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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

Í hringiðu umbreytinga

Jón Diðrik Jónsson kemur að tveimur 
þekktum fyrirtækjum sem hafa á 
undanförnum árum gengið í gegnum 
umtalsverðar breytingar. Hann er fram-
kvæmdastjóri Senu sem meðal annars 
rekur Smárabíó en afþreyingariðnaður-
inn hefur gerbreyst eftir tilkomu ólög-
legs niðurhals og síðar Netflix og Spoti-
fy. Auk þess er hann stjórnarformaður 
Skeljungs en bílar og skip verða æ spar-
neytnari og fleiri bílar verða knúnir vist-
vænum orkugjöfum í framtíðinni. Jón 
Diðrik rekur í samtali við Markaðinn 
hvernig glímt er við áskoranirnar.  »6

»2
Bláa lónið meðal stærstu 
hluthafa Icelandair
Ferðaþjónustufyrirtækið er í hópi 
tuttugu stærstu hluthafa með um 
eins prósents eignarhlut. Bláa lónið 
hefur meira en þrefaldað hluta-
bréfaeign sína í flugfélaginu frá 
áramótum.

»4
Mögulega sekur um „alvar-
leg“ samkeppnislagabrot
Samkeppniseftirlitið segir í frummati 
að það kunni að brjóta samkeppnis-
lög að Guðmundur Kristjánsson, 
aðaleigandi útgerðarinnar Brims, 
skuli hafa tekið við stjórnartaumum 
HB Granda.

»10
Sæhrímnir og íslenskur 
fjármálamarkaður 
„Þetta þýðir að hinum eignamestu 
standa til boða hagstæðari kjör líf-
eyrissjóða sem ekki þurfa að greiða 
bankaskatt á meðan hinir eigna-
minni og fyrstu kaupendur þurfa í 
raun að bera bankaskattinn,“ segir 
Katrín Júlíusdóttir, framkvæmda-
stjóri SFF, í aðsendri grein.



Fjárfestingarfélagið Varða Capi-
tal, sem er að stærstum hluta í 
eigu Jónasar Hagan Guðmunds-
sonar og Gríms Garðarssonar, 
tapaði rúmlega 267 milljónum 
króna í fyrra borið saman við 221 
milljónar króna hagnað á árinu 
2016. Tap félagsins skýrist af því 
að bókfært virði eignarhluta í 
dóttur- og hlutdeildarfélögum er 
fært niður um liðlega 340 milljónir.

Varða Capital, sem kemur meðal 
annars að fjármögnun lúxus-
hótelsins við Hörpu og er hlut-
hafi í Kortaþjónustunni, var í hópi 
stærstu hluthafa Kviku banka en 
félagið seldi í lok síðasta árs 7,7 
prósenta hlut sinn í bankanum. 
Samkvæmt nýbirtum ársreikningi 
fjárfestingarfélagsins nam inn-
leystur hagnaður vegna sölunnar 
um 123 milljónum króna.

Heildareignir Vörðu Capital, 
sem er aðaleigandi Nespresso á 
Íslandi, námu um 2,5 milljörðum 
króna í árslok 2017 en þar munar 

mest um eignarhluti í dóttur- og 
hlutdeildarfélögum upp á 1,36 
milljarða króna. Eigið fé félags-
ins er rúmlega 1.400 milljónir og 
einu langtímaskuldir þess eru við 
tengda aðila. – hae
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123
milljónum nam innleystur 
hagnaður félagsins vegna 
sölu á 7,7 prósenta hlut í 
Kviku banka í árslok 2017.
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Bláa lónið í hóp stærstu 
hluthafa í Icelandair
Ferðaþjónustufyrirtækið er í hópi tuttugu stærstu hluthafa Icelandair Group með  
um eins prósents eignarhlut. Bláa lónið hefur bætt verulega við hlut sinn undan-
farið og meira en þrefaldað hlutabréfaeign sína í flugfélaginu frá áramótum. 

Verð hlutabréfa í Icelandair Group hefur lækkað um meira en helming frá áramótum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

B láa lónið hefur að 
undan förnu bætt veru-
lega við eignarhlut sinn 
í Icelandair Group og er 
núna á meðal stærstu 
hluthafa flugfélagsins 

með um eins prósents hlut. Nýleg-
ur hluthafalisti félagsins, sem ekki 
hefur verið gerður opinber, sýnir 
þannig að Bláa lónið er komið í hóp 
tuttugu stærstu eigenda Icelandair 
með um 50 milljónir hluta, sam-
kvæmt heimildum Markaðarins. 
Miðað við núverandi gengi bréfa 
Icelandair er markaðsvirði hlutarins 
um 370 milljónir króna.

Bláa lónið átti í árslok 2017 tæp-
lega 14 milljónir hluta í Icelandair 
Group og hefur fyrirtækið því meira 
en þrefaldað hlut sinn í flugfélaginu 
það sem af er þessu ári. Hlutabréfa-
verð Icelandair hefur hríðfallið síð-
ustu misseri og mánuði og frá ára-
mótum hafa bréf félagsins lækkað 
í virði um liðlega helming. Gengi 
bréfa félagsins, sem lækkaði um 
rúmlega þrjú prósent í viðskiptum 
í Kauphöllinni í gær, stendur núna 
í 7,3 krónum á hlut og hefur ekki 
verið lægra í nærri sex ár.

Stærsti hluthafi Icelandair er Líf-
eyrissjóður verslunarmanna með 
um 14 prósenta hlut en saman-
lagt eiga íslensku lífeyrissjóðirnir 
meira en helmingshlut í félaginu. 
Innlendir einkafjárfestar hafa hins 
vegar löngum verið hverfandi í hlut-
hafahópi Icelandair. Samkvæmt 

síðasta opinbera lista yfir tuttugu 
stærstu hluthafa félagsins, sem 
birtist 31. júlí síðastliðinn, var þar 
aðeins að finna eignarhaldsfélagið 
Traðarhyrnu, sem er meðal annars 
í eigu Samherja, með 1,7 prósenta 
hlut í gegnum safnreikning hjá 
Kviku banka.

2,7 milljarðar í verðbréfum
Vöxtur Bláa lónsins á undanförnum 
árum hefur sem kunnugt er verið 
ævintýralegur. Tekjur fyrirtækisins 
námu þannig rúmlega 102 millj-
ónum evra, jafnvirði 13 milljarða 
króna, á síðasta ári og jukust um 
25 milljónir evra á milli ára. Þá var 
hagnaður Bláa lónsins um 31 millj-
ón evra á árinu 2017 og hækkaði um 
þriðjung frá fyrra ári. Tæplega tveir 
milljarðar voru greiddir út í arð til 
hluthafa fyrr á þessu ári.

Í árslok 2017 námu fjárfestingar 
Bláa lónsins samtals um 20,9 millj-

ónum evra. Eignir í verðbréfasjóð-
um voru þannig um 18,7 milljónir 
evra á meðan bein hlutabréfaeign 
Bláa lónsins í skráðum félögum í 
Kauphöllinni nam um 2,2 millj-
ónum evra í lok síðasta árs. Þar var 
fyrst og fremst um að ræða hluta-
bréfaeign fyrirtækisins í Icelandair 
Group.

Hlutafélagið Hvatning er stærsti 
eigandi Bláa lónsins með ríflega 39 
prósenta hlut. Framtakssjóðurinn 
Horn II, sem er í eigu lífeyrissjóða, 
fjármálafyrirtækja og annarra fag-
fjárfesta, á 49,45 prósenta hlut 
í félaginu en Kólfur heldur hins 
vegar utan um 50,55 prósenta hlut 
í Hvatningu. Eigendur Kólfs eru 
Grímur Sæmundsen, forstjóri og 
stofnandi Bláa lónsins (75 prósent), 
og Eðvard Júlíusson (25 prósent). Þá 
á eignarhaldsfélagið Keila 9,2 pró-
senta hlut í Bláa lóninu en það er í 
meirihlutaeigu Hvatningar. Aðrir 
hluthafar í Keilu eru meðal annars 
Úlfar Steindórsson, forstjóri Toyota 
á Íslandi og varaformaður stjórnar 
Bláa lónsins, en hann er jafnframt 
stjórnarformaður Icelandair Group. 
HS Orka er næststærsti hluthafi Bláa 
lónsins með um 30 prósenta hlut.

Þá eiga Helgi Magnússon, 
stjórnarformaður Bláa lónsins, og 
Sigurður Arngrímsson, fjárfestir og 
fyrrverandi starfsmaður Morgan 
Stanley í London, einnig hvor um sig 
um 6,2 prósenta hlut í fyrirtækinu.
hordur@frettabladid.is

370 
milljónir króna er núverandi 
markaðsvirði eignarhlutar 
Bláa lónsins í Icelandair 
Group. 

WOW air hefur tryggt sér fjármögn-
un upp á samtals 60 milljónir evra, 
jafnvirði um 7,7 milljarða íslenskra 
króna, en skuldabréfaútboði félags-
ins lauk í gær. Í tilkynningu sem 
flugfélagið sendi frá sér segir að það 
hafi nú þegar selt skuldabréf fyrir 50 
milljónir evra og 10 milljónir evra 
verði seldar fjárfestum í framhaldi af 
útboðinu. Þátttakendur í útboðinu 
voru bæði erlendir og innlendir fjár-
festar.

Þá hefur WOW air ráðið Arion 
banka og Arctica Finance til að hefja 
undirbúning að skráningu hluta-
bréfa félagsins innan 12-18 mánaða, 
bæði hérlendis og erlendis.

Skuldabréfaútgáfan er hugsuð 

sem brúarfjármögnun fram að 
áformuðu hlutafjárútboði. Fjár-
festar sem tóku þátt í skuldabréfa-
útboðinu fá kauprétt að hlutafé á 
20 prósenta afslætti, þegar félagið 
verður skráð á markað, sem nemur 
helmingi af höfuðstól bréfanna en 
kauprétturinn verður að fullu fram-
seljanlegur og gildir til fimm ára. 
– hae

Safnaði 7,7 milljörðum
Skúli Mogensen, 
forstjóri og 
eigandi WOW air. 

Lúxemborgska hýsingar- og gagna-
vinnsluþjónustan Etix Group hefur 
fjárfest í Borealis Data Centers sem 
rekur tvö gagnaver á Íslandi. Með 
fjárfestingunni er Etix komið með 
ráðandi hlut, um 55 prósent, í BDC 
sem hefur formlega skipt um nafn 
og mun framvegis heita Etix Every-
where Borealis.

Þetta staðfestir Björn Brynjúlfs-
son, framkvæmdastjóri Borealis 
Data Centers, í samtali við Mark-
aðinn. „Etix er að koma inn sem 
ráðandi hluthafi hjá okkur. Þetta 
er alþjóðlegt fyrirtæki með rekstur 

úti um allan heim sem mun styrkja 
uppbyggingu hér heima verulega,“ 
segir Björn. „Við erum á kafi í upp-
bygginu með þeim sem er smátt og 
smátt að taka á sig góða mynd.“

BDC rekur eitt gagnaver á Fitjum 

í Njarðvík og annað á Blönduósi við 
Svínvetningabraut. Það var nýlega 
gangsett en áætlað er að uppbygg-
ingu á aðstöðunni ljúki fyrir árslok. 
Saman hafa þessi gagnaver hýs-
ingargetu fyrir 30 þúsund netþjóna 
en vegna mikillar eftirspurnar frá 
alþjóðlegum fyrirtækjum er öll hýs-
ingin uppseld.

„Ísland er hagkvæm staðsetning 
fyrir gagnaver af þessum toga þökk 
sé köldu loftslagi og raforkuöryggi,“ 
segir Björn og vísar því til stuðnings 
til niðurstaðna úr alþjóðlegum 
rannsóknum. – tfh

Lúxemborgarar fjárfesta í Borealis 
Björn Brynj-
úlfsson, fram-
kvæmdastjóri 
Borealis.

Varða Capital tapaði  
267 milljónum í fyrra

Jónas Hagan  
Guðmundsson, 
einn hluthafa 
Vörðu Capital.
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Volvo XC90 AWD er skandínavískur lúxus. 

Rómaður snertiskjárinn, mögnuð sætin, 

há sætisstaðan og einstök veghæðin 

endurspegla sænska natni við smáatriði. 

Aflið og mýktin ásamt einstöku öryggi,

Volvo öryggi, sýna vel sænska snilli 

bílahönnuða Volvo.

 SJÖ SÆTA

LEÐURINNRÉTTING

VÉLARHITARI MEÐ TÍMASTILLI

RAFDRIFIN OPNUN Á AFTURHLERA

NÁLÆGÐARSKYNJARI AÐ FRAMAN OG AFTAN

VERÐ FRÁ 8.990.000 KR

KOMDU Í BRIMBORG OG REYNSLUAKTU 

VOLVO XC90 AWD

OKKAR SÝN Á LÚXUS

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6  Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5  Sími 515 7050 volvocars.is



Samkeppniseftirlitið gerir 
fjórar alvarlegar athuga-
semdir við viðskiptahætti 
Guðmundar Kristjáns-
sonar, aðaleiganda Brims og 

HB Granda, og segir að ef frummat 
stofnunarinnar sé á rökum reist sé 
um að ræða „alvarleg brot“ á sam-
keppnislögum.

Fram kemur í bréfi frá Samkeppn-
iseftirlitinu, sem Markaðurinn 
hefur undir höndum, að sú staða 
að aðaleigandi Brims sé forstjóri 
HB Granda kunni að leiða til brota 
á samkeppnislögum. Guðmundur 
tók við sem forstjóri HB Granda 
í júní eftir kaup á kjölfestu hlut í 
fyrirtækinu vor. Stofnunin rifjar 
upp að í Fréttablaðinu hafi komið 
fram að hann hafi áhuga á að auka 
samstarf á milli útgerðanna tveggja 
og að einkum sé horft til sölu- og 
markaðsmála í þeim efnum.

Auk þess er sagt í bréfinu að sú 
staða að aðaleigandi Brims sitji 
í stjórn Vinnslustöðvarinnar, en 
hann átti þriðjungshlut í fyrirtæk-
inu þar til í gær, kunni að leiða til 
samkeppnisbrota. Samkvæmt til-
kynningu til Ríkisskattstjóra hefur 
Guðmundur ekki setið í stjórn 
Vinnslustöðvarinnar frá 10. apríl 
þegar blásið var til aðalfundar. 
Bréfið sem Markaðurinn hefur 
undir höndum er dagsett 6. júlí.

Samkeppniseftirlitið segir að 
það sé varhugavert í samkeppnis-
legu tilliti að sami aðili, sem eigi 
allt hlutafé í einu félagi, sé á sama 
tíma forstjóri félags á sama mark-
aði og stjórnarmaður í því þriðja. 

Guðmundur vildi ekki tjá sig við 
Markaðinn þegar eftir því var leitað.

HB Grandi upplýsti hinn 7. júlí 
að útgerðinni hefði borist erindi 
frá Samkeppniseftirlitinu þar sem 
óskað væri eftir sjónarmiðum 
félagsins vegna skoðunar á því hvort 
myndast hefðu yfirráð í skilningi 
samkeppnislaga þegar Brim eign-
aðist 34 prósenta hlut í HB Granda 
þann 4. maí 2018.

Hvorki tilkynnt um kaup á 
 Ögurvík né HB Granda
Enn fremur telur Samkeppnis-
eftirlitið að tilkynningarskyldur 
samruni kunni að hafa átt sér stað 
þegar Brim eignaðist hlut í HB 
Granda. Hann hafi ekki verið til-
kynntur til Samkeppniseftirlitsins 
og virðist hafa komið þegar í stað til 
framkvæmda. Sömuleiðis kunni til-
kynningarskyldur samruni að hafa 
átt sér stað sumarið 2016 þegar Brim 

eignaðist Ögurvík. Sá mögulegi sam-
runi, eins og eftirlitið orðar það, hafi 
ekki verið tilkynntur og virðist hafa 
komið þegar í stað til framkvæmda.

Samkeppniseftirlitið segir í bréf-
inu að það fái ekki betur séð en að 
HB Grandi, Brim, Vinnslustöðin og 
Ögurvík séu „keppinautar í skiln-
ingi samkeppnislaga“. Kallað var 
eftir viðbrögðum frá fyrrnefndum 
fyrirtækjum. Heiðrún Lind Marteins-
dóttir, framkvæmdastjóri Samtaka 
fyrirtækja í sjávarútvegi, benti á í 

Guðmundur mögulega sekur um 
„alvarleg brot“ á samkeppnislögum
Samkeppniseftirlitið segir í frummati að það kunni að brjóta samkeppnislög að Guðmundur Kristjánsson, aðaleigandi útgerðarinnar 
Brims, skuli hafa tekið við stjórnartaumum HB Granda. Stofnunin lítur það sömu augum að hann skuli hafa setið í stjórn Vinnslu-
stöðvarinnar á sama tíma og hann stýrði Brimi. Fyrirtækin stunda útflutning, um 98 prósent af íslensku sjávarfangi eru seld erlendis.

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Samkeppniseftirlitið telur að tilkynningarskyldur samruni kunni að hafa átt sér stað þegar útgerðarfyrirtækið Brim 
eignaðist kjölfestuhlut í HB Granda í vor. Hann hafi ekki verið tilkynntur til Samkeppniseftirlitsins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Guðmundur 
Kristjánsson, 
 forstjóri  
HB Granda.

Beita fyrir sig Samkeppniseftirlitinu  
í viðskiptastríði um Vinnslustöðina

Um árabil hefur staðið styr á milli Guðmundar, sem hefur verið minni-
hlutaeigandi í Vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum frá árinu 2005, og 
þeirra sem ráða för í útgerðinni. Brim seldi í gær þriðjungs hlut sinn 
í Vinnslustöðinni fyrir 9,4 milljarða króna. Guðmundur hefur, sam-
kvæmt bréfi Samkeppniseftirlitsins, setið í stjórn Vinnslustöðvarinnar 
með hléum frá árinu 2007. Hann hafi síðast verið kjörinn í stjórn vorið 
2017 en eins og segir í fréttinni hér að ofan gekk hann úr henni í vor. Á 
sama tíma hafi hann gegnt starfi forstjóra Brims. Í bréfi sem meirihluti 
stjórnar Vinnslustöðvarinnar sendi til Samkeppniseftirlitsins segir að 
Guðmundur hafi í krafti stöðu sinnar sem stjórnarmaður í útgerð-
inni kallað eftir ítarlegum og sundurgreinanlegum upplýsingum um 
reksturinn. Bréfið var skrifað í því skyni að fá úr því skorið hvort það 
teldist eðlilegt að fulltrúi hluthafa sem væri jafnframt keppinautur 
fengi slíkar upplýsingar í hendur.

Guðmundur sagði í viðtali við ViðskiptaMoggann fyrir tæpri viku að 
aðkoma hans að Vinnslustöðinni hefði í upphafi verið hlutlaus. „En 
svo leiddist mér hvað þetta var lélegur rekstur hjá félaginu. Meirihluti 
eigenda vildi ekki fjárfesta í nýjum tækjum og búnaði. Þeir tóku þá 
stefnu að kaupa öll hlutabréf sjálfir, sem losnuðu í fyrirtækinu, og af 
þeim sökum hafa þeir þurft að greiða sér mikinn arð. Það kemur niður 
á fjárfestingunni inni í Vinnslustöðinni og fyrirtækið hefur dregist aftur 
úr sambærilegum sjávarútvegsfyrirtækjum,“ sagði hann.

grein í Fréttablaðinu að 98 prósent 
af íslensku sjávarfangi séu seld á 
erlenda markaði.

Aflar frekari upplýsinga
Páll Gunnar Pálsson, framkvæmda-
stjóri Samkeppniseftirlitsins, segir 
við Markaðinn að málinu sé ólokið. 
„Í framhaldi af framkomnum sjónar-
miðum er Samkeppniseftirlitið að 
afla frekari upplýsinga. Niðurstaða 
í málinu liggur því ekki fyrir.“

Vakin er athygli á því í bréfinu að 
um samruna geti verið að ræða þrátt 
fyrir að fyrirtæki eignist ekki meiri-
hluta í öðru fyrirtæki. Aðal atriðið 
sé að meta hvort kaupin leiði til 

yfirráða í öðru fyrirtæki. „Ef kaup-
andi kemst í þá stöðu að geta tekið 
mikilvægar ákvarðanir innan við-
komandi fyrirtækis getur það gefið 
skýrt til kynna að yfirráð í skilningi 
samkeppnislaga hafi myndast og 
þar með hafi samruni átt sér stað,“ 
segir Samkeppniseftirlitið. Fram-
kvæmd samruna geti falist í því 
að sá sem hefur öðlast yfirráð yfir 
fyrirtæki sest í stjórn þess og knýi 
fram breytingar. „Af þessu leiðir 
óhjákvæmilega að það er a.m.k. 
mikil lagaleg áhætta fólgin í því ef 
fyrirtæki (eða eigandi þess) á full-
trúa í stjórn eða stjórnunarstöðu 
hjá keppinaut sínum.“

Halldór Már Sverrisson

Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599

halldor@atvinnueign.is

Fasteignamiðlun

Síðumúli 13 - 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is  

Eyrartröð 12 

Til sölu/leigu 872 fm iðnaðarhúsnæði við
Melabraut í Hafnarfirði.
Um er að ræða vinnslusal, kælisal, mót-
töku, starfsmannaaðstöðu, snyrtingar,
ræstingu, vinnslusal, kæli og geymsluloft. 
Á 2. hæð er fundarsalur, skrifstofur, eld

g g g y
-

hús, geymsla og setustofa. Innkeyrsludyr 
eru á vinnslusal og kæli. Góð innkeyrsla
og malbikað plan. Verð 160 milljónir.

Til sölu/leigu 1280 fm atvinnuhúsnæði
við Eyrartröð í Hafnarfirði.
Um er að ræða fiskivinnsluhús með
fiskmóttöku, vinnslusal, kæligeymslu,
frystigeymslu, verkstæði auk skrifstofu,
góðum  matsal og starfsmannaaðstöðu. 
Fjórar innkeyrsluhurðir.
Möguleiki er að leiga hluta af húsnæðinu.
Verð 250 milljónir.

Melabraut 22

Atvinnueign - Síðumúla 13, 108 Rvk. - www.atvinnueign.is
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Kynntu þér dagskrána á advania.is

42 fyrirlestrar á einum degi. Ráðstefnan er öflugur ve�vangur til 
að sækja innblástur og fræðast um stefnur og strauma í tækni.  

Tryggðu þér miða. Örfá sæti laus. 

ÞÚ í stafrænum heimi

Haustráðstefna Advania 
21. september 2018 



Jón Diðrik Jónsson kemur 
að tveimur þekktum fyrir-
tækjum sem hafa á undan-
förnum árum gengið í gegn-
um umtalsverðar breytingar 
til að standast tímans tönn 

og ekki sér fyrir endann á 
þeirri vinnu. Hann er fram-

kvæmdastjóri og eigandi Senu, sem 
meðal annars á Smárabíó og átti 
áður Skífuna, og er stjórnarformað-
ur Skeljungs. Afþreyingariðnaður-
inn hefur siglt í gegnum stormviðri 
sem rekja má til ólöglegs niðurhals 
og síðar innreiðar Amazon, Netflix 
og Spotify. Af þeim sökum hefur 
þurft að endurskipuleggja rekstur 
Senu þrisvar frá árinu 2009 og við-
skiptamódelið verið stokkað upp á 
nýtt. Olíufélögin glíma við að skip 
og bílar verða sífellt sparneytnari 
og æ fleiri bílar verða knúnir af 
rafmagni eða öðrum umhverfis-
vænum orkugjöfum þegar fram 
líða stundir. Starfsumhverfi fyrir-

tækjanna er því að taka stakka-
skiptum. Jón Diðrik tekur því með 
stökustu ró og bendir á að flestar 
atvinnugreinar þurfi að glíma við 
síbreytilegt starfsumhverfi.

Af hverju ákvaðst þú að fjárfesta 
í Senu árið 2009?

„Á þeim tíma var ég nýbúinn að 
fjárfesta í Capacent og unnið var 
að því að koma fyrirtækjaráðgjöf 
á koppinn. Ráðgjafi Dagsbrúnar 
átti að selja Sagafilm og Senu og 
spurði hvort ég hefði áhuga á fyrir-
tækjunum. Ég ákvað að skoða Senu 
nánar – í aðra röndina til að athuga 
hvernig ráðgjafar við söluna ynnu 
sína vinnu. 

Mér þótti verkefnið spennandi 
því um var að ræða afþreyingar-
fyrirtæki og umbreytingarverk-
efni. En ég hef unnið mikið við 
umbreytingu og markaðssetningu, 
allt frá því ég starfaði alþjóðlega 
hjá Coca-Cola og síðar hjá Ölgerð-
inni. Sena stóð illa á þeim tíma rétt 
eins og flest fyrirtæki eftir banka-
hrun. Landsbankinn sem hugðist 
fjármagna reksturinn féll frá því 
og það þurfti leggja fé í fyrirtækið 
áður en hægt var að fara í áreiðan-
leikakönnun. Við Magnús Bjarna-
son, meðeigandi minn á þeim 
tíma, tókum veð í geisladiskum, 
bíósætum, poppvélum og fleiru 
og létum vaða. Við hefðum getað 
endað á Perlumarkaðnum með 
gott úrval ef þetta hefði farið illa,“ 
segir Jón Diðrik og kímir.

Fyrsti spretturinn
„Fyrsti spretturinn fór í að selja 
eignir, endurmeta efnahaginn og 
færa niður eignir sem hafði verið 
látið hjá líða í uppsveiflunni. Við 
urðum að selja Skífuna, sem Sena 
hafði tekið upp í skuldir, í snar-
heitum því Samkeppniseftirlitið 

hafði ekki heimilað yfirtökuna og 
reksturinn stóð ekki undir sér. Það 
þurfti jafnframt að loka Regnbog-
anum sem tapaði háum fjárhæðum 
í hverjum mánuði. Þar er nú rekið 
ríkis- og borgarstyrkt Bíó Paradís. 
Sena á einnig Smárabíó sem hefur 
ávallt gengið nokkuð vel.

Næsti sprettur fór í að ná betri 
tökum á rekstrinum. Við rákum 
stóra söludeild fyrir DVD-diska 
og geisladiska, ásamt því að vera 
með umboð til að selja kvik-
myndir. Hafist var handa við að 
leita leiða um hvernig hægt væri 
að selja efni í fleiri efnisgáttir en í 
kvikmyndahús og sjónvarp þegar 
ljóst var að sala til verslana myndi 
fara að skreppa mikið saman. Á 

þeim tíma áttuðum við okkur á að 
samkeppni frá fyrirtækjum á borð 
við Netflix og Spotify væri yfir-
vofandi en fyrirtækin höfðu ekki 
enn sprottið fram á markaðnum. 

Af þeim sökum var meðal annars 
fjárfest í tónlistar-

vefnum tonlist.is 
og hljóðbóka-
f y r i r t æ k i n u 
Skynjun, sem 
nú er orðið að 
hinu sænska 
Storytel. Sömu-
leiðis var reynt 

að kaupa 
M i ð a .

is en 

Á kafi í umbreytingu á rekstri fyrirtækja
„Það er áhyggjuefni hvað það eru mörg fyrirtæki á hlutabréfamarkaði þar sem krafta einkafjárfesta nýtur ekki við,“ segir Jón Diðrik Jónsson, stjórnarformaður Skeljungs. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Helgi Vífill  
Júlíusson 
helgivifill@frettabladid.is

Oft höfum við átt í 
viðræðum við 

tónlistarmenn og allt er 
klappað og klárt en á síðustu 
stundu ákveða þeir að hnika 
til áfangastöðum í tóna-
leikaferðinni og þá 
dettum við út.

Jón Diðrik Jónsson 
segir að afþreyingarfyrir-
tækið Sena hafi stokkað 
upp viðskiptamódelið 
þrisvar frá árinu 2009. 
Tekjur Smárabíós jukust 
á milli ára í fyrra. Hann 
segir að Skeljungur hafi 
enn fremur dregið úr 
rekstrarkostnaði frá 
árinu 2014 þrátt fyrir 
launaskrið. 

Sena Live skipulagði tónleika Justins Timberlake og nafna hans 
Biebers á Íslandi. Timberlake vildi ljúka tónleikaferðalagi sínu 
hér á landi árið 2014 og Bieber hafði sömuleiðis sérstakan 
áhuga á að spila á Islandi árið 2016. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ
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Samkeppniseftirlitið tók dræmt í 
þær hugmyndir.

Það var því fjárfest töluvert í 
tækni. Við byggðum upp efnisgátt-
ir en hjartað sló ekki þar. Við erum 
ekki tæknifólk. Það var því brugðið 
á það ráð að selja þær. Tekin var 
ákvörðun um að einfalda rekstur 
Senu og einblína á styrkleika fyrir-
tækisins. Við lögðum því allt kapp 
á að selja efni til kvikmyndahúsa, 
sjónvarpsstöðvanna og VOD-þjón-
ustu símafyrirtækjanna – sem eru 
reyndar nú komin í eina sæng – og 
Netflix.

Jafnframt var unnið í að koma 
skikki á útgáfu á tónlist, sem hafði 
verið rekin með tapi árum saman. 
Þegar rekstur var kominn í lag, 
sterkir samningar við Spotify og 
aðrar veitur, þá var brugðið á það 
ráð að selja útgáfuna til Öldu sem 
stýrt er af Sölva Blöndal og Ólafi 
Arnalds tónlistarmönnum. Þeir 
kunna fagið upp á sína tíu fingur og 
eru með öflugt tengslanet á meðan 
við vorum með brunablöðrur á 
öllum fingrum eftir reksturinn. 
Þau viðskipti voru afar hagkvæm 
tel ég, bæði fyrir okkur, kaupendur 
og tónlistarfólk.“

Gæða kvikmyndahús dafna
„Og þá er komið að þriðja fas-
anum. Fyrirtækið býr að sterku 
þekkingarfólki í hverjum geira, 
Tínó leiðir kvikmyndadeild okkar, 
Ólafur tölvuleiki, Ísi tónleikahald 
og Ásta María daglegan rekstur 
kvikmyndahúsa og starfsmanna-
mál. Þetta er allt fólk með mikla 
ástríðu fyrir því sem það gerir og 
gífurlega þekkingu. Við Solla skrif-
stofustjóri og Lilja Ósk markaðs-
stjóri sinnum því svo að styðja við 
þessa starfsemi ásamt öðru starfs-
fólki. Nú erum við að fjárfesta 
ríkulega í Smárabíói og teljum að í 
samkeppni við sófann og fína sjón-
varpið heima í stofu þurfi sífellt 
að bjóða upp á betri bíósali og 
alla upplifun. Við erum eitt fyrsta 
bíóið í Evrópu sem býður upp á 
hágæða leysigeisla-sýningartæki í 
öllum sölum og það eina á Íslandi, 
fyrstir með Dolby Atmos-hljóð-
kerfi á Íslandi, höfum aukið pláss 
á milli sæta, hleypt af stokkunum 
nýrri veitingaþjónustu, boðið upp 
á sjálfsala og fleira til að auðvelda 

fólki að versla og sleppa við raðir, 
sér aðstöðu fyrir afmæli, fleiri 

viðburði fyrir börn, fjölskyld-
ur, unglinga og fyrirtæki. 

Þarna verður mikil áhersla 
hjá okkur í framtíðinni og 
spennandi tímar.

Erlendis er þróunin 
sú að kvikmynda-
hús sem fjárfesta í 

gæðum vaxa og dafna 
á meðan kvikmynda-

geirinn dregst saman um 
eitt prósent á ári. Það verða 
því færri vel staðsett og full-
komnari bíó sem standa eftir 

á flestum mörkuðum og eru 
í harðri samkeppni við aðra 

afþreyingu.“

Ég lít á tónleikahald 
eins og áhættufjár-

festingu í nýsköpun. Það 
verður að skipuleggja fjölda 
viðburða á hverju ári því eitt-
hvað af þeim mun fara afar 
illa og þá er eins gott að það 
sé ekki allt undir.

Meirihluti afkomu verði utan Íslands
Jón Diðrik hefur verið stjórnarfor-
maður Skeljungs frá árinu 2014 
og á um 1% hlut í fyrirtækinu. 
„Skeljungur hefur verið skemmti-
legt verkefni. Stefnan er skýr og 
stjórnendateymið öflugt. Rekstur-
inn gengur vel en það hefur tekið 
mörg ár að ná þeim árangri. Fyrsta 
verkefni nýrra eigenda var að ná 
tökum á kostnaði fyrirtækisins og 
samþætta reksturinn við starf-
semina í Færeyjum auk þess að 
skrá fyrirtækið á markað. En okkur 
hefur tekist að lækka rekstrar-
kostnað Skeljungs mikið þrátt 
fyrir launahækkanir og á sama 
tíma fjárfest í öryggi og gæðum. 
Nú þegar fyrirtækið er orðið ein-
faldara og skilvirkara verður lögð 
áhersla á þróunarstarf og sókn 
á nýja markaði, nokkuð sem við 
erum búin að vera að undirbúa í 
mörg ár.“

Jón Diðrik segir að stefnt sé á 
að sækja áfram fram á Norður-Atl-
antshafi, sem sé vaxandi markað-
ur, og að vöxturinn í nánustu fram-
tíð verði mestur þar og í kringum 
nýja orkugjafa í Færeyjum.

„Mín framtíðarsýn er að meiri-
hluti afkomu Skeljungs verði utan 
Íslands en stór hluti tekna er nú 
þegar erlendis og vona ég að 
fyrirtækið verði fyrir vikið áhuga-
verðara í augum erlendra fjárfesta 
í framtíðinni enda þjónustufyrir-
tæki á Norður-Atlantshafi,“ segir 
hann.

Talið berst að því að horfur eru 
á að bílar hætti með tíð og tíma 
að brenna eldsneyti. „Það verður 
farin blönduð leið að okkar áliti. 
Þetta verður ekki eins og með 
VHS-spólurnar og Beta þegar 
einungis önnur tæknin stóð uppi 
með pálmann í höndunum. Skelj-
ungur veðjar á að bílar verði einnig 
knúnir áfram af vetni og mun hafa 
opnað þrjár vetnisstöðvar um 

áramót. Vetni mun henta betur 
fyrir stærri bíla og stærri flutninga. 
Sá orkugjafi er góður geymslu-
kostur fyrir rafmagn. Það væri auk 
þess afar kostnaðarsamt varðandi 
uppbyggingu innviða ef öll öku-
tæki yrðu knúin áfram af rafmagni. 
Vetni, metan og rafmagn eru allt 
innlendir orkugjafar sem vonandi 
hafa allir hver sitt hlutverk,“ segir 
hann.

Fasteignaþróun fari vaxandi
Jón Diðrik vekur athygli á því að 
með breyttum orkugjöfum fyrir 
bíla muni bensínstöðvum að öllum 
líkindum fækka. Annað væri óhag-
kvæmt. „Fyrir utan sókn á Norður-
Atlantshafi og tengda orkugjafa í 
Færeyjum mun æ stærri hluti af 
umsvifum fyrirtækisins í fram-
tíðinni tengjast fasteignaþróun á 
fyrrverandi bensínstöðvum sem 
ganga munu í endurnýjun lífdaga.“

Þú ert einn fárra stjórnarmanna í 
skráðum fyrirtækjum sem hafa fjár-
fest myndarlega í viðkomandi fyrir-
tæki. Hvernig horfir það við þér?

„Ég vel yfirleitt þrjú verkefni til 
að sinna á hverjum tíma,“ segir Jón 
Diðrik sem er stjórnarformaður 
og fjárfestir í Hótel Húsafelli og 
tengdri starfsemi auk fyrrnefndra 
fyrirtækja. „Þá er eðlilegt að eiga 
eitthvað undir sjálfur því ég er 
svo heppinn að vera í þeirri stöðu 
að geta það. Það er hins vegar 
áhyggjuefni hvað það eru mörg 
fyrirtæki á hlutabréfamarkaði þar 
sem krafta einkafjárfesta nýtur 
ekki við. 

Það sem ég óttast mest er að 
umhverfi stjórna stýrist af því að 
gera ekki mistök. Við þær aðstæð-
ur er auðveldast að gera ekki neitt. 
Þá skapast sú hætta að stjórnin 
ráðist ekki í þær breytingar sem 
eru nauðsynlegar. Rekstur fyrir-
tækisins mun líða fyrir það þegar 
fram í sækir. Að þessu sögðu hef 
ég verið svo heppinn með sam-
starfsfólk í stjórn Skeljungs að það 
hefur viljað taka þátt í breyting-
unum, ólíkir einstaklingar með 
fjölbreytta reynslu auk þess að 
vera gott og skemmtilegt fólk.“

Með auknum umsvifum erlendis vonast Jón Diðrik til þess að Skeljungur 
verði áhugaverðari kostur í augum erlendra fjárfesta.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fyrstu stóru tónleikarnir sem haldnir voru á Íslandi eftir hrun voru hljómleikar Eagles árið 2011. Sena Live stóð að tónleikunum og skipuleggur nú yfir 20 viðburði á ári. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það kom mér einmitt skemmti-
lega á óvart að samkvæmt ársreikn-
ingi var 6 prósenta vöxtur í tekjum 
kvikmyndahússins í fyrra.

„Það hefur verið aukning hjá 
Smárabíói en hins vegar er það 
ekkert launungarmál að rekstur 
minni kvikmyndahúsa er erfiðari 
eins og í tilviki Háskólabíós. Við 
höfum aðgreint kvikmyndahúsin 
á þá vegu að Háskólabíó er eins 
konar Cannes með áherslu á list-
rænar kvikmyndir og íslenskar, 
með númeruð sæti og ekkert hlé, 
á meðan Smárabíó er Hollywood 
þar sem allar stærstu og vinsæl-
ustu myndirnar eru sýndar í bestu 
mögulegu tæknilegum gæðum. 
Það má segja að stærri myndirnar 
séu stærri en þær voru en að sama 
skapi fer fólk ekki jafn oft í bíó og 
áður fyrr þegar ungt fólk sá flestallt 
í bíó.

Einnig höfum við lagt mikla 
áherslu á gott samstarf við íslenska 
kvikmyndagerð. Við reynum að 
koma með verðmæti í framleiðslu-
ferilinn og komum að dreifingu og 
markaðssetningu á íslenska mark-
aðnum. Það skiptir miklu máli að 
það sé mikil gróska í þessu og gífur-
lega gaman að fylgjast með frábæru 
starfi í þessum geira.“

Hvað sáuð þið í félaginu fyrst það 
þurfti að endurskipuleggja rekstur-
inn jafn mikið og raun ber vitni?

„Við töldum að verðmætin 
lægju í Smárabíói og miklu safni 
af íslenskri tónlist. Ef við yrðum 
að loka öllu nema því væri grunn-
verðmætið í lagi. Einnig að afþrey-
ing er ekki að minnka í mikilvægi 
en hvernig hennar er notið tekur 
endalausum breytingum og við 
viljum vera þar þátttakendur,“ 
segir Jón Diðrik. 

Timberlake, Bieber og Kevin Hart
Fyrir nokkrum árum ákvað Sena 
ásamt Ísleifi Þórhallssyni tónleika-
haldara að setja aukinn kraft í tón-
leika og aðra viðburði með við-
burðafyrirtækinu Senu Live, sem 
hefur meðal annars flutt inn tón-
listarmennina Justin Timberlake, 
Justin Bieber og Eagles auk skemmti-
kraftanna John Cleese, Jeff Dunham, 
Ricky Gervais og Kevin Hart. 

„Ég lít á tónleikahald eins og 
áhættufjárfestingu í nýsköpun. Það 
verður að skipuleggja fjölda viðburða 
á hverju ári því eitthvað af þeim mun 
fara afar illa og þá er eins gott að það 
sé ekki allt undir. Fyrir stóra við-
burði eins og Justin Bieber fengum 
við aðra með okkur í lið til að dreifa 
áhættunni. Nú erum við með yfir 20 
viðburði á ári. Ég tel einnig að Ísi og 
samstarfsfólk í Senu Live hafi tekið 
tónleikahald upp á nýtt stig. Það er 
mikill metnaður fyrir gæðum og 
upplifun og keppnisskap um að allt 
sé eins og best gerist í heiminum í 
tónleikahaldi. Það sést á viðburðum 
Senu Live. Núverandi verkefni er að 
ná tökum á rekstri tónlistarhátíðar-
innar Iceland Airwaves og teljum 
við að sú næsta verði ein sú öflugasta 
hingað til.“

Er erfitt að fá þessi allra stærstu nöfn 
til landsins?

„Já. Það þarf svo margt að falla með 
þér. Oft höfum við átt í viðræðum við 
tónlistarmenn og allt er klappað og 
klárt en á síðustu stundu ákveða þeir 
að hnika til áfangastöðum í tóna-
leikaferðinni og þá dettum við út. 
Við gátum til dæmis boðið Eagles 
að æfa í þrjá daga áður en tónleika-
ferðin þeirra hófst og því létu þeir slag 
standa. Timberlake vildi sjálfur ljúka 
túrnum hér á landi og Bieber vildi sér-
staklega koma til landsins. 

Núna erum við meðal annars í 
samstarfi með umsvifamiklum tón-
leikahöldurum sem halda tónleika í 
Norður-Evrópu en eru ekki með starf-
semi á Íslandi. Þeir spyrja því hvort 
við höfum áhuga á að halda ýmsa 
tónleika hér á landi til að þeir geti 
boðið tónlistarmönnum upp á enn 
stærri túr. En það er dýrara að halda 
tónleika hér en annars staðar. Við 
höfum misst af tónleikum jafnvel þótt 
við höfum boðið betur en gert var í 
Danmörku því það er mun ódýrara 
að keyra trukk til Kaupmannahafnar 
sem hluta af tónleikaferðalagi en að 
fljúga hingað til Íslands með allan 
búnaðinn. Og það getur verið erfitt 
að finna hótel á eðlilegum kjörum á 
sumrin.“

Fjárfest í CP Reykjavík
Jón Diðrik segir að Sena gangi vel. „Nú 
bætum við öðrum þekkingargeira 
við með samstarfi og fjárfestingu í CP 
Reykjavík. Þar eru frábærir aðilar eins 
og Lára, Marín, Anna og Sirrý, sem 
hafa gert frábæra hluti í ráðstefnum, 
hvataferðum og viðburðum. Það er 
mikil rekstrarleg samlegð en tæki-
færi fyrir þær að nýta sína krafta til 
að vinna enn betur með sínum við-
skiptamönnum í gegnum samstarf 
við Senu og Senu Live í grunnrekstri.“
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Fátt betra en hljóð stund í garðinum með mold undir nöglunum

Eva Dögg Guðmunds-
dóttir var ráðin mark-
aðsstjóri Creditinfo í 
vor en hún hefur víð-
tæka reynslu af mark-
aðsmálum. Eva segir að 

ein helsta áskorunin í starfinu sé að 
finna jafnvægið á milli þess að beita 
rökhugsun og að hlusta á innsæið.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Ég á stóra fjölskyldu og heimilið er 

sprelllifandi og fjörugt. Ég nýt þess 
að vera með börnunum en á sama 
tíma veit ég fátt betra en að eiga 
hljóða stund í garðinum og fá mold 
undir neglurnar. Ég á fimm börn og 
mikið af pottaplöntum sem ég hef 
mikla unun af að fylgjast með og sjá 
vaxa og dafna. Það er mér líka mikil-
vægt að ferðast og víkka sjóndeildar-
hringinn. Ég byrjaði að ferðast mikið 
í menntaskóla og flutti út strax eftir 
stúdentspróf. Þannig að þó ég búi á 
Íslandi í dag og ali börnin mín upp 
hér þarf ég á stærri heimi að halda.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Hún er svolítið mismunandi. 

Þegar börnin á heimilinu eru fimm 
snýst allt um að koma þeim af stað. 
Þegar þeir eru hins vegar bara tveir 
eru lætin aðeins minni. Ég er þó 
með eina reglu. Þegar morgnarnir 
eru hvað hektískastir heima fyrir og 
stórir dagar fram undan í vinnunni 
reyni ég að stoppa á leiðinni í 
vinnuna og kaupa mér góðan kaffi-

bolla og eitthvað með honum og 
jarðtengja aðeins áður en ég byrja 
daginn.

Hvaða ráðstefnu eða fyrirlestur 
sóttirðu síðast?

Ég sótti frábæran fund hjá Íslands-
banka á vegum Nordic Finance 
Innov ation.

Hvaða bók ertu að lesa eða last 
síðast?

Ég er mikill bókaormur en næ 
ekki að lesa eins mikið og mig langar 
í augnablikinu. Ég er með nokkrar 
góðar í gangi, The Ministry of 
Utmost Happiness eftir Arundhati 
Roy er á náttborðinu og byrjar mjög 
vel. Power eftir Naomi Alderman 
sömuleiðis. Ég er líka með bækurnar 
How Not to Be Wrong – The Power 
of Mathemat ical Thinking eftir Jor-
dan Ellenberg og Happiness eftir 

heimspekinginn Frédéric Lenoir á 
leslistanum. Þær bíða þolinmóðar 
eftir mér í bókahillunni heima.

Annars hef ég gripið til þess ráðs 
að lesa meira af ljóðum þegar tím-
inn er af skornum skammti og á mér 
eitt uppáhalds, sem ég las einmitt í 
síðustu viku, eftir Margaret Atwood 
– Half Hanged Mary.

Hverjar eru helstu áskoranirnar í 
starfinu?

Að ná að hlusta á innsæið. Jafn-
vægið í að beita rökhugsun án þess 
að kæfa innsæið.

Hverjar eru helstu áskoranirnar í 
rekstrarumhverfinu?

Sennilega að velja rétt og hafa 
úthald til að fylgja því vali eftir. Það 
er mikið umbreytingatímabil í gangi 
í fjármálaheiminum og því fjölmörg 
tækifæri sem bjóðast. Það þarf að 

hafa kjark til að velja þau tækifæri 
sem vinna á áfram með og fylgja 
þeim eftir.

Hvaða breytingar sérðu fyrir þér 
hjá Creditinfo á næstu árum?

Við eins og aðrir þurfum að 
velja rétt og taka góðar ákvarðanir. 
Credit info Group er með starfsemi 
í fjórum heimsálfum og þökk sé 
gögnum og lausnum frá okkur hefur 
um 1 milljarður einstaklinga og 
fyrirtækja aðgang að lánsfé. Opnun 
nýrra markaða og umbreytingar-
tímabilið sem er í fullum gangi hefur 
verið hluti af árangri félagsins en 
við þurfum líka að segja nei við ein-
hverjum tækifærum sem bjóðast og 
skerpa fókusinn enn frekar.

Ef þú þyrftir að velja allt annan 
starfsframa, hver yrði hann?

Mig hefur alltaf langað til að 
geta skrifað. Eða málað … Ég ætlaði 
líka alltaf að verða læknir eða lög-
fræðingur og einkaspæjari. Væri 
til í þetta allt saman! Svo á ég mér 
draum um að fara einhvern tímann 
í doktorsnám í stærðfræði og heim-
speki. Ætla mér að róa öllum árum 
að því að láta hann rætast í einhverri 
mynd.

Hvar sérðu þig eftir tíu ár?
Ég sé mig eiginlega fyrir mér 

á sama stað eftir tíu ár. Á þeim 
tíma verður morgunrútínan samt 
aðeins önnur, pottablómin fleiri og 
bækurnar sem bíða á bókahillunni 
orðnar aðrar. Ég er forvitin og geri 
mikla kröfu um að ég læri eitthvað 
alls staðar sem ég kem. Hlakka til að 
sjá hvert það leiðir mig á tíu árum.

Eva Dögg Guðmundsdóttir markaðsstjóri segir mikið umbreytingatímabil í 
gangi í fjármálaheiminum og í því felist fjölmörg tækifæri. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Helstu drættir

Nám 
●  Diploma í markaðshagfræði 

og frumkvöðlafræði frá Niels 
Brock í Kaupmannahöfn. 
Stúdentspróf af náttúrufræði-
braut I frá Menntaskólanum í 
Reykjavík.

Störf
●  Country Manager á almanna-

tengslastofunni Spalt í Kaup-
mannahöfn 2003-2005.

●  Rekstrarstjóri i8 gallerís frá 
2005 til 2006.

●  Markaðsdeild Landsbankans 
frá 2006 til 2012.

●  Framkvæmdastjóri og einn 
eigenda hönnunarstofunnar 
Döðlur frá 2012 til 2013.

●  Key Account Manager hjá 
Jónsson & Le’Macks frá 2013 
til 2016.

●  Business Development og 
Partn ership Management hjá 
Plain Vanilla / QuizUp árið 2014.

●  Verkefnastjóri í markaðsdeild 
Marel frá 2017 til 2018.

●  Markaðsstjóri Creditinfo frá 
apríl 2018.

Fjölskylduhagir
●  Í sambúð með Ingva Þór 

Guðmundssyni, sérfræðingi 
í vöruþróun hjá Icelandair. 
Eigum samanlagt fimm börn á 
aldrinum 3 til 12 ára.

Ef  stærstu olíufram-
leiðsluríkjum heims 
mistekst að bæta upp 
þverrandi olíufram-
leiðslu í Venesúela og 
Íran gæti skortur á fram-

boði leitt til þess að heimsmarkaðs-
verð á Brent-hráolíu hækki vel yfir 
80 dali á fatið, að mati sérfræðinga 
Alþjóðaorkumálastofnunarinnar.

Þeir benda á að þrátt fyrir mikla 
eftirspurn eftir olíu á heimsvísu 
sé með öllu óvíst hvort ríki innan 
OPEC, samtaka olíuútflutnings-
þjóða, sem og ríki sem standa 
þar fyrir utan, eins og Rússland, 
geti annað eftirspurninni með 
því að auka olíuframleiðslu sína. 
„Við erum að ganga í gegnum afar 
örlagaríkt tímabil,“ segir í nýlegri 
mánaðarskýrslu stofnunarinnar. 
Verð á Brent-hráolíu fór í síðustu 
viku yfir 80 dali á fatið í fyrsta sinn 
frá því í apríl. Nálgast olíuverð nú 
fjögurra ára hámark og telja grein-
endur líkur standa til þess að verðið 
haldi áfram að hækka næstu mán-
uði og haldist jafnvel nokkuð yfir 80 
dölunum.

Hækkanir síðustu mánaða stafa 
aðallega af þeirri ákvörðun Donalds 
Trump Bandaríkjaforseta að draga 
Bandaríkin út úr kjarnorkusamn-
ingnum sem ríkið, ásamt Frökkum, 
Bretum, Rússum, Kínverjum, Þjóð-
verjum og Evrópusambandinu, 
gerði við Írani árið 2015. „Staðan í 
Íran er ráðandi þáttur í verðþróun-
inni,“ segir Helima Croft, greinandi 

hjá Royal Bank of Canada, í samtali 
við Financial Times.

Í samningnum umrædda fólst 
að Íranir takmörkuðu kjarnorku-
framleiðslu sína gegn því að heims-
veldin felldu niður refsiaðgerðir 
sínar gegn þeim. Viðskiptaþving-
anir Bandaríkjastjórnar gagnvart 
Íran taka gildi á ný í nóvember og 

verða afleiðingarnar líkast til þær 
að olíuframleiðsla ríkisins mun 
dragast verulega saman, með til-
heyrandi smitáhrifum á alþjóðlega 
olíumarkaði. Olíuútflutningur Írana 
hefur þegar dregist saman um 500 
þúsund föt á dag frá því í maí en 
ekki þykir ólíklegt að útflutningur-
inn muni að endingu minnka í eina 

milljón fata á dag. Til samanburðar 
hefur Íran á síðustu misserum fram-
leitt hátt í fjórar milljónir olíufata á 
dag eða um fjögur prósent af allri 
olíu á heimsmarkaði.

Skapar „mikla óvissu“
Talið er að flest fyrirtæki, sér í lagi 
í Bandaríkjunum og Evrópu, muni 
hlíta viðskiptaþvingunum Banda-
ríkjastjórnar og hætta viðskiptum 
við Íran af ótta við að missa ann-
ars dýrmætan aðgang að Banda-
ríkjamarkaði og bandarísku fé. 
Hins vegar er óvíst til hvaða bragðs 
önnur ríki kunna að taka. Alexand-
er Novak, orkumálaráðherra Rúss-
lands, varaði þannig við því í síðustu 
viku að refsiaðgerðir Bandaríkjanna 
myndu skapa „mikla óvissu“ á 
mörkuðum á meðan ekki lægi ljóst 
fyrir hvaða ríki hefðu í hyggju að 
hlíta kröfum Bandaríkjanna.

Suðurkóresk fyrirtæki hafa til 
dæmis þegar hætt að kaupa íranska 
olíu og þá hafa fyrirtæki á Indlandi 
og í Kína dregið úr kaupum sínum 
undanfarið, þvert gegn yfirlýsingum 
ráðamanna ríkjanna um annað. 
Fréttaskýrandi Financial Times 

bendir á að þó svo að Sádi-Arabar 
og bandamenn þeirra bæði innan 
og utan OPEC, eins og til dæmis 
Rússar, hafi heitið því að auka fram-
boð á olíu á heimsmarkaði hafi 
aukningin hingað til verið „mun 
minni“ en búist var við.

Trump hefur einnig lagt orð í belg 
og hvatt stærstu olíuríki heims til 
þess að auka við framleiðslu sína, 
og þannig vega á móti minni fram-
leiðslu í Íran, en ákall forsetans 
hefur litlu skilað. Stjórnmálagrein-
endur telja að hátt olíuverð geti 
komið forsetanum í koll í þingkosn-
ingum sem fara fram í landinu í nóv-
ember en í því sambandi hefur verið 
bent á að um tíu prósenta lækkun 
á heimsmarkaðsverði geti sparað 
bandarískum neytendum á bilinu 
38 til 76 milljarða dala á ári.

Í fréttaskýringu Financial Times 
er einnig tekið fram að olíufram-
leiðsla í Bandaríkjunum hafi aukist 
hægar en almennt hafði verið gert 
ráð fyrir. Það hafi átt þátt í hækkun-
unum á hráolíuverði.

Vinnsla á olíu og jarðgasi hefur 
sem kunnugt er tekið kipp í landinu 
á síðustu árum, þökk sé nýrri beit-
ingu gamallar aðferðar sem felst í 
svonefndu vökvabroti (e. fracking), 
og er nú svo komið að Bandaríkin 
eru að nálgast að vera sjálfum sér 
næg um orkugjafa. Vísbendingar eru 
þó um að hægst hafi á framleiðslu-
vextinum en þannig spáir banda-
ríska orkumálaráðuneytið því nú 
að olíuframboð landsins aukist um 
840 þúsund föt á dag en til saman-
burðar var áður búist við vexti upp 
á eina milljón fata á dag.

Ein ástæða þess að OPEC-ríkin 
hafa ekki aukið framleiðslu sína, 
þvert á væntingar, er óvissa um 
áætlaða olíunotkun í heiminum á 
næstu misserum, sér í lagi ef hægist 
á vexti heimshagkerfisins. 

„Krefjandi áskoranir í sumum 
nýmarkaðs- og þróunarríkjum 
valda því að horfur eru á minni vexti 
í heimshagkerfinu,“ sagði í nýlegri 
skýrslu OPEC. „Aukin spenna í við-
skiptum og hertari peningastefna, 
samhliða vaxandi skuldasöfnun í 
heiminum, eru jafnframt áhyggju-
efni.“ kristinningi@frettabladid.is 

Engar olíulækkanir í spákortunum

Bitnar hart á flugfélögunum

Hækkandi olíuverð hefur bitnað 
hart á Icelandair og WOW air, 
líkt og öðrum flugfélögum, á 
undanförnum mánuðum. Verð á 
þotueldsneyti hefur enda hækkað 
um allt að helming á ríflega einu 
ári en eldsneytiskostnaður er 
jafnan næststærsti kostnaðarliður 
flugfélaga.

Flugfélögum hefur ekki tekist 
að mæta olíuverðshækkununum 
með því að hækka flugfargjöld, 
líkt og vonir þeirra stóðu til, og 
hefur það leitt til þess að olíu-
kostnaður sem hlutfall af tekjum 
félaganna hefur aukist umtals-

vert á stuttum tíma. Þannig nam 
kostnaðurinn um 25 prósentum af 
heildartekjum WOW air í fyrra en 
sambærilegt hlutfall hjá Icelandair 
var um 17 prósent. Hefur hlutfallið 
hækkað enn meira á þessu ári.

WOW air er berskjaldaðra en 
Icelandair gagnvart olíuverðs-
hækkunum enda ver félagið ekki 
eldsneytiskaup sín fyrir sveiflum í 
olíuverði. Skúli Mogensen, forstjóri 
og stofnandi WOW air, sagði þó í 
samtali við Financial Times fyrr í 
vikunni að félagið hefði ákveðið 
að taka eldsneytisstefnu sína til 
endurskoðunar.

Viðskiptadeilur Bandaríkjanna og Kína gætu dregið úr eftirspurn eftir olíu til lengri tíma litið. NORDICPHOTOS/GETTY

Greinendur búast við 
því að heimsmarkaðs-
verð á olíu haldist yfir 
80 dölum á fatið á næstu 
mánuðum. Viðskipta-
þvinganir Bandaríkja-
stjórnar gegn Írönum 
munu minnka verulega 
framboð á olíu frá Íran. 
OPEC-ríkjunum ekki 
tekist að vega á móti 
framboðsskortinum.

Svipmynd
Gunnar Steinn Magnússon
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Sæhrímnir heitir gölturinn sem 
einherjar og æsir í Valhöll hafa 
sér til matar. Honum er slátrað 

á hverjum degi en er alltaf heill að 
kvöldi og aldrei er svo mikill mann-
fjöldi í Valhöll, að þeim endist ekki 
flesk galtarins. Stundum hvarflar það 
að manni að stjórnmálamenn og 
álitsgjafar gangi út frá því sem vísu 
að íslensk fjármálafyrirtæki búi yfir 
sömu eiginleikum og hinn goðsagna-
kenndi göltur: Þau geti borið allar 
þær byrðar sem á þau eru lagðar án 
þess að það hafi nokkur áhrif á getu 
þeirra til að sinna hlutverki sínu í 
hagkerfinu. Það er fjarri lagi.

Aðildarfélög Samtaka fjármála-
fyrirtækja (SFF) hafa verið að greiða 
um 35 til 40 milljarða króna í opin-
ber gjöld á ári hverju undanfarið en 

samanlagt greiðir fjármálageirinn 
um 50 milljarða til ríkisins. Í skýrslu 
fjármála- og efnahagsmálaráðherra 
um skatttekjur, skattrannsóknir og 
skatteftirlit sem lögð var fyrir 147. 
löggjafarþing er þróun opinberra 
gjalda lögaðila skipt eftir atvinnu-
greinaflokkum borin saman. Þar 
sést að fyrirtæki í fjármála- og 
vátryggingastarfsemi bera lang-
þyngstu byrðarnar þegar kemur að 
innheimtu opinberra gjalda en þau 
borga tæplega þriðjung allra opin-
berra gjalda hér á landi. Í raun er 
hlutfallið enn hærra þegar hlutur 
hins opinbera er tekinn úr jöfnunni.

Hæsta framlagið
Framlag fjármálafyrirtækja hefur 
þannig aukist verulega þegar kemur 
að innheimtu opinberra gjalda og 
skattheimtu. Hefur heildarhlutur 
fjármála- og vátryggingafyrirtækja 
þegar kemur að greiðslu opinberra 
gjalda aukist um 233% frá árinu 
2010. Til þess að varpa ljósi á þá 
staðreynd að þessi aukning er ekki 
tilkomin vegna aukinna umsvifa 
heldur vegna aukningar á álögum 

má benda á þróun tekjuskattsstofns-
ins. Hann hefur þannig aðeins aukist 
um 79% frá árinu 2010 hjá fjármála- 
og vátryggingafyrirtækjum.

Þessi skattheimta er meðal annars 
tilkomin vegna fjölda sérskatta sem 
eru lagðir á aðildarfélög SFF og eru 
ekki tekjutengdir. Af ótekjutengdum 
sköttum er bankaskatturinn svokall-
aði þungbærastur. Bankaskatturinn 
er íþyngjandi skattur sem skaðar 
hagsmuni viðskiptavina einnar 
tegundar lánafyrirtækja og grefur 
undan hagsmunum ríkisins sem 
stærsta eiganda fjármálakerfisins. 
Sökum þessa er brýnt að afnema 
skattinn í stað þess að lækka hann 
í áföngum á árunum 2020 til 2023 í 
upphaflegt hlutfall. Afnám skattsins 
væri skilvirk leið fyrir stjórnvöld 
til þessa ná niður vaxtastiginu sem 
heimilum og fyrirtækjum stendur til 
boða í bankakerfinu. Sjái stjórnvöld 
sér ekki fært að afnema skattinn er 
eðlileg krafa að hann verði lagður á 
alla þá sem stunda útlánastarfsemi 
til þess að jafna þau kjör sem ólíkum 
einstaklingum og heimilum stendur 
til boða á lánamarkaði.

Ójöfn samkeppni
Þetta óheilbrigða samkeppnisum-
hverfi hefur haft verulegar afleið-
ingar á lánamarkaði. Hin þunga 
sókn lífeyrissjóða inn á fasteigna-
lánamarkaðinn hófst af fullum 
þunga eftir að bankaskatturinn 
var hækkaður. Lífeyrissjóðir greiða 
hvorki bankaskatt né tekjuskatt 
og geta því boðið hagstæðari kjör 
en bankarnir. Þau kjör standa ekki 
öllum til boða þar sem hámark veð-
setningar er lægra hjá lífeyrissjóðum 
en bönkum. Þetta þýðir með öðrum 
orðum að hinum eignamestu standa 
til boða hagstæðari kjör lífeyrissjóða 
sem ekki þurfa að greiða bankaskatt 
á meðan hinir eignaminni og fyrstu 
kaupendur þurfa í raun að bera 
bankaskattinn.

Í aðdraganda kjarasamninga 
hefur nokkuð verið rætt um mikil-
vægi þess að ná niður vaxtastiginu 
og þar af leiðandi fjármagnskostn-
aði heimila og fyrirtækja. Ein leið 
til þess væri að fella niður banka-
skattinn og ráðast í endurskoðun á 
skattastefnu stjórnvalda gagnvart 
fjármálafyrirtækjum.

Kolaiðnaður Þýskalands lagður niður í skrefumSkotsilfur

Þýskaland  Stórvirkar gröfur grafa eftir surtarbrandi í Tagebau Garzweiler-námunni í vesturhluta Þýskalands. Hin svokallaða Kolanefnd kom 
saman í Berlín í gær í því skyni að móta áætlun fyrir lok þessa árs sem miðar að því að leggja kolaframleiðslu Þýskalands smám saman niður en 
jafnframt að draga úr því mikla hagræna tjóni sem kolasvæði landsins standa frammi fyrir ef áætlunin gengur eftir. NORDICPHOTOS/GETTY

Sæhrímnir og íslenskur 
fjármálamarkaður

Katrín  
Júlíusdóttir 
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
fjármálafyrir-
tækja  

Fyrir um tveimur árum var 
gerð afar mikilvæg breyting 
á reglum um sölu verðbréfa 

til almennings, svokölluð almenn 
útboð, sem fáir hafa nýtt sér og 

furðu lítið hefur farið fyrir. Kalla 
mætti almenn útboð eins konar 
hópfjármögnun með sölu verðbréfa. 

Breytingin fól í sér að undan-
þágur frá kröfum sem gilda að 
jafnaði um almenn útboð, svo sem 
varðandi aðkomu fjármálafyrir-
tækis og gerð svokallaðrar lýsingar, 
voru rýmkaðar til muna. Umræddar 
kröfur eru til þess fallnar að hækka 
kostnað við almenn útboð að svo 
miklu leyti að smærri fyrirtæki, 
sem segja má að geti haft mestan 
hag af slíkri fjármögnun, voru því 
sem næst útilokuð frá því að nýta sér 

þennan möguleika án undanþágu.
Áður fyrr áttu umræddar undan-

þáguheimildir einungis við ef fjár-
hæð þess sem aflað var í útboði var 
undir 100 þúsundum evra, jafnvirði 
um 12,8 milljóna íslenskra króna 
miðað við núverandi gengi. Var sú 
fjárhæð talin það lág að hún gæti 
tæplega gagnast neinum. Með áður-
nefndum breytingum var fjárhæðin 
hækkuð í tvær og hálfa milljón evra, 
jafnvirði 320 milljóna króna, sem 
gjörbreytir þeirri stöðu.

Höfundur bókarinnar „Equity 
Crowdfunding: The Complete 

Guide for Startups and Growing 
Companies“ hefur gengið svo langt 
að tala um „lögleiðingu“ hópfjár-
mögnunar með sölu hlutabréfa 

(e. legalization of equity crowd-
funding) þegar hann ræðir sam-
svarandi breytingar á regluverki 
annarra Evrópuþjóða, sem voru 
í flestum tilfellum gerðar talsvert 
fyrr. Endurspeglar þetta orðalag þá 
staðreynd að hópfjármögnun með 
sölu hlutabréfa er nú orðin að raun-
hæfum kosti við fjármögnun smærri 
fyrirtækja, svo sem í tengslum við 
skráningu þeirra á First North 
markaðinn. 

Það er því full ástæða til að vekja 
enn og aftur athygli á þessum mögu-
leika.

Lögleiðing hópfjármögnunar með sölu hlutabréfa
Hópfjármögnun 
með sölu hlutabréfa 

er nú orðin að raunhæfum 
kosti við fjármögnun smærri 
fyrirtækja.

Baldur  
Thor lacius  
viðskiptastjóri 
Nasdaq Iceland

Ótraust bakland
Forkólfar í verka-
lýðshreyfingunni 
á borð við 
Ragnar Þór 
Ingólfsson, for-
mann VR, hafa 
verið fullyrðinga-
glaðir um komandi 
kjaraviðræður. Í orðræðunni er 
gjarnan dregin upp sú mynd að 
öll hreyfingin standi þétt við bak 
þeirra en eins og framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins benti 
á í samtali við Morgunblaðið í 
vikunni er eftirtektarvert að níu af 
hverjum tíu félagsmönnum VR hafi 
ekki tekið þátt í könnun VR sem var 
framkvæmd til að búa félagið undir 
viðræðurnar í vetur. Baklandið 
virðist ekki jafn traust og gefið er 
í skyn.

Blóðug átök?
Það vakti minni 
athygli en ætla 
mætti þegar 
einn verkalýðs-
leiðtoganna, 
Vilhjálmur 
Birgisson, sagði 
íslensku verkafólki að 
búa sig undir „blóðug átök“ þegar 
kjarasamningar losna. Þetta sagði 
hann eftir að hafa frétt af fyrirhug-
uðu kaupaukakerfi N1. Ný könnun 
Gallup fyrir Samtök atvinnulífsins 
sýnir hins vegar að mun fleiri 
landsmenn séu hlynntir en andvígir 
kjarasamningum þar sem lögð er 
meiri áhersla á stöðugt verðlag en 
launahækkanir. Það gefur tilefni til 
að spyrja hvort verkalýðsleiðtog-
arnir hafi misst tengingu við hinn 
almenna félagsmann.

Kapallinn  
gekk upp
Guðmundur 
Kristjánsson, 
oftast kenndur 
við útgerðina 
Brim, tefldi 
djarft þegar 
Brim keypti meira 
en þriðjungshlut í HB 
Granda fyrir 24 milljarða í byrjun 
sumars. Yfirtökuskyldan sem 
myndaðist í kjölfarið skapaði hættu 
á að bitinn yrði honum of stór. 
Nú er mál manna að eftir söluna 
á þriðjungshlut í Vinnslustöðinni 
í gær og söluna á Ögurvík í þar-
síðustu viku hafi Guðmundur náð 
að klára kapalinn sem hann lagði 
við kaupin stóru. Brim, sem nú 
heitir Útgerðarfélag Reykjavíkur, 
fékk samtals 21,7 milljarða króna í 
sinn hlut.
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www.oddi.isHafðu samband fyrir nánari upplýsingar - s. 515-5000 

… Oddi býður upp á yfir
230 tegundir af pappakössum?
Þú hefðir kannski varla trúað því að til væru svo margar tegundir af pappakössum, en 
kassarnir eru notaðir undir margvíslegar vörur, við margvíslegar aðstæður og stýrir það 
valinu. Hversu mikið þarf burðarþolið að vera? Eiga þeir að vera höggþolnir? Rakaþolnir?
Fyrir vélpökkun?

Góður árangur í rekstri byggir á skynsamlegum ákvörðunum. Áratuga þekking okkar og
reynsla tryggja þér fyrsta flokks ráðgjöf og aðstoð við greiningu á þínum þörfum.
Hafðu samband og leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna þá lausn sem
hentar þínum rekstri best.

Vissir þú að…
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PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar, 
endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem aðstoðar 
viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. 
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Endurskoðun

Verðmæti

Hafðu samband því þinn árangur er mikils virði.

Ráðgjöf

Hámarkaða u áráranangugurinn þinn
ogog verðmæti með því að nnýtýtýtaaa þéþéþérr 
fjfjölölbrbreyeyttttt aa þeþekkkkkininingugugu oooggg vívívíðtðtðtækækæ a reynslu
PwC á öllum sviðum rekstrar
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Stjórnar-  
maðurinn

13.09.2018

@stjornarmadur

Mókollur, félag Péturs Guðmundssonar, hagnaðist 
um rúma 2,2 milljarða króna á árinu 2017 en 
það er þriðjungi meiri hagnaður en árið á 
undan. Mestu munar um matsbreytingu 
fasteigna sem var 1,4 milljarðar á síðasta 
ári en um 750 milljónir árið 2016.

Mókollur er fjárfestingarfélag sem er 
að fullu í eigu Péturs og fjárfestir einkum í 
félögum tengdum byggingariðnaði og fast-
eignarekstri. Innan samstæðunnar eru sautján 
félög, þar á meðal byggingarverktakinn Eykt.

Verðmætasta eign Mókolls er hótelbyggingin 
við Höfðatorg sem er bókfærð á átta milljarða. 

Þá er skrifstofuhúsnæðið við Höfðatorg sem 
hýsir skrifstofur Reykjavíkurborgar bók-
fært á 4,2 milljarða króna og atvinnu-
húsnæðið að Fosshálsi 25 á 2,3 milljarða. 
Alls nema eignir Mókolls rúmum 30 millj-

örðum króna og eigið féð 11,7 milljörðum.
Pétur bætti nýlega við hlut sinn í Steypu-

stöðinni. Hann keypti 40 prósent og jók þannig 
hlut sinn upp í 90 prósent. – tfh

Félag Péturs í Eykt hagnast um 2,2 milljarða Vinnslustöðin 
veiðir lítið á 

sínum skipum. Þeir lifa á 
því að leigja kvótann og 
reksturinn er subbulegur 
eins og komið hefur 
í ljós.
Guðmundur Kristjáns-
son, forstjóri og stærsti 
hluthafi HB Granda 

Langþráð fréttatilkynning af skulda-
fjárútboði WOW air barst loks í gær. 
Félaginu tókst að loka 50 milljóna 
evra útgáfu og hyggur á útgáfu 10 
milljóna evra til viðbótar. Til lengri 
tíma er ætlunin að skrá félagið 
samhliða á hlutabréfamarkaði hér 
heima og í Noregi. Ef framtíðarfjár-
mögnun WOW er þar með tryggð 
eru það auðvitað gleðitíðindi fyrir 
Ísland og íslenska markaðinn. 
WOW flytur þriðja hvern farþega til 
landsins, og er stór atvinnurekandi. 
Þá er ekki minnst á alla þá sem eiga 
störf sín og starfsöryggi undir því 
að ferðamenn skili sér til landsins. 
Afleidd störf skipta sennilega tugum 
þúsunda. 
 
Fall WOW eða Icelandair hefði því 
samkvæmt öllum mælikvörðum 
getað haft mikil bein áhrif á efna-
hagsástandið á Íslandi og lífsgæði 
þúsunda. Er því ekki nema von 
að fjölmiðlar hafi fylgst náið með 
málinu. Fréttablaðið var leiðandi í 
þessari umfjöllun alla síðustu viku 
og má segja að gengi hlutabréfa og 
gjaldmiðils hafi sveiflast í takt við 
forsíður að morgni. Morgunblaðið 
gerði málinu sömuleiðis góð skil. 
Auðvitað er það svo að í viðkvæm-
um og mikilvægum málum orkar 
ýmislegt tvímælis. Svo virðist hins 
vegar í þessu máli sem miðlarnir 
hafi farið rétt með í öllum megin-
atriðum. 
 
Því skaut það nokkuð skökku við 
að sjá reyndan fjölmiðlamann af 
ríkismiðlinum slá því fram á Twitter 
að svo virtist sem stóru blöðin tvö 
hefðu skipað sér í lið þegar kemur 
að umfjöllun um málefni flugfélag-
anna. Ekki var það reyndar rökstutt 
nánar hvað fjölmiðlamaðurinn átti 
við. Hins vegar lýsir þessi athuga-
semd einkennilegri heimssýn. Er 
óhugsandi að blaðamönnunum hafi 
hreinlega gengið það eitt til að flytja 
fréttir af máli sem sannarlega átti 
erindi við almenning, og segja satt 
og rétt frá? Að minnsta kosti tókst 
fjölmiðlamanninum ekki að benda 
á nein ósannindi eða ónákvæmni 
í fréttaflutningi. Kannski veitir 
staðhæfingin einfaldlega innsýn 
í vinnustaðamenninguna á RÚV, 
þar skipi fólk sér í fylkingar áður en 
umfjöllun hefst?

Hvað sem slíkum bollaleggingum 
líður er að minnsta kosti ljóst að 
RÚV var ekki í neinu liði þegar kom 
að umfjöllun um málefni flugfélag-
anna, enda hafði stofnunin ekkert 
til málanna að leggja annað en 
endurtekningar á því sem áður kom 
fram í þeim fjölmiðlum sem lögðu 
sig fram um að kynna sér málið.

Einkennileg 
heimssýn


