
endur bankans töldu hlutverk sitt vera 
að halda hagkerfinu í góðum gír og að 
gera líf fólks betra. 

Georg Merck, stofnandi lyfjarisans 
Merck, sagði: „… gleymum því aldrei 
að lyf eru fyrir fólkið. Ekki fyrir 
hagnaðinn. Hagnaðurinn fylgir réttri 
hugsun og þegar við munum þetta 
hafa hlutirnir alltaf gengið vel.“

Fleiri góðir menn minna okkur á 
mikilvægi tilgangs. Fræðimaðurinn 
og forgöngumaðurinn Victor Frankl 

miðlaði lærdómi sínum úr útrýming-
arbúðum nasista – og taldi að skýr 
tengsl við sinn tilgang gerðu fólki 
kleift að lifa af mestu hörmungar 
mannkyns. Af tilgangi og æðruleysi 
má yfirstíga ómögulegar hindranir og 
skapa gjöfult samfélag. Arfleið Frankl 
er okkur öllum verðmæt – þekktu til-
gang þinn: þaðan kemur ástríða þín og 
endalaus orka!
■ Hvort ert þú stöðugt með hugann 

við EBIDT-una eða fólkið sem þú 
þjónar?

■ Hvort getur þú betur svarað spurn-
ingunni „hvað á ég að gera?“ eða „af 
hverju er ég að þessu?“.

■ Veist þú með hvaða hætti þín vinna 
þjónar fólki, samfélögum og plánet-
unni okkar til lengri tíma?

■ Hvað munu barnabörn þín segja 
um framlag þitt stórt og smátt eftir 
þinn tíma?
Mundu að það að gera góða hluti 

gerir þér kleift að lifa góðu lífi. Bran-
son sagði einnig: „Ef ég væri aftur 22 
ára myndi ég skemmta mér konung-
lega við að uppgötva minn tilgang. 
Þaðan kæmi tækifæri mitt til að skilja 
þennan heim eftir aðeins betri en ég 
tók við honum!“

Hvernig væri að leiða þitt teymi 
inn í farsæla nýja tíma með skýrum 
svörum við spurningunni „af hverju“. 
Ég hvet ykkur til að sækja aftur heim 
sögurnar um af hverju vinnustaðir 
ykkar voru stofnaðir og finna gleðina 
í göfugum tilgangi. Vertu til að leggja 
hönd á plóg.

Vertu til því lífið kallar á þig!

Ímyndum okkur mann sem ekur bíl 
sínum yfir gatnamót á rauðu ljósi. 
Lögreglan grípur hann og send-
ir málið til dómstóla. Niðurstaða 
þeirra er sú að bíllinn skuli sektaður 
en ökumaðurinn kemur frá atvikinu 
með hreinan skjöld og getur áfram 
brotið umferðarlög í trausti þess að 
bíllinn fái skellinn.

Því miður er ástandið svona í 
samkeppnismálum á Íslandi. Ef 
upp kemst um samkeppnislagabrot, 
jafnvel ítrekuð, eru það fyrirtækin 
sem fá sektina. Stjórnendur sem 
skipuðu fyrir um samkeppnislaga-
brotin eða létu þau viðgangast eru 
stikkfríir og eina vandamál þeirra 
er að finna leiðir til að velta sektum 
Samkeppniseftirlitsins yfir á við-
skiptavini sína.

Þetta þýðir að stjórnendur geta 
vegið og metið kostnaðinn við sam-
keppnislagabrot og ef þeim sýn-
ist svo að ávinningur af brotunum 
verði meiri en mögulegar sektir 
er ákvörðunin einföld. Þessu væri 
öfugt farið ef stjórnendur væru 
gerðir persónulega ábyrgir fyrir 

gjörðum sínum við rekstur fyrir-
tækja og brotum á samkeppnislög-
um sem þeir, eða starfsfólk í þeirra 
umboði, fremja. Ef þeir gætu átt von 
á persónulegum sektum eða svipt-
ingu starfsleyfis í kjölfar slíkra 
dóma væri ákvörðunin um að brjóta 
samkeppnislög ekki eins auðveld. 

Dauður lagabókstafur
Ég hef horft upp á þetta í mínum 
rekstri í rúm tólf ár. Keppinautar 
Kortaþjónustunnar ásamt eigend-
um þeirra, bönkunum, hafa verið 
sektaðir um samtals 2.855 milljónir 
króna í þremur aðskildum málum, 
nú síðast í desember. Einstök brot á 
samkeppnislögum í þessum málum 
hafa verið um það bil 40 talsins. Á 
meðan Valitor og Borgun voru að 
semja við Samkeppniseftirlitið í 
fyrsta málinu árið 2008 voru þau að 
fremja þau brot sem Samkeppnis-
eftirlitið var loks að sekta þau fyrir 
í lok síðasta árs.

Dauður lagabókstafur
Enginn stjórnandi hefur fengið svo 
mikið sem krónu í sekt fyrir öll 
þessi brot sem framin voru gegn 
neytendum í landinu. Þeir starfa 
áfram sem stjórnendur í fyrir-
tækjunum margir hverjir. Einn 
er bankastjóri Arion banka. Þetta 
viðgengst þrátt fyrir að í tiltölulega 

nýjum lögum um fjármálaþjónustu 
sé sérstaklega tilgreint að stjórn-
endur fjármálafyrirtækja megi 
ekki hafa gerst brotlegir við sam-
keppnislög. Sá lagabókstafur virðist 
algerlega dauður af því að það eru 
fyrirtækin en ekki stjórnendurnir 
sem eru dæmd brotleg.

Breytingar eru nauðsynlegar!
Því miður höfum við skapað það 
umhverfi í íslensku viðskiptalífi að 
það er alltof auðvelt fyrir stjórn-
endur markaðsráðandi fyrirtækja 
að ákveða að brjóta samkeppnis-
lög. Úrskurðir Samkeppniseftir-
litsins um brot á samkeppnislög-
um eru orðnir svo daglegt brauð 
að fjölmiðlar eru næstum hættir 
að gefa jafnvel milljarðasektum 
gaum. Stjórnvöld horfa í hina átt-
ina, Fjármálaeftirlitið er ekki til 
viðtals um þessa hluti þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir og Samkeppnis-
eftirlitið hefur ekki tólin til að gera 
stjórnendur ábyrgja fyrir gjörðum 
sínum. 

Þetta gengur ekki lengur. Á 
meðan skuldinni er skellt á bílana 
munu ökumennirnir halda áfram 
að aka eins og hálfvitar. Alþingi 
verður að taka á málunum og 
endur skoða samkeppnislög sem 
stjórnendur virkilega forðast að 
brjóta. 

Bílnum refsað fyrir glæfraakstur
Skoðun
Jóhannes Ingi
Kolbeinsson
framkvæmdastjóri
Kortaþjónustunnar hf.

NASA segist munu spara á farþegafl uginu út í geim
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Gengi gjaldmiðla

5,5% VANSKIL
Færri í vanskilum en áður
Í lok árs 2014 voru 5,49% þeirra 
heimila sem eru með fasteignalán 
sín hjá Íbúðalánasjóði með lán sín í 
vanskilum. Sambærilegt hlutfall í lok 
desember 2013 var 7,23% og hefur 
því heimilum í vanskilum fækkað um 
24% á árinu. Sambærileg vanskila-
hlutföll lána til heimila hafa lægst 
farið rétt niður undir 2% á besta 
tíma í hagsveiflunni.

FTSE 100
6.811,61 -40,79
 (0,60%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

STJÓRNAR -
MAÐURINN

@stjornarmadur

Stjórnarmaðurinn á erfitt með að 
gera upp hug sinn gagnvart ESB. 
Einn daginn vill hann inngöngu, 
þann næsta prísar hann sig sælan 
fyrir að Ísland er ekki statt á sömu 
vegferð og Grikkland, Írland, 
Spánn eða Portúgal. 

STJÓRNARMAÐURINN er þó á því 
að ýmis rök hnígi að því að Íslend-
ingar hefðu gott af því að undir-
gangast þann aga sem fylgir því 
að vera með alvöru mynt, og ekki 
síður komast í tæri við embættis-
mannakerfi og vinnustaðla sem 
teljast faglegir – ekki gegnsýrðir 
af frændhygli eða sannfæringu lítt 
sigldra besservissera.

HVAÐ SEM PRÍVATPÆLINGUM um 
fýsileika ESB-inngöngu líður, þá 
skilur stjórnarmaðurinn ekki á 
hvaða vegferð ríkisstjórnin er með 
því að leggja slíka áherslu á við  ræðu -
slit. Yfirlýsingar ESB í tengsl um við 
viðræðuhlé benda til þess að sam -
bandið sé viljugt til að sýna þolin-
mæði og langlundargeð gagnvart 
Íslandi. Frumkvæði að viðræðu-
slitum er því einhliða og séríslenskt.  

ER ÞAÐ STJÓRNMÁLAMÖNNUM um 
megn að stunda kalt hagsmuna-
mat og beita fyrir sig almennri 
skynsemi í stað þess að nálgast 
mál með kreddur og ályktanir 
flokksfélaga úr Skagafirði eða 
Garðabæ í farteskinu?

HVAÐ ER ANNARS UNNIÐ með 
viðræðuslitum annað en loka á 
„mikilvægan kost í efnahagsmál-
um, einkum hvað varðar framtíð-
arskipan peningamála“, svo vísað 
sé í ályktun viðskiptaráðs frá því 
síðasta vor? 

Kviss bang hjá 
Bang og Olufsen
Stjórnarmaðurinn hefur alltaf 
verið mikill aðdáandi Bang & Oluf-
sen raftækja. 

HANN LAS ÞVÍ gaumgæfilega frétt-
ir af því að félagið væri í söluferli. 
Samkvæmt forstjóranum er B&O 
of lítið til að lifa af á markaði í 
heljargreipum stærri aðila eins og 
Samsung og Sony.

B&O HEFUR ÁTT í miklum vand-
ræðum undanfarin ár og bréf 
félagsins hríðfallið. Fyrirtækið 
var þekkt fyrir hönnun sína og tók 
vöruhönnun því margfaldan þann 
tíma sem stærri keppinautar lögðu 
í slíkt. Síðustu ár hefur tækniþró-
un verið þannig að þótt B&O vörur 
séu fallegar, þá hefur tæknin þar 
að baki hreinlega verið orðin úrelt 
áður en tækin koma í verslanir.

VIÐ ÞETTA HAFA BÆST misheppn-
aðar vörur sem ná áttu hylli yngri 
kynslóða, auk þess sem markaðs-
sókn félagsins í Kína sigldi í strand.
Stjórnarmaðurinn vonar að B&O, 
eins og Ísland, rísi nú úr ösku-
stónni, enda hvort tveggja vöru-
merki sem fengu hárin til að rísa á 
árunum fyrir hrun.

Kreddur frekar 
en hagsmunamat
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Frábær vatnsvél fyrir fyrirtæki

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00

Chiller+

25% AUKNING
Veltan tæpir 7 milljarðar
Greiðslukortavelta erlendra 
ferðamanna hér á landi var 6,5 
milljarðar króna í desember sem 
er 1,3 milljarði króna meira en í 
sama mánuði árið áður. Aukningin 
nam því 25 prósentum á milli ára. 
Þetta er sama hlutfallslega aukning 
og þegar borin er saman erlend 
kortavelta hér á landi allt árið 2014 
við allt árið 2013.

23. janúar 2015 Það er jú þannig að vörugjöldin voru aflögð um 
áramótin. Þá var fullt af birgðum hér og þar í versluninni sem 
voru augljóslega leystar úr tolli með fullum vörugjöldum. Það mun 
taka einhvern tíma, vikur og í einhverjum tilfellum lengri tíma, að 
full niðurfelling vörugjalda komi fram. Það fer svolítið mikið eftir 
veltuhraða vörunnar en það mun taka einhvern tíma. Þetta er 
sameiginlegt hagsmunamál verslunarinnar og alls almennings í 
landinu að einfalda allt skattkerfið almenningi til hagsbóta.

Andrés Magnússon,
framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu


