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Sjónmælingar 
eru okkar fag

Tímapantanir í síma:

Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500

»2
Tók aldrei  
til starfa
Nefnd sem átti að koma 
með tillögur að endurskipu-
lagningu fjármálakerfisins 
var aldrei sett á fót. Bjarni 
Benediktsson, þáverandi 
fjármálaráðherra, átti að 
ganga frá skipan hennar.

»2
Nýr fjárfestir 
inn í Omnom
Svissneska fjárfestinga-
félagið Quadia hefur keypt 
tólf prósenta hlut, og samið 
um kauprétt á 18 prósentum 
til viðbótar, í íslenska 
súkkulaðiframleiðandanum 
Omnom Chocolate.

»4
Smáralind stefnt 
út af bílastæðum
Norðurturninn hefur stefnt 
eignarhaldsfélaginu Smára-
lind og Kópavogsbæ vegna 
áforma um íbúðahverfið 201 
Smári. Forstjóri Regins segir 
BYGG á bak við málaferlin.

Icelandair í mótvindi
Hlutabréfaverð Icelandair er í frjálsu falli og hluthafar kalla eftir trúverðugri aðgerðaáætlun til að 
snúa stöðunni við. „Tiltrú fjárfesta á félaginu er lítil,“ segir Svanhildur Nanna, hluthafi í Icelandair, 
sem íhugar að sækjast eftir stjórnarkjöri. Vogunarsjóður seldi öll bréf sín í félaginu í janúar.
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Tryggvi Þór Herbertsson, fjárfestir og 
fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, seldi tæpan helmingshlut 
sinn í veitingastaðnum Bazaar í 
október til hóps fjárfesta undir for-
ystu athafnakonunnar Margrétar 
Ásgeirsdóttur og knattspyrnu-
mannsins fyrrverandi Arnars Gunn-
laugssonar. Tveir viðskiptafélagar 
Tryggva, þeir Guðjón Þór og Svavar 
Þór Guðmundssynir, seldu þá einn-
ig eignarhluti sína í Bazaar og á fjár-
festahópurinn nú allt hlutafé veit-
ingastaðarins og hótelið Oddsson 
sem bæði eru rekin í JL-húsinu.

Þetta staðfestir Tryggvi Þór í 
samtali við Markaðinn og svarar 
aðspurður að hann og bræðurnir 
Guðjón Þór og Svavar Þór hafi átt 
alls 80 prósent í félaginu JL veitingar 
ehf. Margrét og meðfjárfestar hennar 
hafi komið inn í hluthafahóp félags-
ins í byrjun 2016 og þá keypt 20 pró-
sent. Veitingastaðurinn var opnaður 
í byrjun síðasta sumars.

„Ég er búinn að selja þessa fjárfest-
ingu en hinir eigendurnir keyptu mig 
út. Ég var aldrei annað en fjárfestir 
þarna og er bara í þessum ráðgjafar-
bissness sem ég er búinn að vera í 
síðan ég sat á þingi,“ segir Tryggvi og 
svarar aðspurður að hann einbeiti 
sér nú meðal annars að verkefnum 
fyrir fjármálafyrirtækið Gamma.

Margrét Ásgeirsdóttir á helmings-
hlut í JL Holding, eiganda JL-hússins, 
í gegnum félag sitt S9 ehf. Hin 50 pró-
sentin eru í eigu Loftsson Holding 
ehf. en endanlegir eigendur þess eru 
Lárus Sighvatur Lárusson og Stefán 
Arnalds. Arnar Gunnlaugsson tók 

við stjórnarformennsku í JL Veiting-
um af Tryggva Þór þegar viðskiptin 
gengu í gegn um miðjan október og 
eru hann og Margrét einu stjórnar-
menn þess. Hluthafalisti JL veitinga 
hefur ekki verið uppfærður hjá fyrir-
tækjaskrá Ríkisskattstjóra (RSK). 
Eins og sjá má á tilkynningu um 
breytingu á stjórnarskipan félagsins 
til RSK kom til greina að veitinga- og 
sjónvarpsmaðurinn Ásgeir Kolbeins-
son myndi setjast í stjórn JL veitinga. 
Nafn hans er á skjalinu en búið er að 
strika yfir það. haraldur@frettabladid.is

Tryggvi Þór seldi sig út úr Bazaar 

Veitingastaðurinn Bazaar og hótelið Oddsson eru rekin í JL-húsinu. fréttaBLaðið/GVa

Ég er búinn að selja 
þessa fjárfestingu en 

hinir eigendurnir keyptu 
mig út.

Tryggvi Þór Her-
bertsson, fjárfestir 
og fyrrverandi 
þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins

Hafnarstræti 19 • 600 Akureyri
Sími 466 1600 - http://www.kaupa.is/soluskra/eign/386245

Til sölu - Höllin veitingahús ehf
Höllin Veitingahús á einni hæð við Hafnargötu 16 á Ólafsfirði - samtals 
267,8 m². Fokheldar íbúðir og bílskúr/atvinnuhúsnæði í sama húsi - sam-
tals 253,0 m². Eignin skiptist í tvo veitingasali, rúmgott eldhús, salerni og 
starfsmannaaðstöðu auk geymslna og útisvæðis.
Efri hæðin er skráð sem íbúðir og inngangurinn er að framanverðu.   
Þar er gert ráð fyrir tveimur c.a. 80 m² íbúðum en rýmið er núna að 
stærstum hluta eitt opið rými, fokhelt að telja. Þessi hluti er samtals 
skráður 176,3 m².  Á jarðhæð er svo 76,7 m² rými sem skráð er sem 
bílskúr en er notað í dag sem trésmiðaverkstæði.  Húsið hefur verið 
tekið í gegn að utan, en þak er lélegt á þessum hluta.

Eignin býður því upp á fjölmarga möguleika, bæði fyrir áframhaldandi 
veitingarekstur sem og uppgerð íbúða og/eða útleigu.
Eignin getur selst öll í einu eða í eftirfarandi hlutum:
- Einungis rekstur veitingahússins með tilheyrandi fylgifé.
- Veitingahúsið (267 m²) og reksturinn.
- Fokheldu íbúðirnar og bílskúrinn/atvinnuhúsnæðið. ásett verð á allri 
eigninni 38. m skipti á eign á Akureyri eða höfuðborgarsv. koma til 
greina, áhvílandi 5 m. Upplýsingar: Hvammur Fasteignasala

Svissneska fjárfestingafélagið 
Quadia, sem hefur aðsetur í Genf, 
hefur keypt tólf prósenta hlut, og 
samið um kauprétt á 18 prósentum 
til viðbótar, í íslenska súkkulaði-
framleiðandanum Omnom Choco-
late. Ef Quadia nýtir sér kaupréttinn 
verður félagið annar stærsti hluthafi 
Omnom en stofnandi svissneska 
félagsins, Eric Christian Archem-
bau, hefur þegar tekið sæti í þriggja 
manna stjórn íslenska fyrirtækisins.

Þetta staðfestir Óskar Þórðarson, 
framkvæmdastjóri og einn stofn-
enda Omnom Chocolate, í sam-
tali við Markaðinn. Quadia rekur 
skrifstofu í London og sérhæfir sig 
að sögn Óskars í fjárfestingum í 
sjálfbærri matvælaframleiðslu og 
umhverfisvænni orku.

„Þetta mun hjálpa félaginu að ná 
sínum markmiðum á innlendum og 
erlendum mörkuðum. Quadia mun 
hjálpa okkur mikið í öflun hrávöru 
til framleiðslunnar. Svo eru gríðar-
legar tengingar, þegar við förum að 
þurfa þess, varðandi dreifingu og 
sölu. Þeir höfðu trú á okkar sýn og 
vörumerkinu. Omnom er í miklum 

vexti og með Quadia erum við að fá 
gríðarlega reynslu frá fjárfestingar-
hópi, sem sérhæfir sig í að fjárfesta 
og vinna með félögum sem hafa 
umhverfisvernd, sjálfbærni og sam-
félagslega ábyrgð að leiðarljósi,“ 
segir Óskar.

Omnom var stofnað árið 2013 og 
opnaði verksmiðju og verslun úti á 
Granda í júlí í fyrra. Óskar og Kjart-
an Gíslason, súkkulaðigerðarmeist-
ari og stjórnarformaður Omnom, 
mynda hluthafahóp félagsins ásamt 
Quadia. Súkkulaði þess er að sögn 
Óskars selt í yfir 500 verslunum í 
17 löndum. Samkvæmt skráningu 
Omnom hjá fyrirtækjaskrá Ríkis-
skattstjóra (RSK) var félagaformi 
þess breytt úr einkahlutafélagi 
í hlutafélag á sama tíma og Eric 
Christian varð stjórnarmaður. – hg

Fjárfestir frá Sviss kaupir 
hlut í Omnom Chocolate

Súkkulaði Omnom er nú fáanlegt í 17 löndum. fréttaBLaðið/VaLLi

Óskar Þórðarsson, 
framkvæmdastjóri 
Omnom Chocolate

Ráðherranefnd um efna-
hagsmál samþykkti 
síðastliðið sumar að 
skipa sérstaka þriggja 
manna nefnd sem 
hefði það hlutverk að 

koma með heildstæðar tillögur að 
endurskipulagningu á fjármálakerf-
inu. Samkvæmt öruggum heimild-
um Markaðarins var ákveðið af ráð-
herranefndinni að Bretinn Michael 
Ridley, fyrrverandi bankamaður hjá 
JP Morgan sem hafði veitt stjórn-
völdum umfangsmikla ráðgjöf við 
fjármálaáfallið 2008, myndi stýra 
vinnu nefndarinnar.

Bjarna Benediktssyni, þáverandi 
efnahags- og fjármálaráðherra, 
var falið að ganga endanlega frá 
skipan nefndarinnar. Aldrei varð 
hins vegar af því að nefndin tæki 
til starfa. Markaðurinn leitaði eftir 
svörum af hverju það stafaði, bæði 
frá Svanhildi Hólm Valsdóttur, 
aðstoðarmanni Bjarna, og fjármála-
ráðuneytinu, en engin svör höfðu 
borist áður en blaðið fór í prentun.

Ráðherranefnd um efnahags-
mál var á þessum tíma skipuð auk 
Bjarna, sem gegnir nú embætti for-
sætisráðherra, þeim Sigurði Inga 
Jóhannssyni, þáverandi forsætis-
ráðherra, Ólöfu Nordal, þáverandi 
innanríkisráðherra, og Lilja Dögg 
Alfreðsdóttur, þáverandi utanríkis-
ráðherra. Samkvæmt heimildum 
Markaðarins var gert ráð fyrir því 
að nefndin myndi í störfum sínum 
meðal annars vinna tillögur að upp-
stokkun á bönkunum í því skyni að 
minnka efnahagsreikning þeirra og 
draga úr kerfislægri áhættu. Þá átti 
hún að koma með tillögur um hvort 
æskilegt væri að ríkið færi til fram-
tíðar með eignarhald á bönkunum, 
hvort sem það væri í formi ráðandi 

eignarhlutar eða sem eigandi alls 
hlutafjár í einum banka.

Íslenska ríkið á sem kunnugt er 
Íslandsbanka og Landsbankann 
auk 13 prósenta hlutar í Arion 
banka. Afkomuskiptasamningur 
sem stjórnvöld gerðu við kröfuhafa 
Kaupþings á sínum tíma þýðir jafn-
framt að ríkið mun fá í sinn hlut að 
langstærstum hluta söluandvirði 
Arion banka þegar Kaupþing selur 
sinn hlut í bankanum.

Michael Ridley er sem fyrr segir 
vel kunnugur Íslandi. Hann fór fyrir 
þriggja manna teymi JP Morgan 
sem kom hingað til lands sunnu-
daginn 5. október 2008. Í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis segir 

að „ákveðin kaflaskil“ hafi orðið 
varðandi afstöðu ráðherra „til stöðu 
íslenska bankakerfisins“ á fundi sem 
þeir áttu með ráðgjöfum bankans 
aðfaranótt mánudagsins 6. október. 
Á þeim fundi útskýrðu sérfræðingar 
JP Morgan að ekki yrði hægt að 
bjarga bönkunum og því lögðu þeir 
til að Alþingi myndi samþykkja sem 
fyrst sérstakar heimildir fyrir stjórn-
völd í því skyni að vernda innlenda 
starfsemi viðskiptabankanna. Fjár-
festingabankinn og ráðgjafar hans 
gegndu í kjölfarið lykilhlutverki við 
að aðstoða Seðlabankann að koma 
greiðslumiðlun Íslands við útlönd í 
eðlilegt horf. 
hordur@frettabladid.is

Ráðherranefnd vildi 
endurskoða bankana
Ráðherranefnd efnahagsmála samþykkti í fyrra að skipa nefnd til að koma með 
tillögur að endurskipulagningu fjármálakerfisins. Bankamaðurinn Michael 
Ridley átti að stýra vinnunni. Nefndin var hins vegar aldrei sett á laggirnar. 

ráðherranefnd um efnahagsmál samþykkti í fyrra að fela þáverandi fjármálaráð-
herra að skipa nefnd um endurskipulagningu bankakerfisins. 
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Norðurturninn í mál og vill bílastæðin
Eignarhaldsfélaginu Smáralind og Kópavogsbæ hefur verið stefnt vegna áforma um íbúðahverfið 201 Smári. Framkvæmdastjóri  
Norðurturnsins segir gengið á rétt félagsins. Forstjóri Regins segir BYGG, stærsta eiganda turnsins, vera á bak við málaferlin. 

Norðurturn-
inn hf. við 
Smáralind 
hefur stefnt 
verslunar-
miðstöðinni 
og Kópa-
vogsbæ fyrir 
Héraðsdóm 
Reykjaness. 
FRéttablaðið/
GVa

Hér má sjá teikningu af Smáralindinni, Norðurturninum og fyrirhuguðum framkvæmdum Klasa.  201 Smári er efst á myndinni fyrir miðju. myNd/JVaNtSpiJKeR

Norðurturninn hf. 
vi ð  S m á ra l i n d 
hefur stefnt versl-
unarmiðstöðinni 
og Kópavogsbæ og 
vill staðfestingu 

dómstóla á að kvaðir um samnýt-
ingu bílastæða séu í gildi og að deili-
skipulag sem heimilar uppbyggingu 
íbúðahverfisins 201 Smári verði 
ógilt. Framkvæmdastjóri Norður-
turnsins segir  framkvæmdirnar 
fyrirhuguðu rýra réttindi Norður-
turnsins þar sem þær eigi eftir að 
fækka bílastæðum við suðvestur-
horn Smáralindar. Forstjóri Regins, 
eiganda verslunarmiðstöðvarinnar, 
segir þær byggja á faglegri umfjöllun 
skipulagsyfirvalda og að stefnan 
komi ekki til með að hafa áhrif á 
framgang verkefnisins.

„Þeir vilja taka hluta af bíla-
stæðum á suðvesturhorninu, um 
600 stæði, sem færi undir byggð, án 
þess að hafa samráð við okkur, og 
þar með er gengið á rétt Norður-
turnsins á grundvelli þeirra þing-
lýstu kvaða sem eru á lóðunum um 
gagnkvæma samnýtingu bílastæða,“ 
segir Ríkharð Ottó Ríkharðsson, 
framkvæmdastjóri Norðurturnsins.

„Við höfum ekki miklar áhyggjur 
af þessu. Auðvitað 
er BYGG [Bygg-
ingafélag Gylfa 

og Gunnars hf.] sprautan á bak 
við þetta allt saman og að mínu 
mati ráða nátttröllsviðhorf ríkjum 
þarna,“ segir Helgi S. Gunnarsson, 
forstjóri Regins, í samtali við Mark-
aðinn.

byGG og ríkið stærst
Stjórnendur Eignarhaldsfélagsins 
Smáralindar ehf. líta svo á að við-
skiptavinir og starfsfólk verslunar-
miðstöðvarinnar megi nota öll 
bílastæði hennar, um þrjú þúsund. 
Leigutakar Norður turnsins og við-
skiptavinir þeirra eigi aftur á móti 
ekki rétt á sameiginlegum afnotum 
nema þegar kemur að bílastæða-
húsinu sem byggt var við turninn.

„Þarna er um að ræða bílastæði 

Þetta er lokatilraun 
þeirra til að trufla 

verkefnið.
Helgi S. Gunnarsson, 
forstjóri Regins

sem eru inni á lóð Smáralindar og 
með því að taka þau í burtu er verið 
að auka þunga á bílastæði okkar því 
þau eru svokölluð „prime-stæði“ og 
eru fyrst og síðast hugsuð fyrir við-
skiptavini eða starfsmenn leigutaka 
okkar í turninum. Með þessu er 
verið að rýra þau réttindi að okkar 
mati. Fyrst og síðast erum við þarna 
í viðurkenningarmáli og viljum að 
þinglýst skjöl séu virt. Við höfum 
andmælt deiliskipulaginu og sent 
það til úrskurðarnefndar um skipu-
lagsmál en þar var ekki tekin afstaða 
til þessarar kröfu okkar og vísað á 
dómstóla. Það væri eðlilegast að 
þeir úrskurði um þetta. Þetta skiptir 
máli varðandi samskipti þessara 
tveggja lögaðila í framtíðinni,“ segir 
Ríkharð Ottó.

Hjúpur, dótturfélag BYGG, er 
stærsti eigandi Norðurturnsins 
með 28 prósenta hlut. Þar á eftir 
kemur íslenska ríkið sem tók 
við 26,8 prósentum sem hluta af 
stöðug leikaframlagi slitabús Glitnis. 
Íslandsbanki, sem er í eigu ríkisins, 
er einnig í hluthafahópnum og 
rekur höfuðstöðvar sínar í Norður-
turninum. BYGG var aðalverktaki 
framkvæmdanna við turninn og 
var í eigendahópi Fasteignafélags 
Íslands sem hóf byggingu hans 
árið 2007. Félagið átti þá einnig 
Smáralindina en framkvæmdirnar 
stöðvuðust í nóvember 2008 og í 
kjölfarið var farið fram á greiðslu-
stöðvun Fasteignafélags Íslands. 
Norðurturninn hf. var síðan stofn-
aður af kröfuhöfum og fjárfestum 
sem luku verkinu í fyrra.

„Þeirra lokatilraun“
Íbúðahverfið 201 Smári á að rísa 
á um þriggja og hálfs hektara nær 
óbyggðu svæði sunnan við Smára-
lindina. Þar er gert ráð fyrir um 84 
þúsund fermetrum af nýju húsnæði 
eða um 620 íbúðum auk atvinnu-
húsnæðis. Fasteignafélagið Klasi, í 
eigu fjárfestanna Finns Reyrs Stef-
ánssonar, Tómasar Kristjánssonar 
og Ingva Jónassonar, hefur síðustu 
ár unnið að þróun svæðisins í sam-
starfi við Regin og Kópavogsbæ 
sem á bílastæðin við heilsugæsluna 
Hvamm. Nýtt deiliskipulag svæðis-
ins tók gildi í fyrra og stefnt er að 
því að uppbygging hefjist á þessu 
ári. Eignarhaldsfélagið Smáralind 
var í maí 2013 sýknað í Hæstarétti 
af kröfum þrotabús Norðurturnsins 
um greiðslu 1,3 milljarða króna sem 
byggðu á því að fyrrnefnda félagið 
hefði skuldbundið sig til að leggja 
til fjármuni til byggingar turnsins 
og þá bílastæðahúss hans.

„Þeir eru búnir að stefna okkur 
hægri vinstri síðustu fimm árin, það 
er Norðurturninn og eigendur hans. 
Við erum búin að vinna fyrri mál á 
öllum stigum en eitt þeirra snerist 
meðal annars um þátttöku í kostn-
aði við bílastæði turnsins. Okkar til-
gangur með þessu verkefni, sem við 
erum einungis hluti af, er að bæta 
nýtingu á landinu og byggja þarna 
upp fjölbreyttar íbúðir og bæta 
bílastæðaaðkomu. Þetta er hluti af 
heildarsýn svæðisins þar sem horft 
er til skipulagsmála, umferðarmála 
og nýrrar nálgunar í samgöngu-
málum,“ segir Helgi.

„Við erum alls ekki að ganga á bíla-
stæði. Eitt af okkar sterku tækifærum 
í Smáralind er fólgið í mörgum bíla-
stæðum. Auðvitað lendir maður oft 
í því að slást við svona aðila sem eru 
að reyna að standa í vegi fyrir eðli-
legri þróun í samfélaginu. Þeir hafa 
reynt að setja spýtu í tannhjólið hjá 
okkur og reynt að nota allar hugsan-
legar aðferðir. Það hefur verið sett 
fyrir kærunefndir á öllum stigum og 
fengið eðlilega umfjöllun og verið 
vísað frá eða hafnað. Þetta er lokatil-
raun þeirra til að trufla verkefnið,“ 
segir forstjóri Regins. 
haraldur@frettabladid.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Fjölskyldufyrirtæki til sölu
- einstakt tækifæri!

Um er að ræða afar vel rekið fjölskyldufyrirtæki í eigin húsnæði á 
frábærum stað í Reykjavík. 

Fyrirtækið selur eigin framleiðslu og vörur til fyrirtækja og einstaklinga.
Fyrirtækið er með sterk viðskiptasambönd, eigin innflutning og góðar 
og stöðugar arðgreiðslur. Sömu eigendur frá upphafii hátt í tvo áratugi. 
Vaxandi velta og miklir vaxtamöguleikar.

Upplýsingar eingöngu veittar á skrifstofu að undangenginni undirskrift 
trúnaðaryfirlýsingar.

450@450.is  |  Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali

Tilboðsdagar í
Verslun Guðsteins

Valdar vörur með óheyrilega miklum afslætti

Verið velkomin í Verslun Guðsteins, Laugavegi 34

Síðan 1918
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365.is
Sími 1817

ENDALAUS
Gerðu verðsamanburð og lækkaðu GSM reikninginn þinn með 365

GSM
Hvaða leið hentar þér?

LEIÐ 1
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
0 GB gagnamagn

790kr.

LEIÐ 2
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
1 GB gagnamagn

1.680kr.

LEIÐ 3
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
5 GB gagnamagn

2.680kr.

LEIÐ 4
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
30 GB gagnamagn*

3.490kr.

365.is      Sími 1817

*Greitt er fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. Á ferðalögum erlendis eru boðnir ferðapakkar Evróski Draumurinn og Ameríski Draumurinn.
30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB.
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lækkuð um 
60 -70 millj-

ónir dala

30. sept. 2016 
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maður selur 
bréf sín í 
félaginu

27. júlÍ 2016 
Akomuspáin 
lækkuð á ný

28. aprÍl 2016 
Afkomuspá fyrir 

2016 lækkuð um 10 
milljónir dala

✿ Í frjálsu falli 
Gengi hlutabréfa Icelandair

Icelandair hefur verið skellt 
niður á jörðina. Fjárfestar, 
sjóðstjórar og verðbréfa-
miðlarar, sem Markaðurinn 
hefur rætt við, eru á einu 
máli um að það hafi orðið 

„meiriháttar trúnaðarbrestur,“ 
eins og einn viðmælandi lýsir 
því, á milli stjórnenda Ice landair 
og hluthafa fyrirtækisins. Þeir 
gefa lítið fyrir það sem þeir kalla 
„þunnar skýringar“ félagsins, þar 
sem meðal annars hefur verið 
vísað til þess að hægst hafi á bók-
unarinnflæði að undanförnu og 
óvissu vegna breytinga í alþjóða-
stjórnmálum, og gagnrýna að ekk-
ert hafi komið fram hvernig eigi 
að ná fram hagræðingu í rekstri 
og auka tekjur félagsins.

„Tilkynning Icelandair kom 
markaðsaðilum í opna skjöldu,“ 
segir Daði Kristjánsson, sér-
fræðingur í markaðsviðskiptum 
hjá Arctica Finance, í samtali við 
Markaðinn um kolsvarta afkomu-
viðvörun sem félagið sendi frá sér 
rétt fyrir opnun markaða síðastlið-
inn miðvikudag. Samkvæmt henni 
mun EBITDA-hagnaður Iceland-
air – afkoma fyrir fjármagnsliði, 
skatta og afskriftir – verða 140 
til 150 milljónir Bandaríkjadala 
og dragast saman um 30 prósent 
2017. Það er lækkun upp á 60 til 70 
milljónir dala, eða jafnvirði rúm-
lega átta milljarða króna.

Eftir nánast linnulausa vel-
gengni, þar sem bréf flugfélagsins 
meira en tífölduðust í verði 2010 
til 2016 samhliða hagstæðum ytri 
aðstæðum og miklum uppgangi í 
ferðaþjónustu, hefur farið að síga 
á ógæfuhliðina hjá félaginu. Þrátt 

Fjárfestar skildir eftir í myrkrinu
Bréf Icelandair lækkað um 30% á einni viku. Hluthafi segir að „tiltrú fjárfesta á félaginu sé lítil“ og að ný afkomuspá skilji eftir fleiri 
spurningar en svör. Breytingar á stjórninni taldar líklegar í ljósi nýjustu tíðinda. Aðgerðir eiga að skila 3,5 milljörðum í bættri afkomu.

lega við þessum fréttum.“
Þetta var í þriðja sinn á níu mán-

uðum sem flugfélagið lækkaði 
afkomuspá sína. Fjárfestar bíða 
þess nú með eftirvæntingu að sjá 
hvaða aðgerðir félagið ætlar að 
kynna til að snúa þessari þróun við 
og eins líta margir til þess hvort 
breytingar verði á stjórn Iceland-
air á aðalfundi sem verður hald-
inn 3. mars næstkomandi. Afar 
líklegt er talið að hluthafar, en líf-
eyrissjóðir eiga samanlagt meira 
en helmingshlut, muni vilja fá ný 
andlit inn í stjórn flugfélagsins.

tiltrú fjárfesta lítil
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir, 
fjárfestir og hluthafi í Iceland-
air, segir í samtali við Markaðinn 
að tilkynning félagsins til Kaup-
hallarinnar hafi komið á óvart og 
valdið vonbrigðum. Fyrri yfirlýs-
ingar stjórnenda, ásamt nýlegum 
tölum um farþegaflutninga, hafi 
ekki gefið til kynna að afkomuspá 

félagsins fyrir 2017 yrði lækkuð 
eins mikið og raun ber vitni.

„Eins og staðan er núna er ljóst 
að tiltrú fjárfesta á félaginu er 
lítil,“ segir Svanhildur Nanna, og 
bætir við: „Hin nýja afkomuspá 
skilur eftir fleiri spurningar en 
svör. Við hluthafar félagsins þurf-
um að öðlast meiri skilning á því 
hvað er að valda þessari lækkun – 
hvort um sé að ræða tímabundna 
aðlögun að óhagstæðu rekstrar-
umhverfi eða varanlegri breyt-
ingar sökum aukinnar samkeppni 
í flugi yfir Atlantshafið. Uppgjörs-
fundur félagsins [sem fer fram í 
dag, miðvikudag] verður því enn 
þýðingarmeiri en ella. Fjárfestar 
munu vilja fá ítarlegri útskýring-
ar á stöðunni og svör um hvernig 
félagið hyggist bregðast við þess-
ari stöðu. Stjórnendur ættu líklega 
að taka frá góðan tíma fyrir spurn-
ingar enda er það í þeirra valdi að 
auka trú fjárfesta á félaginu og 
fullvissa markaðinn um að þeir 

hafi stjórn á ferlinu og skýra áætl-
un um hvernig þeir ætli að takast 
á við breyttar aðstæður.“

lífeyrissjóðir stærstir
Icelandair er ekki eins og hvert 
annað félag á hinum íslenska 
hlutabréfamarkaði. Þrátt fyrir að 
það sé ekki lengur verðmætasta 
skráða fyrirtækið – Marel trónir 
þar á toppnum með markaðsvirði 
upp á meira en 200 milljarða – þá 
hefur það borið höfuð og herðar 
yfir önnur félög hvað varðar við-
skipti með bréf þess í Kauphöll-
inni. Þannig námu viðskipti með 
bréf Icelandair Group 140 millj-
örðum í fyrra, eða sem nam 25 
prósentum af heildarviðskipt-
um með hlutabréf á öllu árinu. 
Þá hefur hlutabréfamarkaðurinn 
oftar en ekki á undanförnum miss-
erum og árum sveiflast eftir því 
hvernig gengi Icelandair hefur 
verið hverju sinni. Sumir viðmæl-
endur Markaðarins á fjármála-

Icelandair flutti alls 3,7 milljónir farþega í millilandaflugi 2016 og fjölgaði þeim um 20% frá fyrra ári. Þrátt fyrir að bréf félagsins hafi lækkað mikið á síðasta ári þá var rekstrarniðurstaða Icelandair sú næstbesta í 80 ára       sögu félagsins.

fyrir erfiðara rekstrarumhverfi 
áttu engu að síður fáir von á því 
hlutabréfaverð Icelandair Group 
myndi hrynja um 24 prósent á 
aðeins einum viðskiptadegi – og 27 
milljarðar af markaðsvirði félags-
ins samtímis þurrkast út.

Daði bendir á að greinendur 
hafi, áður en Icelandair sendi frá 
sér afkomuviðvörunina, verið að 
spá því að EBITDA á núverandi ári 
yrði á bilinu 210 til 240 milljónir 
dala. „Það er því skiljanlegt að 
markaðurinn hafi brugðist harka-

Kvörtuðu undan skortsölu Kviku
Á fundum sem yfirstjórnendur hjá 
Icelandair Group áttu með ýmsum 
markaðsaðilum síðastliðið sumar, 
þegar gengi bréfa í félaginu var 
farið að gefa talsvert eftir, beindu 
þeir óánægju sinni í garð Kviku 
fjárfestingabanka sem þeir sökuðu 
um að vera að skortselja hlutabréf 
flugfélagsins.

Samkvæmt heimildarmönnum 
Markaðarins, sem áttu slíka fundi 
með stjórnendum Icelandair, hafði 
Bogi Nils Bogason, framkvæmda-
stjóri fjármála, tekið saman gögn 
sem áttu að sýna að markaðsvið-
skipti Kviku hafi verið langsamlega 
umsvifamest – með um og yfir 70 
prósenta hlutdeild – á seljenda-

hliðinni með bréf Icelandair yfir 
tiltekið tímabil.

Lækkunarhrina hlutabréfa 
Icelandair hófst í lok apríl 2016 
þegar fram kom í árshlutauppgjöri 
að EBITDA-afkomuspá félagsins 
fyrir það ár yrði lækkuð – um tíu 
milljónir dala – sem var þvert á 
væntingar fjárfesta á þeim tíma. 
Bréfin hafa stöðugt lækkað í verði 
frá þeim tíma og á rúmlega níu 
mánuðum nemur gengislækkunin 
samtals 60 prósentum.

60% lækkun á 
verði bréfa 

Icelandair frá apríl 2016

 Eins og staðan er 
núna er ljóst að 

tiltrú fjárfesta á félaginu er 
lítil.

Svanhildur Nanna 
Vigfúsdóttir, hlut-
hafi í Icelandair

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is
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– Tengir þig við framtíðina!

Sjónvarpsdreifikerfi 
fyrir hótel, gistiheimili og skip.

Auðbrekku 3 • Kópavogur • s. 564 1660
oreind@oreind.is • www.oreind.is

ára

s. 511 1100 | www.rymi.is 

...fyrir alla muni

SMÁVÖRUHILLUR OG SKÁPAR

Rauðagerði 25 - 108 Reykjavík
Sími: 517 0900 / 777 1901

www.kaelivirkni.is

VIÐHALD OG VIÐGERÐIR
Á KÆLI- OG FRYSTIKERFUM
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SJÁUM 

UM

Láttu okkur ráða

Elja starfsmannaþjónusta  4 150 140  elja.is  elja@elja.is

Þarftu að ráða?
Iðnaðarmann
Bílstjóra
Bifvélavirkja
Þjónustufólk
Öryggisvörð
Lagerstarfsmann
Matreiðslumann

markaði nefna að með hliðsjón af 
þeirri miklu lækkun sem hefur 
orðið á hlutabréfaverði Iceland
air þá séu líkur til þess að félagið 
muni ekki lengur spila sambæri
legt hlutverk á markaði.

Ekki er langt síðan að stór við
skipti voru með bréf í Iceland
air þegar hópur fjárfesta keypti 
fyrir samanlagt um 1,5 milljarða 
í félaginu 20. janúar síðastliðinn. 
Það voru markaðsviðskipti Lands
bankans sem höfðu umsjón með 
þeim viðskiptum en á meðal kaup
enda, samkvæmt upplýsingum 
Markaðarins, voru Lífeyrissjóð
ur starfsmanna ríkisins, Frjálsi 
lífeyrissjóðurinn og trygginga
félag. Gengi bréfa Icelandair 
hækkaði um rúmlega þrjú pró
sent í viðskiptum 
þann dag og stóð 
í 22,65 krónum 
á hlut við lokun 
markaða. Þau 
viðskipti þóttu 
til marks um, að 
sögn sumra við
mælenda Mark
aðarins, að mögu
lega væri hið 
versta að baki 
hjá félaginu. Svo 
reyndist ekki vera.

Hjá stærstu hluthöfum Ice
landair, lífeyrissjóðunum, hefur 
hin mikla lækkun á hlutabréfa
verði félagsins – það hefur fallið 
í verði um 60 prósent frá því í lok 
apríl 2016 – rýrt verulega bókfært 
virði bréfa þeirra í félaginu. Þann
ig hefur markaðsverðmæti Ice
landair minnkað um 118 milljarða 
frá því að hlutabréfaverð félagsins 
var í hæstu hæðum. Lífeyrissjóð
ur verslunarmanna, sem stærsti 
einstaki hluthafi Icelandair með 
14,7 prósenta hlut, hefur á þessum 
tíma þurft að horfa upp á eign sína 
lækka að markaðsvirði um meira 
en 17 milljarða. Þegar gengi bréf
anna stóð hvað hæst nam virði 
hlutarins um 27 milljörðum, sem 
jafngilti nærri fimm prósentum af 
heildareignum sjóðsins. 

Daði nefnir sérstaklega að gengi 
hlutabréfa Icelandair á markaði 
hefur lækkað á hverjum einasta 
degi – samtals um 30 prósent – 

Icelandair flutti alls 3,7 milljónir farþega í millilandaflugi 2016 og fjölgaði þeim um 20% frá fyrra ári. Þrátt fyrir að bréf félagsins hafi lækkað mikið á síðasta ári þá var rekstrarniðurstaða Icelandair sú næstbesta í 80 ára       sögu félagsins.

frá því að „tilkynningin örlaga
ríka var birt fyrir viku. Það virð
ist fyrst og fremst vera vegna þess 
að markaðsaðilar telja að þær upp
lýsingar sem komu fram í tilkynn
ingunni hafi ekki útskýrt nægilega 
vel hvernig félagið ætlar að bregð
ast við þessari erfiðu stöðu. Mikil
vægt er að stjórnendur Icelandair 
leggi fram ítarlega og trúverðuga 
áætlun um hvernig það verði gert 
á uppgjörsfundi á miðvikudags
morgun [í dag].“

Icelandair, líkt og mörg önnur 
flugfélög, hefur þurft að mæta 
vaxandi samkeppni með því að 
lækka fargjöld en útlit er fyrir að 
vel á þriðja tug flugfélaga muni 
fljúga til og frá Keflavíkurflug
velli næsta sumar. „Þetta aukna 
framboð,“ útskýrir Daði, „hefur 
haft í för með sér lægri meðal
fargjöld en Icelandair gerði ráð 
fyrir. Þrátt fyrir erfiðar horf
ur til skemmri tíma virðist Ice
landair ekki ætla að draga saman 
seglin og minnka framboð á næst
unni þar sem félagið metur lang
tímahorfur góðar. Það má því 
leiða líkur að því að félagið búist 
við að önnur flugfélög muni draga 
úr framboði sínu hingað til lands 
á næsta ári. Erfitt er samt að spá 
um hvort það verði raunin.“

Horft til SAS?
Í uppfærðu verðmati á Icelandair, 
sem hagfræðideild Landsbankans 
sendi frá sér síðastliðið miðviku

dagskvöld, kom 
meðal annars 
fram að „eins og 
staðan er í dag 
lítur út fyrir að 
Icelandair sé að 
selja lággjalda
fargjöld með 
kostnaðarstrúkt
úr hefðbundins 
(e. full service) 
f lugfélags“. Í 
verðmatinu, sem 

Markaðurinn hefur undir höndum, 
segir einnig að hinar nýju vænt
anlegu vélar Icelandair, en þær 
fyrstu verða afhentar á næsta ári, 
hafi aldrei verið mikilvægari. „Á 
sama tíma og flugfargjöld eru lág 
og olíuverð á uppleið þá er ljóst að 
spar neytnar vélar skipta verulegu 
máli.“

Á meðan tekjur Icelandair eru 
að langstærstum hluta í erlend
um gjaldeyri eru um 30 prósent 
af kostnaði félagsins í íslenskum 
krónum. Gengisstyrking krón
unnar, sem flestir búast við að 
muni halda áfram á næstu miss
erum, hefur því neikvæð áhrif á 
afkomu félagsins. Þá hefur grein
ing Capacent bent á aukinn launa
kostnað sem hlutfall af veltu, sem 
gæti orðið um 27 prósent á árinu, 
sem veigamikla ástæðu þess að 
EBITDAhagnaður félagsins fer 
lækkandi.

Daði segir það alveg ljóst að 
hluthafar Icelandair muni krefjast 

skýrari svara um hvernig eigi að 
ná niður kostnaði samhliða aukinni 
samkeppni frá lággjaldaflugfélög
um. „Forstjóri félagsins hefur sagt 
í fjölmiðlum að verið sé að íhuga 
að taka upp töskugjöld og að gera 
félagið sýnilegra á bókunarvélum 
en líklega þarf meira til en það.“

Að mati Daða mun Icelandair 
vafalaust skoða frekari leiðir til 
hagræðingar. „Það verður áhuga
vert að sjá hvort félagið muni 
í þeim efnum horfa til nýlegra 
aðgerða skandinavíska flugfélags
ins SAS sem ætlar að opna starfs
stöðvar í London og á Spáni, með 
flugrekstrarleyfi frá Írlandi. SAS 
hefur einnig fundið harkalega 
fyrir aukinni samkeppni undan
farið og hefur hlutabréfaverð 
félagsins lækkað um ríflega 40% 
á einu ári. Þessi aðgerð var leið 
SAS til þess að bregðast við erf
iðu umhverfi og miðar hún meðal 
annars að því að ná niður launa
kostnaði með því að ráða ódýrari 
starfsmenn en hægt er að gera í 
Skandinavíu. Þetta er vitaskuld 
ekki óumdeild aðgerð þar sem 
störf í heimalöndunum geta tapast 
en hún var engu að síður samþykkt 
af stjórn SAS þrátt fyrir að vera 
í tæplega helmingseigu danska, 
norska og sænska ríkisins.“

Íhugar stjórnarframboð
Í samtölum við stærstu hluthafa 
vilja þeir ekkert gefa upp um hvort 
þeir séu farnir ráða ráðum sínum 
varðandi mögulega uppstokkun á 
stjórn félagsins. Hins vegar, eins 
og einn hluthafi segir við Mark
aðinn, þá „ætti það ekki að koma 
neinum á óvart ef það yrðu breyt
ingar á stjórninni í ljósi þess sem 
á undan hefur gengið“.

Svanhildur Nanna, sem er á 
meðal stærstu hluthafa, ásamt 
eiginmanni sínum, Guðmundi Erni 
Þórðarsyni, í tryggingafélaginu 
VÍS og Kviku fjárfestingabanka 
bauð sig fram í stjórn Icelandair 
á aðalfundi flugfélagsins í mars í 
fyrra en hlaut ekki brautagengi. 

Aðspurð segir Svanhildur Nanna 
að það komi vissulega til greina að 
bjóða sig fram á ný í stjórn Ice
landair, en aðalfundur verður 
3.  mars næstkomandi, sjái hún 
fram á að hluthafar séu tilbún
ir í breytingar á stjórn félagsins. 
Svanhildur segist löngum hafa 
verið þeirrar skoðunar að það sé 
mikilvægt að jafnvægi ríki milli 
svonefndra óháðra stjórnarmanna 
og stjórnarmanna sem hafa beina 
hagsmuni af árangri félaganna. 
„Það skortir nokkuð á það jafnvægi 
í stjórn Icelandair eins og sakir 
standa,“ segir hún. Þau hjónin hafa 
minnkað lítillega hlut sinn í félag
inu að undanförnu en fjárfestinga
félag þeirra á í dag um 15 millj
ónir hluta. Miðað við gengi bréfa 
í Icelandair er sá hlutur metinn á 
um 230 milljónir en engir einka
fjárfestar eru á lista yfir tuttugu 
stærstu hluthafa í félaginu.

Mikilvægt er að 
stjórnendur Ice

landair leggi fram ítarlega  
og trúverðuga 
áætlun.

Daði Kristjánsson 
í markaðsvið-
skiptum hjá Arctica 
Finance

Bandarískur vogunar
sjóður seldi allt í janúar

Á meðal hluthafa sem höfðu selt 
bréf sín í Icelandair áður en félagið 
sendi frá sér hina örlagaríku afkomu-
viðvörun 1. febrúar síðastliðinn var 
bandarískur vogunarsjóður. Sam-
kvæmt lista yfir alla hluthafa í flug-
félaginu, sem Markaðurinn hefur séð, 
fór vogunarsjóðurinn Taconic Capital 
af hluthafalista Icelandair í janúar. 
Sjóðurinn hafði áður átt, í gegnum 
félagið TCA sem er skráð með lög-
heimili í Lúxemborg, samanlagt um 
11 milljónir hluta í Icelandair. Miðað 
við að bréf Icelandair voru allajafna 
að ganga kaupum og sölum á genginu 
22 krónur á hlut í janúar má áætla að 
sjóðurinn hafi selt hlut sinn fyrir um 
240 milljónir.

Vogunarsjóðurinn Taconic Capital 
á mikilla hagsmuna að gæta á Íslandi 
sem langsamlega stærsti einstaki 
hluthafi eignarhaldsfélagsins Kaup-
þings sem fer með 87 prósenta hlut í 
Arion banka. Þá var sjóðurinn í hópi 
erlendra fjárfesta sem keyptu saman-
lagt fyrir um 80 milljarða í íslenskum 
ríkisskuldabréfum á árunum 2015 
og 2016 auk þess að hafa keypt í 
fleiri skráðum íslenskum félögum á 
síðustu misserum, meðal annars í 
smásölurisanum Högum.

Taconic Capital er ekki eini erlendi 
fjárfestirinn sem sýnt hefur Icelandair 
áhuga en tveir bandarískir fjárfest-
ingasjóðir Eaton Vance Management 
– Global Macro Portfolio og Global 
Macro Absolute Return Advantage 
– hafa sömuleiðis fjárfest í félaginu. 
Þannig komst sjóðurinn Global Macro 
Portfolio um tíma í lok síðasta árs í 
hóp tuttugu stærstu hluthafa með 
tæplega eins prósents eignarhlut.

EBITDA minnkaði um 90% á síðasta fjórðungi

Aðgerðir sem stjórnendur Ice landair 
Group hyggjast ráðast í, bæði á 
tekju- og gjaldahlið félagsins, eiga 
að skila bættri afkomu að fjárhæð 
30 milljónir Bandaríkjadala, jafnvirði 
um 3,5 milljarða íslenskra króna, 
þegar þær verða að fullu komnar til 
framkvæmda í ársbyrjun 2018. 

Þetta er haft eftir Björgólfi Jó-
hannssyni, forstjóra Icelandair Group, 
í tilkynningu til Kauphallarinnar í gær-
kvöldi. Samkvæmt uppgjöri félagsins 
nam EBITDA á síðasta ársfjórðungi 
2016 samtals 2,5 milljónum dala 
borið saman við 22,9 milljónir dala 
á sama tíma árið áður. Hagnaður 
Icelandair eftir skatta á öllu síðasta ári 
var 89,1 milljón dala og minnkaði um 
tæplega 22 milljónir dala á milli ára. 

Björgólfur segir að að undanförnu 
hafi orðið „breyting í bókunarflæði 
Icelandair til hins verra. Bókanir eru 
hægari en gert var ráð fyrir og meðal-
fargjöld á mörkuðum hafa lækkað 
umfram spár. Á síðustu dögum hafa 
komið fram upplýsingar um að þetta 
sé þróun sem almennt á sér stað á 

alþjóða flugmarkaði.“
Þá segir Björgólfur að gripið hafi 

verið til aðgerða til að mæta þessum 
breyttu aðstæðum. „Meðal aðgerða 
eru breytingar á uppbyggingu á far-
gjöldum og vöruframboði. Þessar 
breytingar, sem unnið hefur verið 
að frá því í haust, eru til að mæta 
aukinni samkeppni, breyttum að-
stæðum á mörkuðum fyrirtækisins 
og breytingum á neysluvenjum flug-
farþega. Markmið breytinganna er  að 
ná til nýrra viðskiptavina, auka sýni-
leika félagsins í leitarvélum gagnvart 
tilteknum markhópum og breikka 
tekjugrunn félagsins. Frá síðastliðnu 
hausti hefur enn fremur verið hert 
verulega á kostnaðar aðhaldi innan 
félagsins.“

30 milljónir dala
er sú fjárhæð sem aðgerðir 
Icelandair eiga að skila í 
bættri afkomu

MarkaðurInn 7M I Ð V I K U D A G U R   8 .  f e b R ú A R  2 0 1 7



Almar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, 
eyðir frítíma sínum með fjölskyldu 
og vinum og í að horfa á fótbolta. 
Hann er stúdent frá Fjölbrauta-
skólanum í Garðabæ, lauk BS-prófi 
í hagfræði frá Háskóla Íslands og 
MBA frá London Business School 
2005. Almar var áður framkvæmda-
stjóri Félags atvinnurekenda, frá 
2009 til 2014, og hefur að auki 
sinnt kennslu við Háskólann í 
Reykjavík. Eiginkona hans er Guð-
rún Zoëga hjúkrunarfræðingur og 
saman eiga þau fimm börn á aldr-
inum fjögurra ára til tvítugs.

Hvað hefur komið þér mest á óvart 
það sem af er ári? Donald Trump. 
Ég átti von á afgerandi breytingum 
þegar hann tæki við, en hann hefur 
því miður gengið mun harðar fram. 
Við erum líklega að sigla inn í tíma-
bil þar sem alþjóðaviðskiptasamn-
ingar og opin viðskipti milli landa 
eiga undir högg að sækja. Það er 
slæmt fyrir litla þjóð.

Hvaða app notarðu mest? Sam-
kvæmt símanum mínum er það 

Facebook. Ég er hins vegar mjög 
lukkulegur þegar Strava er í mikilli 
notkun og því fylgir líka hlustun á 
tónlist eða þætti í gegnum Podcast 
Addict. Leggja.is léttir mér síðan 
lífið í vinnutengdum snúningum.

Hvað gerir þú í frístundum þínum? 
Mestur tíminn fer í ýmiss konar 
samveru með fjölskyldu og vinum. 
Við ferðumst bæði innanlands og 
utan. Við höfum til dæmis  mjög 
gaman af því að fara á skíði og 
ætlum til Akureyrar í vetrarfríinu. 
Þá eyði ég miklum tíma í að horfa á 
fótbolta, sérstaklega á sumrin.

Hvernig heldur þú þér í formi? 
Ég spila fótbolta 1-2 sinnum í viku 
yfir vetrartímann í góðra vina hópi. 
Ég stunda líka útihlaup en þarf að 
gefa þeim meiri tíma í dagskránni. 
Svo hef ég fengist við að elta nokkur 
börn í gegnum árin. Ætli það sé ekki 
besta ræktin.

Ertu í þínu draumastarfi? Ég er 
heppinn að vera í mjög fjölbreyttu 
og krefjandi starfi hjá SI og starfa 
með öflugum hópi starfsmanna. Það 
á vel við mig að byggja upp liðsheild 
og straumlínulaga fjölbreytt starf 
samtakanna. Ég finn mig líka vel í 
því að tala fyrir fjölbreyttum iðn-
aði sem skapar mikil verðmæti og 
er dýrmætur hluti af samfélaginu.

Spilar fótbolta og ætlar  
á skíði í vetrarfríinu

Almar Guðmundsson framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins mynd/Stefán

Svipmynd
Almar Guðmundsson

„Íslendingar eru miðað við höfðatölu 
okkar fjölmennasti meðlimahópur 
og eftirspurn eftir íbúðaskiptum hér 
á landi hefur aukist mikið,“ segir Jim 
Pickell, forstjóri bandarísku íbúða-
skiptasíðunnar Homeexchange.com.

Pickell kom hingað til lands í gær 
en fyrirtæki hans, sem er með höfuð-
stöðvar í Kaliforníu, gefur viðskipta-
vinum sínum kost á að skiptast á 
húsnæði endurgjaldslaust. Forstjór-
inn og aðrir starfsmenn  síðunnar 
ætla að halda kynningarfund í Saln-
um í Kópavogi síðar í mánuðinum. 
Markmiðið með honum er að vekja 
athygli á fyrirtækinu og fjölga skráð-
um eignum hér á landi sem hægt 
verði að skipta fyrir íbúðir erlendis.

„Við ætlum að hitta fólk, funda 
með Ferðamálastofu og halda þenn-
an kynningarfund. Síðustu ár hefur 
margt bent okkur í áttina að Íslandi. 
Samkvæmt þeim nýjustu tölum sem 
ég hef voru um 840 íbúðir skráðar 
hér á landi um síðustu áramót og það 
kæmi mér ekki á óvart ef talan væri 
núna nær 950. Eftirspurnin er mikil 
og svo mikil að Ísland er í hópi fimm-
tán eftirsóttustu viðskomustaða 
erlendra ferðamanna sem skráðir 
eru á síðunni,“ segir Pickell og bætir 
við að alls um 66 þúsund eignir séu 
skráðar á heimsvísu.

Pickell tók við starfi forstjóra 
Homeexchange.com árið 2012 og 
skömmu síðar runnu þrjú önnur fyr-
irtæki í tengdum rekstri inn í félag-
ið. Var hann áður aðstoðarforstjóri 
Sony Connect. Spurður hvernig hann 
útskýri þessa auknu eftirspurn eftir 
íbúðum hér á landi svarar Pickell 
að hana megi að miklu leyti rekja 
til ferða WOW air til og frá Banda-
ríkjunum.

„Hér í Kaliforníu sem og annars 
staðar eru margir að tala um ferðir 
WOW air og að mínu mati hefur 
tilkoma þess hér haft mikil áhrif á 
okkar fyrirtæki og áhugann á Íslandi 
þegar kemur að íbúðaskiptum. Alla-
vega þegar um er að ræða viðskipta-
vini okkar frá Bandaríkjunum en ég 
þekki ekki aðrar ferðir flugfélagsins,“ 
segir Pickell.

Íslenskir viðskiptavinir Home-
exchange.com leita að sögn for-
stjórans að jafnaði  eftir íbúðum í 
Frakklandi, á Spáni, í Bandaríkjun-
um og á Ítalíu en einnig hér innan-
lands. Pickell segist meðvitaður um 
miklar vinsældir Airbnb hér á landi 
og þakkar fyrirtækinu fyrir að hafa 
rutt brautina varðandi gistiaðstöðu 
í deilihagkerfinu.

„Sérstaða okkar er aftur á móti sú 

að peningar skipta ekki um hendur 
þegar fólk skiptir á íbúðum. Þegar þú 
leigir bíl af stórfyrirtæki þá finnurðu 
kannski ekki alltaf þörf fyrir að skila 
honum tandurhreinum eftir notkun. 
En það er eitthvað sem gerist þegar 
peningar eru teknir út úr dæminu. 
Þegar þú færð lánaðan bíl frá kunn-
ingja er aftur á móti mun líklegra að 
þú skilir honum tandurhreinum og 
í fullkomnu ástandi. Svo erum við á 
öðrum markaði en Airbnb. Við erum 
að keppa við skiptinema á meðan 
þeir keppa við hótel og frístunda-
hús.“ haraldur@frettabladid.is

Um 900 fasteignir hér 
skráðar í íbúðaskipti
Forstjóri Homeexchange.com vill fjölga íslenskum íbúðum sem eru á skrá 
bandaríska fyrirtækisins. Ísland í hópi fimmtán eftirsóttustu viðkomustaða 
þeirra sem skráðir eru á vefsíðunni. Tengir aukna eftirspurn við ferðir WOW air.

forstjóri Homeexchange.com er meðvitaður um miklar vinsældir Airbnb hér á landi. 
fréttAblAðið/VilHelm 

Í grein sem þú skrifaðir í Markað-
inn í Fréttablaðinu þann 25. janúar 
síðastliðinn fjallar þú um ástæður 
þess að ekki sé skynsamlegt að 
Seðlabanki Íslands slaki á peninga-
legu aðhaldi sínu, nema síður sé. Þar 
segir þú meðal annars:

„Að mínu áliti eru peninga-
markaðsskilyrði á Íslandi nú þegar 
of lausbeisluð og þrátt fyrir gríðar-
legan þrýsting á Seðlabankann að 
lækka stýrivexti er ekkert svigrúm 
til að losa um peningamálstefnuna 
ef Seðlabankanum er alvara með að 

tryggja 2,5% verðbólgumarkmið sitt 
til meðallangs tíma.“

Einnig hjó ég eftir því í grein þinni 
frá 26. desember síðastliðnum, að 
þú sagðir að meginástæða þess að 
ekki mætti slaka á hörðu aðhaldi 
Seðlabankans væri sú að þrátt fyrir 
mjög lága verðbólgu um þó nokk-
urt skeið, væru verðbólguvæntingar 
enn háar, eða:

„Raunar eru verðbólguvæntingar 
til meðallangs tíma áfram hærri og 
ef við lítum lengra en 2-3 ár fram í 
tímann þá vænta fjármálamarkað-
irnir þess að verðbólgan verði vel 
yfir verðbólgu markmiðinu. En það 
virðist erfitt fyrir Seðlabankann að 
útskýra þetta fyrir þeim hópum sem 
krefjast stýrivaxtalækkunar.“

Nú er það svo að Seðlabankinn 
hefur fært okkur raunvaxtastig 
undanfarin þrjú ár sem er svo hátt 
að þess eru varla fordæmi meðal 

þjóða í svipaðri aðstöðu og við. Á 
sama tíma hafa verðbólguvæntingar 
aldrei verið jafn lágar og stöðugar í 
jafn langan tíma. Nánar tiltekið hafa 
verðbólguvæntingar fjármálamark-
aðarins til næstu  fimm ára verið 
mjög lágar og stöðugar undanfarin 
misseri eða rétt yfir 2% og umtals-
vert lægri ef dregin er frá áhættu-
þóknun sem skuldabréfaeigendur 
vilja jafnan fá fyrir að halda á óverð-
tryggðum skuldabréfum í stað verð-
tryggðra (Seðlabankinn hefur sjálfur 
metið þá áhættuþóknun sem 0,5% 
á ári).

Verðbólga er í dag 1,9% og -0,9% 
án húsnæðisliðar. Ólíkt þensluár-
unum fyrir hrun er hækkun hús-
næðisverðs ekki drifin áfram af 
lánsfjárbólu heldur miklum fram-
boðsskorti af húsnæði samhliða 
gríðarlegri aukningu ferðamanna 
sem þurrkar upp framboð af hús-

næði í Reykjavík. Með öðrum 
orðum er undirliggjandi verðbólga 
undir frostmarki.

Útlán til heimila og fyrirtækja 
halda áfram að dragast saman sem 
hlutfall af landsframleiðslu og hefur 
einkaneysla sjaldan ef nokkru sinni 
verið lægri, eða rúmlega 50% af 
landsframleiðslu, langt undir því 
sem þekkist í Norður-Evrópu og 
Bandaríkjunum. Það sem margir 
kalla „þenslu“ ætti frekar að kalla 
„velmegun“ vegna innreiðar nýrrar 
atvinnugreinar samhliða miklum 
viðskiptakjarabata og góðrar niður-
stöðu í samningum við kröfuhafa 
föllnu bankanna.

Ákvörðun vaxta hefur líklega 
sjaldan verið jafn mikilvæg og nú 
þegar við siglum inn í jafnvægi sem 
við vitum í raun ekki hvar liggur 
vegna breyttrar samsetningar hag-
kerfisins. Þrátt fyrir mikla gengis-

styrkingu á seinasta ári og ótrúlega 
forðasöfnun Seðlabankans, bendir 
flest til þess að viðskiptaafgangur 
muni ekki byrja að dragast saman 
í bráð þar sem þjónustuafgangur 
vex hraðar en vöruskiptahallinn og 
mikill vaxtamunur hefur ýtt undir 
gríðarlegt fjármagnsinnflæði, líkt og 
sést í tölum Seðlabankans á þriðja 
ársfjórðungi seinasta árs. Raun-
vaxtamunur við Evrópu er í dag 
um 5% og þarf að minnka en ekki 
aukast, á sama tíma og við afléttum 
gjaldeyrishöftum að fullu. Ann-
ars er hættan sú að nýtt jafnvægi 
krónunnar og hagkerfisins verði 
óstöðugt og brotni vegna ofriss 
krónunnar sökum of hárra vaxta. 
Blessunarlega virðist hluti peninga-
stefnunefndar smám saman vera að 
átta sig á þessari þróun og vonandi 
mun hún ekki láta úrtölumenn hafa 
áhrif á sig horft fram á veginn.

Kæri Lars
Agnar tómas 
möller, sjóðstjóri 
hjá GAmmA

Hér í Kaliforníu sem 
og annars staðar eru 

margir að tala um ferðir 
WOW air.

Jim Pickell, forstjóri  
Homeexchange.com
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HAFÐU ÞAÐ NOTALEGT
Í FRÉTTABLAÐINU

Kannaðu dreifileiðir í síma 5125448 eða í tölvupóstfangi orn@365.is

Heimild: *Skv. Blaðakönnun Gallup, okt.-des. 2016.

Það er hvergi betri staður 
fyrir fjölpóst en inni í 
Fréttablaðinu því það 
tryggir að auglýsingaefnið 
lendir á eldhúsborðinu 
þegar blaðið er opnað.

Um 55% íbúa á höfuðborgarsvæðinu lesa Fréttablaðið daglega.*
Rúmlega 85.000 manns á höfuðborgarsvæðinu lesa Fréttablaðið daglega.*



Skotsilfur Biksvört niðurstaða hjá Statoil

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Eldar Saetre, forstjóri Statoil, yfirgefur hér uppgjörsfund norska olíurisans þar sem tilkynnt var um 1,9 milljarða dollara tap hans á fjórða ársfjórð-
ungi 2016. Fyrirtækið hafði reiknað með 2,1 milljarðs dollara hagnaði en þurfti að bókfæra 2,3 milljarða dala virðisrýrnun á olíu- og gaslindum. 
Fréttablaðið/EPa

Donald Trump hefur 
gert það að sérgrein 
sinni að úthúða 
ö ð r u m  r í k j u m . 
Reyndar lítur út 
fyrir að hann ráðist 

sérstaklega á mikilvægustu við-
skiptalönd Bandaríkjanna, Mexíkó 
og Kína.

Nýjasti fíflaskapurinn frá Trump-
stjórninni kemur frá yfirmanni hins 
nýstofnaða viðskiptaráðs Bandaríkj-
anna (National Trade Council), Peter 

Navarro, sem í síðustu viku sakaði, í 
viðtali við Financial Times, Þjóðverja 
um „gengisfölsun“.

Navarro sakaði Þjóðverja um að 
nota „allt of lágt skráða“ evru til að 
arðræna Bandaríkin og evrópska 
félaga sína. Ég verð að segja að mér 
finnst ummæli Navarros alger-
lega fáránleg og fávísleg. Ég ber litla 
virðingu fyrir þessari „greiningu“ í 
anda kaupauðgistefnunnar. Adam 
Smith kenndi okkur árið 1776 að 
við ættum ekki að dæma auðlegð 
þjóðanna eftir stærð afgangs á vöru-
skiptajöfnuði. Navarro hefur greini-
lega aldrei lesið Auðlegð þjóðanna 
eða skilið hugmyndir Davids Ricardo 
um hlutfallslega yfirburði.

Eykur kaupmátt
Viðskipti eru ekki jafnvirðisleikur. 
Viðskipti eru ávinningsleikur þar 
sem báðir aðilar viðskiptanna hagn-
ast – annars myndu viðskiptin ekki 
eiga sér stað. Frjáls viðskipti gera 
okkur öll ríkari.

Þar að auki tekur það ekkert frá 

öðrum þjóðum að vera með of lágt 
skráð gengi. Raunar þýðir of lágt 
gengi að maður selur öðrum þjóðum 
vörur sínar á of lágu verði, sem þýðir 
að maður er í raun að niðurgreiða 
fyrir neytendur annarra þjóða.

Þannig að ef þýskir bílar eru 20% 
„of ódýrir“ vegna þess að „þýska 
evran“ er of lágt skráð þá þýðir það 
að Bandaríkjamenn geta sparað 20% 
á bílum með því að flytja þá inn frá 
Þýskalandi, sem í raun eykur kaup-
mátt þeirra. Þessi aukni kaupmáttur 
gerir bandarískum neytendum kleift 
að kaupa meira af öðrum vörum, til 
dæmis bandaríska Big Mac-ham-
borgara eða bækur frá Amazon.

Nota evruna
Auk þess er frekar furðulegt að tala 
um að Þjóðverjar „falsi gengið“ þar 
sem Þýskaland er ekki með sinn 
eigin gjaldmiðil – Þýskaland er með-
limur í evrusvæðinu. Að tala um að 
Þýskaland falsi gengið er álíka skil-
merkilegt og að segja að Texas falsi 
gengið. Auk þess er evran fljótandi 

gjaldmiðill, nákvæmlega eins og 
bandaríski dollarinn. Þannig að 
ef Þýskaland falsar gengið þá gera 
Bandaríkin það líka. Loks má geta 
þess að hinn þýski Bundesbank og 
helstu stjórnvöld í Þýskalandi hafa 
verið mjög gagnrýnin á peninga-
málastefnu Seðlabanka Evrópu 
síðustu tvö árin svo ef eitthvað er 
þá hafa Þjóðverjar þrýst á sterkari 
evru! Peter Navarro gæti með réttu 
gagnrýnt Þjóðverja fyrir það, en það 
myndi auðvitað ganga þvert gegn 
„röksemdafærslu“ hans.

Rökrétt niðurstaða af hugmynd-
um Peters Navarro myndi þýða að 
Bandaríkin ættu að neyða helstu 
viðskiptalönd sín, Mexíkó, Kína, 
Evrópu og Kanada, til að taka upp 
verulega herta peningamálastefnu 
til að hækka gengi sitt gagnvart doll-
arnum. Afleiðingin yrði sennilega 
endurkoma evrukrísunnar og senni-
lega einnig fjármálakreppa í Kína og 
samdráttur á alheimsvísu. Vonandi 
stöðvar einhver þessa vitleysu sem 
fyrst.

Gjaldmiðilsglópska 
Trump-stjórnarinnar

Róm, Boston og Hamborg hafa 
dregið til baka umsóknir sínar 
um að halda Ólympíuleikana árið 
2024. Ósló, Stokkhólmur, Kraká og 
Lviv drógu til baka umsóknir sínar 
um að halda Vetrarleikana 2022 og 
íbúar St. Moritz og München höfn-

uðu umsókn í atkvæðagreiðslu. 
Ástæðan er fyrst og fremst sú að það 
borgar sig ekki að halda Ólympíu-
leika og almenningur er loksins 
farinn að átta sig á því.

Meiriháttar breytingar  
fram undan
Auðvitað er gaman að hýsa stór-
mót. Það er mjög skiljanlegt að 
stjórnmálamenn og forsvarsmenn 
íþróttahreyfinga hafi áhuga á allri 
athyglinni og glimmerinu sem fylgir 
stórmóti en á undanförnum miss-
erum hafa þeir þurft að hugsa sinn 
gang vegna þrýstings frá íbúum. Þeir 
komast ekki lengur upp með taum-

laus fjárútlát því pólitíski kostnað-
urinn er líka orðinn of mikill.

Frá árinu 1960 hefur engri þjóð 
tekist að halda Ólympíuleika án 
þess að fara fram úr fjárhags áætlun. 
Framúrkeyrslan hefur verið að 
meðal tali yfir 150% og ónýtt mann-
virki, að Ólympíuleikum loknum, 
molna niður út um allan heim 
enda í mörgum tilfellum erfitt að 
finna not fyrir þau. Þetta vita allir 
sem hýsa næstu leika en samt gerist 
þetta trekk í trekk og enginn virðist 
læra af sögunni. Kannski er það 
eðlilegt þar sem þessi gríðarlega 
framkvæmd er annað hvert ár sett 
í hendurnar á fólki sem hefur litla 

sem enga reynslu af því að hýsa 
Ólympíuleika. Spurningin er því 
hvort það sé ekki kominn tími til að 
gefast upp á núverandi fyrirkomu-
lagi og prófa eitthvað annað?

los angeles eða aþena  
til framtíðar?
Alþjóða Ólympíunefndin áttar sig 
á stöðunni og auðvitað er vand-
ræðalegt að horfa upp á meiri-
hluta umsóknaraðila draga sínar 
umsóknir til baka. Þar á bæ er talað 
um mikilvægi þess að ná tökum á 
kostnaði við leikana og sýna skyn-
semi en af fenginni reynslu ætti að 
taka öllu slíku tali með fyrirvara.

Sú hugmynd hefur skotið upp 
kollinum að skynsamlegast væri 
að finna sumarleikunum varanlegt 
heimili. Mannvirkin væru þá notuð 
oftar en einu sinni og leikarnir 
fengju jafnvel alþjóðlegri blæ. Los 
Angeles kemur sterklega til greina 
sem heimili leikanna 2024 sem 
gætu verið haldnir þar framvegis 
en vel má færa rök fyrir að Aþena 
sé hið eina sanna heimili Ólympíu-
leikana.

Stóra spurningin er hins vegar sú 
hvort vegur þyngra að ný þjóð fái 
að halda risaveislu á fjögurra ára 
fresti eða halda leikana alltaf á sama 
staðnum og gera það skynsamlega.

Hvar á að halda Ólympíuleikana?
björn berg  
Gunnarsson, 
fræðslustjóri VÍb

Keypti í Solid 
Clouds
Jakob Ásmunds-
son, fyrrverandi 
forstjóri Straums 
fjárfestingar-
banka, hefur 
keypt sig inn í 
tölvuleikjafram-
leiðandann Solid 
Clouds á Eiðistorgi og settist hann 
í stjórn félagsins síðasta sumar. Þar 
voru fyrir menn á borð við Sigurð 
Arnljótsson, fjárfestingastjóra hjá SA 
Framtaki GP ehf., og Friðrik Skúlason, 
stofnanda hugbúnaðarfyrirtækisins 
Frisk Software. Solid Clouds er oft 
kallað litla CCP en fyrirtækið vinnur 
að þróun tölvuleiksins Starborne.

Aftur inn  
í Magasin
Athygli vakti 
þegar tilkynnt 
var í síðustu viku 
að veitinga-
staðurinn Gló 
yrði opnaður í 
Magasin Du Nord 
í Kaupmannahöfn. 
Danska stórverslunin var mjög 
áberandi á síðum íslensku blaðanna 
á árunum fyrir hrun eftir að íslenskir 
fjárfestar, þar á meðal Birgir Þór 
Bieltvedt, keyptu 87 prósenta hlut 
í henni árið 2004. Straumur leysti 
25 prósenta hlut B2B Holding ehf., 
fjárfestingarfélags Birgis, í Magasin til 
sín í hruninu. Birgir, sem er búsettur í 
Danmörku, er hluthafi í Gló og getur 
því fljótlega aftur haft áhrif á hvað er 
á boðstólum í Magasíninu.

Einar Pálmi  
til Virðingar
Einar Pálmi  
Sigmundsson 
tók til starfa hjá 
verðbréfafyrir-
tækinu Virðingu 
í byrjun þessa árs 
sem fjárfestinga-
stjóri á framtaks-
sjóðasviði félagsins. Einar Pálmi á 
að baki meira en tuttugu ára reynslu 
á fjármálamarkaði, síðast sem for-
stöðumaður fyrirtækjaráðgjafar HF 
Verðbréfa. Hann þurfti hins vegar að 
láta af því starfi í tengslum við ákæru 
sem hann hlaut í hinu svonefnda 
markaðsnotkunarmáli Kaupþings 
en Einar Pálmi hafði verið forstöðu-
maður eigin viðskipta bankans. Einar 
Pálmi hlaut tveggja ára dóm, sam-
kvæmt niðurstöðu Hæstaréttar, en 
hann var hins vegar skilorðsbundinn.
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tryggðu þér miða!

Atburðir sem mega ekki gleymast!

Miðasala | borgarleikhus.is

„þetta er að öllum líkindum ein 
mikilvægasta sýning leikhúsanna í nokkurn 

tíma og listamönnunum til mikils sóma.”
B.L. - DV



@stjornarmadur

Stjórnar-  
maðurinn

Miðvikudagur 1. febrúar 2017fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál |

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is Markaðurinn

Björgvin Skúli Sigurðsson hefur sagt 
starfi sínu sem framkvæmda-
stjóri markaðs- og viðskipta-
þróunarsviðs Landsvirkjunar 
lausu. Þetta staðfestir Björgvin 
í samtali við Markaðinn en vill 
ekki segja til um ástæðu þess að 
hann sagði upp. Óvíst sé hvað 
taki við þegar hann lætur 
af störfum samkvæmt 
starfslokasamn-
ingi síðar á árinu.

Fjögur ár eru liðin síðan Björgvin 
var ráðinn til Landsvirkjunar en 

þangað fór hann eftir að hafa 
starfað sem framkvæmdastjóri 
hjá Deutsche Bank í London. 
Þar áður vann hann hjá 
Lehman Brothers um þriggja 

ára skeið og síðar hjá slitastjórn 
sama fyrirtækis. Markaðs- og við-

skiptaþróunarsvið heyrir beint 
undir Hörð Arnarson, for-
stjóra Landsvirkjunar.

Björgvin hættir hjá Landsvirkjun
Það er eðlilegt að markaður 
bregðist við svona neikvæðum 

fréttum. Við verðum að hafa í huga að þessi 
afkomuviðvörun er ekkert afleit í ljósi 
sögunnar, þó hún sé mikil breyting á 
því sem var á síðasta ári og árinu þar 
á undan.

Björgólfur Jóhannsson,  
forstjóri Icelandair Group.

01.02.2017
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ÞÖKKUM FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR

SÓLI HÓLM @SoliHolmHorfði á Steypustöðina í gær. LOLaði oft og hlakka til að sjá meira. Bjössi smiður frábær. „Ertu að gefa mér þúsundkall?“. #Steypustöðin

LOGI BERGMANN @logibergmann
Djöfull er maður búinn að bíða lengi eftir einhverju svona.

#Steypustöðin

ARON EINAR @ronnimall
Ræningjarnir i hagkaup      #Steypustöðin þessi 

veisla byrjar vel!

ÁGÚST HALLDÓRSSON @AgustHalldorsÍ 35 mín fór engin úr fjölskyldunni í síma eða í-pad, brosti og hló. Sem þýðir að þátturinn var mjög góður.#Steypustöðin

365.is      Sími 1817

9.990 kr. á mánuði

Tryggðu
þér áskrift

fyrir aðeins 333 kr. á dag

Hlutabréf í Icelandair hafa haldið 
áfram að falla í Kauphöllinni í 
vikunni eftir einn svartasta dag 
í sögu félagsins. Bréf Icelandair 
hafa tapað ríflega 60% af virði 
sínu frá því síðasta vor.

Ljóst er af afkomuviðvöruninni 
sem birt var í síðustu viku að 
félagið hefur sofið á verðinum 
í samkeppni við innlenda og 
erlenda keppinauta.

Sú tíð er liðin að eina raunhæfa 
samkeppnin séu íslensk fjársoltin 
flugfélög rekin áfram meira af 
draumum en rekstrarfé. Nú er það 
ekki bara Wow undir stjórn Skúla 
Mogensen sem sækir á með sinn 
nýja flugvélaflota, æ víðfeðmara 
leiðanet og sístækkandi við
skiptavinahóp, heldur alþjóðlegu 
flugfélögin líka. Nú virðist sem 
þrjátíu flugfélög ætli að fljúga til 
og frá Íslandi á komandi sumri.

Þetta mikla framboð og virka 
samkeppni lætur Icelandair líta 
fremur illa út. Flugfargjöld lækka 
með harðnandi samkeppni en 
Icelandair er með of mikinn 
fastakostnað til að bera sig þegar 
tekjur fara þverrandi. Flugvéla
floti félagsins er líka kominn til 
ára sinna, með tilheyrandi hávaða 
og óþægindum fyrir farþega. 
Icelandair er fast í einskismanns
landi. Það er hvorki fínt flugfélag, 
né ódýrt.

Stjórnendur félagsins virðast 
líka hafa sofið á verðinum, enda 
kannski ekki við öðru að búast 
miðað við samsetningu hluthafa
hóps sem samanstendur meira 
og minna af lífeyrissjóðum. Það 
er enginn raunverulegur eigandi 
til að skammast í mannskapnum 
þegar syrtir í álinn.

Spurningin er því hvort Ice
landair standi nokkuð annað til 
boða en að taka rækilega til í eigin 
ranni.

Félagið þarf að ákveða sig hvort 
það ætlar að vera fullþjónustu 
eða lággjaldaflugfélag, en nú er 
eins og reynt sé að fara bil beggja. 
Einnig þarf að taka til á efnahags
reikningnum. Er þannig einhver 
ástæða fyrir félagið til að standa 
í umfangsmiklum hótelrekstri 
þegar svona stendur á? Með sölu 
á hóteleignum félagsins mætti 
kaupa félaginu andrými til að 
taka til í sínum kjarnarekstri.

„Back to basics“, eins og einhver 
sagði.

Flogið að 
feigðarósi


