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Með öllum marg skiptum glerjum fylgir 
annað par FRÍTT með í sama styrkleika 

»2
Stofnendur Plain Vanilla 
fá 200 milljónir frá 
erlendum fjárfestum
Hópur erlendra fjárfesta hefur lagt 
íslenska hugbúnaðarfyrirtækinu 
Teatime til um 200 milljónir. Index 
Ventures, alþjóðlegur fjárfestingar-
sjóður sem fjárfesti meðal annars í 
Facebook, leiðir fjárfestinguna.

»2
Vogunarsjóður bætir við 
sig hálfu prósenti í Arion
Attestor Capital hefur keypt 0,44 pró-
senta hlut í Arion banka fyrir rúmlega 
800 milljónir. Kaup vogunarsjóðsins 
voru gerð daginn áður en kaupréttur 
rann út í þessum mánuði.

»6
Stafræn straumhvörf  
á fjármálamarkaði
Katrín Júlíusdóttir, framkvæmda-
stjóri SFF, segir umræðu um eignar-
hald ríkisins á bönkum verða að taka 
mið af þeim breytingum sem eru að 
verða á fjármálamarkaði með örum 
tæknibreytingum.

Pólitísk óvissa 
hrellir �árfesta

Fjárfestar og stjórnendur fyrirtækja hafa vaxandi 
áhyggjur af pólitískri óvissu í landinu. Fyrirtæki 

halda að sér höndum á meðan mesta óvissan varir 
og bíða með allar veigamiklar ákvarðanir. Erlendir 

fjárfestar krefjast skýringa á stjórnmálaástandinu. 4
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Eignarhaldsfélagið Lindarhvoll, sem 
heldur utan um stöðugleikaeignir 
sem voru framseldar til ríkisins í 
ársbyrjun 2016, keypti þjónustu af 
lögmannsstofu Steinars Þórs Guð-
geirssonar, hæstaréttarlögmanns 
og ráðgjafa Lindarhvols, fyrir sam-
tals um 39 milljónir án virðisauka-
skatts á síðustu átta mánuðum 
ársins 2016.

Þetta kemur fram í nýbirtum árs-
reikningi Lindarhvols. Þar segir að 
stjórn félagsins hafi gert samning 
við lögmannsstofuna Íslög, sem er 
í eigu Steinars Þórs, þann 28. apríl 
2016 um að annast „þjónustu vegna 
umsýslu, fullnustu og sölu, á þeim 
stöðugleikaeignum sem voru umsjá 
félagsins“. Samtals nam rekstrar-
kostnaður Lindarhvols 56,5 millj-
ónum í fyrra.

Steinar Þór, sem var formaður 
skilanefndar slitabús Kaupþings á 
árunum 2008 til 2012, hefur meðal 
annars haft það hlutverk að gæta 
hagsmuna íslenska ríkisins við sölu-
ferli á hlut Kaupþings í Arion banka 
á undanförnum misserum. Þannig 
situr Steinar, sem sérstakur eftirlits-
maður fyrir hönd stjórnvalda, alla 
fundi stjórnar Kaupþings þar sem 
söluferli bankans er til umræðu. 
Þá hefur Steinar einnig átt sæti í 
stjórnum fjölmargra félaga sem 

voru framseld til Lindarhvols sem 
hluti af stöðugleikaframlagi gömlu 
bankanna.

Við upphaf starfsemi Lindarhvols 
nam bókfært virði stöðugleika-

eigna ríflega 162 milljörðum en 
helmingur þeirra eigna var skulda-
bréf útgefið af Kaupþingi til íslenska 
ríkisins. Í greinargerð um starfsemi 
Lindarhvols, sem fjármála- og efna-
hagsráðuneytið sendi frá sér í síð-
ustu viku, kom fram að frá framsali 
stöðugleikaeigna og fram til ágúst-
loka 2017 hafa greiðslur inn á stöð-
ugleikareikning ríkissjóðs, ásamt 
greiðslum inn á reikninga dóttur-
félaga, numið samtals um 140 millj-
örðum. Enn eru umtalsverðar eignir 
í umsýslu Lindarhvols, að stærstum 
hluta lánaeignir, en áætlað er að 
unnt verði að slíta starfsemi félags-
ins á fyrri hluta næsta árs. – hae

Steinar fékk 39 milljónir frá Lindarhvoli

Steinar Þór Guðgeirsson, ráðgjafi 
Lindarhvols.

Frá framsali stöðug-
leikaeigna til Lindarhvols í 
upphafi árs 2016 og fram til 
ágústloka á þessu ári hafa 
greiðslur inn á stöðugleika-
reikning ríkissjóðs, ásamt 
greiðslum inn á reikninga 
dótturfélaga, numið samtals 
um 140 milljörðum króna.

Hópur fjárfesta hefur lagt íslenska 
hugbúnaðarfyrirtækinu Teatime til 
jafnvirði um 200 milljónir króna. 
Index Ventures, alþjóðlegur fjár-
festingarsjóður, sem fjárfesti meðal 
annars í Facebook, Skype, Candy 
Crush og Clash of Clans, leiðir fjár-
festinguna.

Teatime, sem var stofnað í sumar 
af stofnendum og fyrrverandi lykil-
starfsmönnum Plain Vanilla, hyggst 
þróa tölvuleiki fyrir farsíma sem 
tengja fólk saman í rauntíma á áður 
óþekktan hátt.

Um er að ræða eina stærstu frum-
fjárfestingu í hugbúnaðarfyrirtæki 
hér á landi, en Teatime var aðeins 
formlega stofnað fyrir þremur mán-
uðum.

„Það er ótrúlega gaman að vera 
kominn aftur af stað. Ég held að við 
séum með vöru sem hefur ótrúlega 
mikla möguleika,“ segir Þorsteinn 
Baldur Friðriksson, einn stofnend-
anna.

Guzman Diaz, yfirmaður leikja-
fjárfestinga Index Ventures, segir 
að í tækni Teatime felist tækifæri 
til þess að koma með algerlega nýja 
hugmynd á markað. Index Vent-
ures leiðir fjárfestahópinn með um 
75 milljónir króna en alls leggja 
fjárfestarnir jafnvirði um 200 
milljóna króna til stofnunar 
Teatime.

Stofnendur Teatime eru 
þeir Þorsteinn Baldur, Ýmir 
Örn Finnbogason, Gunn-
ar Hólmsteinn Guðmunds-
son og Jóhann Þorvaldur 
Bergþórsson en allir 
voru þeir, eins og 
áður sagði, stjórn-
endur hjá Plain 
Vanilla sem gaf  
ú t  Q u i z  U p -
spurningaleikinn 
vinsæla.

Í  f j á r f e st a -
h ó p n u m  e r u 
margir sömu 
f j á r f e s t a r n i r 
og komu að 
Plain Vanilla 
og Quiz Up. Þar 
má nefna David 
Wa l l e r s t e i n , 
forstjóra Ten-
cent í Banda-
r í k j u n u m , 
sjöunda stærsta 
fyrirtækis heims 
miðað við mark-
aðsvirði.  Fyrir-

tækið á mörg stór tæknifyrirtæki 
í Kína og var jafnframt á meðal 
stærstu fjárfesta í leigubílaþjónust-
unni Uber og bílaframleiðandanum 
Tesla. Einnig eru á meðal fjárfesta 
Davíð Helgason, stofnandi Unity, 
og íslenski fjárfestingarsjóðurinn 
Investa auk annarra.

Þorsteinn Baldur segir hlutina 
hafa gerst hratt í sumar. „Eftir að 
QuizUp var selt til Bandaríkjanna 
í byrjun þessa árs tók við kær-
komið frí, en eftir nokkra mánuði 
fann maður að löngunin til þess að 
skapa eitthvað nýtt var orðin sterk. 
Það var svo í sumar sem fjórir af 
fyrrverandi stjórnendum Plain Van-
illa hittust og úr varð ný hugmynd 
sem við urðum strax mjög spenntir 
fyrir. Við ákváðum því að stofna nýtt 
fyrirtæki og byrjuðum að bera hug-
myndina undir ýmsa fjárfesta sem 
við þekktum og höfðu verið með 
okkur í Plain Vanilla.

Móttökurnar voru vægast sagt 
góðar og ég er ótrúlega þakklátur 
fyrir þá trú sem fjárfestarnir hafa 
haft á hugmyndinni og það traust 
sem þeir sýna teyminu okkar.“

Það að safna svo miklu fjármagni 
strax við stofnun hjálpi þeim að 

vinna hraðar í átt að mark-
miðinu, sem sé að bylta því 

hvernig fólk spilar farsíma-
leiki.

Aðspurður segir Þor-
steinn næstu skref að 
stækka félagið og ráða 

hæfileikaríkt fólk til starfa. 
„Við erum komnir með 

fjármagn sem gerir 
okkur kleift að 
hraða þróun-
inni á fyrstu 
útgáfu Tea-
time. Við 
getum von-
andi aðeins 
s v i p t 
hulunni af 
v ö r u n n i 
fyrir jól. 
Þ a ð  e r 
planið.“ 
– kij

Fjárfesta 200 milljónir í næstu                                             
hugmynd stofnenda Plain Vanilla                                                     

Þorsteinn 
Baldur Frið-
riksson, einn 

stofnenda 
Teatime

– Tengir þig við framtíðina!
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Breski vogunarsjóðurinn Attestor 
Capital hefur bætt við sig tæplega 
hálfs prósents eignarhlut í Arion 
banka fyrir rúmlega 800 millj-
ónir króna en seljandi bréfanna 
var Kaupþing. Sjóðurinn nýtti sér 
lítinn hluta kaupréttar sem hann 
átti í bankanum en eftir kaupin á 
Attestor Capital rúmlega 10,4 pró-
senta hlut í Arion banka. Kaup 
vogunarsjóðsins voru gerð daginn 
áður en kauprétturinn rann út um 
miðjan þennan mánuð, samkvæmt 
heimildum Markaðarins.

Attestor Capital og Goldman 
Sachs, en bæði sjóðurinn og banda-
ríski fjárfestingarbankinn fara nú 
með atkvæðarétt í Arion banka, 
eiga í dag samanlagt um 13,01 pró-
sents hlut í bankanum. Kaup Att-
estor Capital á um 0,44 prósenta 
hlut til viðbótar í Arion banka 
voru gerð í því skyni, samkvæmt 
heimildum Markaðarins, að vog-
unarsjóðurinn og Goldman Sachs 
ættu í sameiningu lítillega stærri 
hlut í bankanum en Bankasýsla 
ríkisins. Stofnunin heldur á 13 pró-
senta hlut í Arion banka fyrir hönd 
íslenska ríkisins.

Fjármálaeftirlitið (FME) komst 
nýlega að þeirri ákvörðun að Att-
estor Capital og tengdir aðilar væru 
hæfir til að fara með virkan eignar-
hlut í Arion banka en í kjölfarið fékk 
sjóðurinn atkvæðarétt í samræmi 
við hlutafjáreign sína í bankanum. 
Í lok síðustu viku komst FME að 
sömu niðurstöðu í tilfelli vogunar-
sjóðsins Taconic Capital og Kaup-
þings með þeirri undantekningu að 
sú ákvörðun tekur ekki gildi fyrr en 
Arion banki verður skráður á hluta-
bréfamarkað. Fram að því munu 
hvorki bandaríski sjóðurinn né 
Kaupþing fara beint með atkvæða-
rétt í bankanum heldur verður hann 
í höndum Kaupskila, dótturfélags 
Kaupþings.

Samkvæmt ákvörðun FME teljast 
Taconic og Kaupþing vera í sam-
starfi í skilningi laga um fjármála-
fyrirtæki. Vogunarsjóðurinn er 

langsamlega stærsti einstaki hlut-
hafi Kaupþings með rúmlega 40 
prósenta hlut en í gegnum dóttur-
félag sitt á Kaupþing um 57,4 pró-
sent í Arion banka. Taconic eignað-
ist sem kunnugt er fyrr á árinu 9,99 
prósenta hlut í Arion banka og á því 
samanlangt – beint og óbeint – lið-
lega þriðjungshlut í bankanum.

Þegar vogunarsjóðirnir þrír – 
Attestor, Taconic og Och-Ziff Capi-
tal – ásamt Goldman Sachs keyptu 
samtals rúmlega 29 prósenta hlut 
af Kaupþingi í Arion banka í mars 
á þessu ári fyrir 49 milljarða var 
einnig um það samið að fjárfesta-
hópurinn hefði kauprétt að um 
22 prósenta hlut til viðbótar. Sá 
kaupréttur rann út 19. septem-
ber án þess að nokkur fjárfestanna 

nýtti sér hann fyrir utan Attestor en 
sjóðurinn ákvað sem fyrr segir að 
bæta aðeins við sig 0,44 prósentum 
í bankanum. Kauprétturinn var á 
hærra gengi en sjóðirnir og Gold-
man keyptu hlut sinn á fyrr á árinu 
sem var á genginu 0,81 miðað við 
bókfært eigið fé í lok þriðja fjórð-
ungs 2016. Samkvæmt heimildum 
Markaðarins þurfti Attestor því að 
greiða rúmlega 800 milljónir króna 
fyrir tæplega hálfs prósents hlut í 
Arion banka en eigið fé bankans 
var liðlega 222 milljarðar í lok júní 
á þessu ári.

Ekkert verður af fyrirhuguðu 
útboði og skráningu Arion banka 
á þessu ári, eins og Markaðurinn 
greindi fyrst frá síðastliðinn mið-
vikudag, vegna stjórnarslita og boð-
aðra kosninga til Alþingis í næsta 
mánuði. Kaupþing staðfesti þetta 
í tilkynningu sem félagið sendi frá 
sér í lok síðustu viku. Stefnir Kaup-
þing nú að því að losa um hlut sinn 
í bankanum í gegnum opið hluta-
fjárútboð á fyrsta fjórðungi næsta 
árs þegar væntingar eru um að ný 
ríkisstjórn hafi tekið til starfa eftir 
kosningar. hordur@frettabladid.is 

Attestor eykur við hlut 
sinn fyrir 800 milljónir
Vogunarsjóður nýtti sér kauprétt og bætti við sig 0,44 prósenta hlut. Kaupin 
gerð svo Attestor Capital og Goldman Sachs færu sameiginlega með meiri at-
kvæðarétt í Arion banka en sem nemur 13 prósenta hlut Bankasýslu ríkisins.  

Hluthafar Arion banka

Kaupskil 57,4% 
Bankasýslan 13% 
Attestor 10,4% 
Taconic 9,99% 
Och-Ziff 6,6% 
Goldman 2,6%

Hlutafjárboð og skráning Arion frestast fram á næsta ár. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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innar lækkað um 4,9 prósent og 
skuldabréfavísitala GAMMA um 
1,5 prósent frá því að ríkisstjórnin 
féll. Einn viðmælandi Markaðarins 
segir sennilegt að umræddar lækk-
anir muni ganga til baka, í það 
minnsta að einhverju leyti, þegar 
óvissunni léttir, en enginn viti hve-
nær svo verður. „Markaðurinn hefur 
aðeins róast en óvissan hvílir samt 
enn eins og farg á honum. Á meðan 
svo er eru engar verulegar hækkanir 
í kortunum.“

Stefán Broddi segir að líkurnar á 
því að peningastefnunefnd Seðla-
bana Íslands lækki stýrivexti bank-
ans hafi minnkað. Undir það taka 
fleiri viðmælendur Markaðarins. 
Nefndin kemur saman og ákveður 
vexti í næstu viku. Verðbólgu-
álagið á skuldabréfamarkaði, þ.e. 
munurinn á milli ávöxtunarkröfu 
óverðtryggðra og verðtryggðra 
ríkisskuldabréfa, hækkaði skarpt 
í kjölfar stjórnarslitanna og er nú 
töluvert yfir 2,5 prósenta verð-
bólgumarkmiði sem endurspeglar 
hækkandi langtímaverðbólguvænt-
ingar fjárfesta.

Stefán Broddi bendir á að verð-
bólguálag á skuldabréfamarkaði 

sé einn af þeim mælikvörðum sem 
peningastefnunefnd Seðlabankans 
horfi til við vaxtaákvörðun. Álagið 
hafi farið hækkandi eftir að gengi 
krónunnar tók að veikjast í sumar 
en hafi rokið upp í kjölfar stjórnar-
slitanna. Það sé til vitnis um að fjár-
festar búast við að meiri verðbólga 
sé í kortunum. Aukið verðbólguálag 
hafi lækkað raunstýrivexti og gert 
það að verkum að slaknað hafi á 
taumhaldi peningastefnunnar.

Hræðsla og óvissuálag
Agnar Tómas Möller, framkvæmda-
stjóri sjóða hjá GAMMA, segir að 
þrátt fyrir pólitískan óróleika sé 
umtalsverð hækkun verðbólgu-
álags á skuldabréfamarkaði undan-
farið aðeins að hluta tilkomin vegna 
vaxandi verðbólguvæntinga mark-
aðarins. Óróleikinn hafi vissulega 
einhver áhrif á verðbólguvæntingar, 
en þau séu minni en margir vilji láta 
vera, enda séu fáar vísbendingar um 
að verðbólga fari vaxandi á næstu 
misserum og erfitt  sé að tengja 
stjórnarslitin beint við hærri verð-
bólgu. „Það sem skýrir hærra verð-

bólguálag er fyrst og fremst ákveðin 
hræðsla og óvissuálag sem komið er 
til að miklu leyti vegna langvarandi 
innflæðishafta Seðlabankans sem 
hafa ýtt vaxtastiginu upp undanfar-
in misseri, einkum á óverðtryggða 
enda vaxtarófsins.

Innflæðishöftin hindra að mestu 
leyti langtíma skuldabréfafjárfest-
ingar erlendra aðila á Íslandi og hafa 
þannig þurrkað upp skuldabréfa-
markaðinn og gert hann mjög veik-
burða á sama tíma og þau ýta undir 
væntingar um veikari krónu horft 
fram á veginn en ella. Á sama tíma 
og fjármagn innlendra aðila leitar 
út úr hagkerfinu eftir langvarandi 
gjaldeyrishöft eiga erlendir skulda-
bréfafjárfestar, sem hafa mikinn 
áhuga á að fjárfesta í löngum inn-
lendum vöxtum, ekki greiða leið 
inn á markaðinn. Þeir hafa verið 
nettó seljendur á skuldabréfamark-
aði í ár og það sama má segja um 
lífeyrissjóðina sem hafa dregið sig 
í auknum mæli út af markaðinum.

Löng og óverðtryggð bréf eru eitt 
af því fyrsta sem lífeyrissjóðirnir 
selja þegar þeir fjárfesta erlendis eða 

þegar þá vantar fé til að fjármagna 
sjóðsfélagalán sín. Allir þessir kraft-
ar eru til þess fallnir að þrýsta upp 
verðbólguálaginu, einkum til lengri 
tíma, og er birtingarmynd þess 
aukið óvissuálag og hærra vaxtastig. 
Kosningaskjálftinn hefur síðan leyst 
úr læðingi þessa hræðslutilfinningu 
á meðal fjárfesta á þeim tíma sem 
markaðurinn er mjög veikburða 
vegna skorts á fjármagni.“

Kristrún Mjöll bendir á að mörg 
fyrirtæki hafi á undanförnum mán-
uðum – eftir að gjaldeyrishöftum var 
aflétt – kvartað yfir öfgakenndum 
sveiflum á gengi krónunnar. Sveifl-
urnar flæki fyrirtækjarekstur, geri 
áætlanagerð nær ómögulega og 
skaði samkeppnishæfni landsins á 
alþjóðavísu. „Til viðbótar við gengis-
óstöðugleika bætist nú við pólitískur 
óstöðugleiki. Þessi óvissa setur mörg 
fyrirtæki, sem hafa reynt að leggja 
línurnar í rekstri sínum fyrir næstu 
mánuði, í vonda stöðu. Þau reiða sig 
á að efnahagsumhverfið sé fyrirsjáan-
legt. Þeir sem hyggjast fjárfesta eða 
auka umsvif sín vilja til að mynda vita 
hvernig umhverfið verður á næstu 
árum. Það fjárfesta fáir til eins árs í 
senn.“

Fjárfestar og stjórnendur fyrirtækja 
hafa miklar áhyggjur af þeirri póli-
tísku óvissu sem uppi er vegna falls 
ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins, 
Viðreisnar og Bjartrar framtíðar og 
boðaðra kosninga til Alþingis í lok 
næsta mánaðar. Áform um miklar 
fjárfestingar hafa verið sett til hliðar 
í bili og óttast er að verði óviss-
an langvarandi geti hún dregið úr 
áhuga erlendra fjárfesta á landinu.

„Menn halda að sér höndum og 
bíða með allar stórar ákvarðanir 
þangað til ljóst verður hvernig póli-
tíska landslagið mun liggja eftir 
kosningar,“ segir forstjóri í skráðu 
félagi í samtali við Markaðinn.

Stefán Broddi Guðjónsson, for-
stöðumaður greiningardeildar 
Arion banka, segir að mikill póli-
tískur óstöðugleiki rími illa við þá 
ímynd sem Ísland hefur haft gagn-
vart umheiminum sem stöðugt nor-
rænt ríki.

Samkvæmt heimildum Markað-
arins hafa margir verðbréfamiðlarar 
fengið fyrirspurnir frá erlendum 
fjárfestum undanfarna daga. Hafa 
fjárfestarnir krafist skýringa á 
hinu óstöðuga stjórnmálaástandi 
sem hér ríkir. Ekki hefur dregið 
úr áhuga þeirra á að fjárfesta hér á 
landi, en hins vegar vilja þeir bíða 
og sjá hvernig stjórnmálin þróast 
fram yfir kosningar. Á meðal verk-
efna sem hafa frestast er fyrirhuguð 
skráning Arion banka, en  eins og 
Markaðurinn hefur greint frá stefnir 
Kaupþing, sem á 58 prósenta hlut í 
bankanum, nú að því að losa um 
hlut sinn í gegnum opið hlutafjárút-
boð á fyrsta fjórðungi næsta árs.

Kristrún Mjöll Frostadóttir, hag-
fræðingur Viðskiptaráðs Íslands, 
segir að pólitískur óstöðugleiki 
geti hamlað erlendri fjárfestingu. 
„Erlendir fjárfestar líta meðal 
annars til þess hvers konar rekstr-
arumhverfi fyrirtækjum er búið og 
eins hve auðvelt er að starfa hér og 
ávaxta fé sitt. Nú höfum við brátt 
haft  þrjár ríkisstjórnir  á tveimur 
árum. Það flækir skilaboð til 
erlendra aðila um fyrirsjáanleika, 
sérlega þegar miklar sviptingar eru 
í landslaginu á milli stjórna.

Þegar boðað er til kosninga með 
nokkurra vikna fyrirvara er ekki 
ólíklegt að fjárfestar og fyrirtæki 
haldi einfaldlega að sér höndum og 
bíði með allar stórar ákvarðanir þar 
til kosningum lýkur og málin hafa 
skýrst frekar. Þangað til verða mörg 
verkefni í biðstöðu,“ segir hún.

„Það er mjög líklegt að menn 
staldri nú aðeins við og bíði,“ segir 
Páll Harðarson, forstjóri Kaup-
hallarinnar, „en ég efast um að við 
þurfum að hafa verulegar áhyggjur 
til lengri tíma litið. Ef það verður 
greitt úr þessu með eðlilegum hætti, 
ríkisstjórn mynduð innan eðlilegra 
tímamarka og hlutirnir komast 
aftur í samt horf hef ég ekki miklar 
áhyggjur af því að það dragi úr 
áhuga erlendra fjárfesta á landinu.“

Minni líkur á vaxtalækkun
Fjárfestar brugðust harkalega við 
fregnum af stjórnarslitunum. Dag-
inn eftir, föstudaginn 15. septem-
ber, gufuðu 32 milljarðar króna 
upp á verðbréfamörkuðum, þar af 
23 milljarðar á hlutabréfamarkaði. 
Benti greiningardeild Aron banka á 
að eignir lífeyrissjóðanna, umsvifa-
mestu fjárfesta landsins, hefðu rýrn-
að um að minnsta kosti 14 milljarða 
króna þennan eina dag. „Þetta var 
eins og blóðbað,“ sagði verðbréfa-
miðlari sem Fréttablaðið ræddi við.

Lækkanirnar hafa haldið áfram 
undanfarna daga, en sem dæmi 
hefur úrvalsvísitala Kauphallar-

Áhyggjufullir og halda að sér höndum
Áform um miklar fjárfestingar hafa verið sett til hliðar vegna stjórnarslita og boðaðra þingkosninga. Óttast er að langvarandi pólitísk 
óvissa geti dregið úr áhuga erlendra fjárfesta á landinu. Erlendir fjárfestar krefjast skýringa á ástandinu. Minni líkur eru á vaxtalækkun.

Fasteignasala sums staðar í alkuli

Viðskipti með fasteignir drógust verulega saman hjá sumum fasteigna-
sölum í kjölfar þess að ríkisstjórnin féll fyrr í mánuðinum. Sums staðar 
ríkti alkul í nokkra daga, samkvæmt heimildum Markaðarins. Báru mögu-
legir fasteignakaupendur þá því við að rétt væri að bíða með fjármagns-
frekar fjárfestingar líkt og fasteignakaup þar til mestri óvissunni léttir. 
Rétt er að taka fram að ekki fundu allar fasteignasölur fyrir merkjan-
legum samdrætti á dögunum eftir fall ríkisstjórnarinnar.

Kjartan Hallgeirsson, formaður Félags fasteignasala, segir að óvissa 
sé aldrei góð fyrir viðskipti, sama hvort það séu fasteignaviðskipti eða 
önnur viðskipti. „Það er alltaf óþægilegt þegar það er óvissa á stjórnar-
heimilinu og kosningar eiga það til að draga svolítið athyglina frá 
viðskiptum.“ Hann tekur þó fram að á móti aukinni óvissu vegi meðal 
annars lækkandi vextir og vaxandi kaupmáttur. „Framboðið af eignum á 
sölu hefur einnig aukist. Einhverjar eignir sitja eftir, kannski vegna þess 
að verðin eru of há. Það kann að vera. Markaðurinn þarf þá að stilla 
sig af í þeim efnum.“ Að öðru leyti sé nú ágætis gangur í fasteignavið-
skiptum eftir rólega sumarmánuði. 

Það sem skýrir 
hærra verðbólgu-

álag er fyrst og fremst 
ákveðin hræðsla og óvissu-
álag sem komið er til að 
miklu leyti vegna langvar-
andi innflæðishafta.
Agnar Tómas Möller, 
framkvæmdastjóri 
sjóða hjá GAMMA

Þegar boðað er til 
kosninga með nokk-

urra vikna fyrirvara er ekki 
ólíklegt að fjárfestar og 
fyrirtæki haldi einfaldlega að 
sér höndum.
Kristrún Mjöll 
Frostadóttir, 
hagfræðingur Við-
skiptaráðs Íslands

Kosningaskjálfti hefur gert vart við sig á mörkuðum undanfarna daga. Hann lýsir sér meðal annars í því að verðbólguálag á skuldabréfamarkaði hefur þokast 
upp á við og hlutabréfaverð farið lækkandi. 32 milljarðar króna gufuðu upp á verðbréfamörkuðum daginn eftir fall ríkisstjórnarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kristinn Ingi  
Jónsson 
kristinningi@frettabladid.is
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Aðeins 149.900 kr.

ZEKE
rafmagns lyftistóll

Stillanlegur hægindastóll.

Svart leður/PVC.

Fullt verð: 179.900 kr.

Þessi hallar til baka, 
skemill fram og lyftir 
þér á fætur.

16%
AFSLÁTTUR

Aðeins 139.900 kr.

LEO
rafmagns lyftistóll

Stillanlegur hægindastóll.

Svart og dökkbrúnt leður.

Fullt verð: 169.900 kr.

Þessi hallar til baka, 
skemill fram og 
lyftir þér á fætur.

kr.

17%
AFSLÁTTUR

Aðeins 43.900 kr.

RANDERS
hægindastóll 
með skemli

Stillanlegur hægindastóll.

Rautt, ljós- eða dökkgrátt 

slitsterkt áklæði. Einnig 

fáanlegur í PVC leðri.

Fullt verð: 59.900 kr.

16%
AFSLÁTTUR

Fyrir þínar
bestu stundir

Haust–tilboðin

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Konur nýta sér þjónustu erlendra vef-
verslana 20% oftar en karlar en fyrir 
helmingi lægri upphæð í hvert skipti.

Það kemur ýmislegt áhugavert 
í ljós þegar rótað er í gögnum um 
erlenda vefverslun Íslendinga. Vegna 
minna vöruúrvals í heimabyggð 

mættum við kannski eiga von á að 
íbúar landsbyggðarinnar sýndu Ali 
Express, Amazon og fleiri vefversl-
unum meiri áhuga en við sem búum 
hér á höfuðborgarsvæðinu. Þvert á 
móti eru viðskiptin helmingi minni 
á landsbyggðinni.

Þetta er meðal þess sem Vilhelm 
Már Þorsteinsson, framkvæmdastjóri 
hjá Íslandsbanka, ræddi á fjármála-
þingi bankans í gær. Tilefnið var þær 
miklu breytingar sem eru að verða á 
smásölumarkaði. Við höfum öll tekið 
eftir auknum áhuga erlendra verslun-
arrisa á landinu en á sama tíma má 
segja að vefverslun sé loksins að verða 

almenn. 79% þátttakenda í könnun 
Gallup í vor sögðust hafa verslað á 
netinu undanfarið ár. Erlend velta 
hefur tvöfaldast frá árinu 2014 og 
kemur eflaust til með að aukast enn 
frekar eftir því sem tækninni fleygir 
fram. Þetta gerist þrátt fyrir tolla og 
háan flutningskostnað.

Það er herjað á íslenska smá-
söluaðila úr tveimur áttum í einu og 
breytingarnar gerast á ógnarhraða. 
Viðbrögðin hafa meðal annars verið 
tilraunir (sem ýmist tókust eða ekki) til 
sameininga og hagræðingar en í ein-
hverjum tilvikum hefur samkeppnis-
löggjöf gert aðilum erfitt um vik.

Viðskiptaráð Íslands hittir nagl-
ann á höfuðið í nýlegri umsögn 
sinni sem ber heitið Samkeppni í 
breyttri heimsmynd. Þar er lögð 
áhersla á að samkeppnisyfirvöld 
taki tillit til stærðar erlendra aðila 
sem koma inn á okkar litla örmark-
að og viðurkenni vefverslun sem 
hluta innlends markaðar. Sam-
keppnin er orðin alþjóðleg og nær 
inn á mun fleiri svið en matvöru, 
eldsneyti og föt, sem hvað mest hafa 
verið í umræðunni. Samkeppnis-
aðilar Icelandair eru fleiri en 
íslenska flugfélagið WOW. 365 lítur 
eflaust ekki síður til Netflix, Hulu og 

Amazon en Símans og RÚV þegar 
bitist er um markaðshlutdeild. Þessi 
nýi heimur er kominn til að vera og 
erlendir samkeppnisaðilar sem búa 
við allt aðra stærðarhagkvæmni og 
fjárhagslegt umhverfi eru komnir 
niður úr stúkunni og farnir að taka 
aukinn og áberandi þátt í leiknum.

Leikurinn þarf að vera sanngjarn. 
Vonandi ber framtíðin í skauti sér 
lægri innflutningskostnað, skilvirk-
ari póstsendingar, meiri erlenda fjár-
festingu og aukna vefverslun. Íslensk 
fyrirtæki þurfa að aðlagast þessum 
breytingum en það sama má segja 
um regluramma stjórnvalda.

Vefverslun og erlendir risar
Björn Berg
Gunnarsson
fræðslustjóri 
Íslandsbanka 

Helga Þórisdóttir hefur gegnt 
starfi forstjóra Persónuverndar frá 
árinu 2015 en fyrirséð er að starf-
semi stofnunarinnar taki miklum 
stakkaskiptum á komandi miss-
erum. Á næsta ári er áætlað að 
innleiða í íslenskan rétt umfangs-
miklar breytingar á persónuvernd-
arlöggjöfinni sem á eftir að hafa 
veruleg áhrif á öll þau fyrirtæki sem 
vinna með persónuupplýsingar. 
Helga situr hér fyrir svörum í Svip-
mynd Markaðarins.

Hvað hefur komið þér mest á 
óvart það sem af er ári? Það er 
tvennt. Annars vegar að gögn séu 
nú talin verðmætari en olía og 
svo hitt að lesa um það í greininni 
„The Data That Turned the World 
Upside Down“, eftir Hannes Grass-
egger og Mikael Krogerus, hvernig 
samfélagsmiðlar hafa verið not-
aðir af utanaðkomandi aðilum 
til að greina persónuleika fólks 
og þannig orðið að leiksoppum 
þeirra sem hafa vald yfir gögnum 
og persónuupplýsingum, samanber 
niðurstöður forsetakosninganna í 
Bandaríkjunum og Brexit-kosning-
anna í Bretlandi.

Hvaða app notarðu mest? Ef frá er 
talið Google Maps, þá nota ég ekki 
öpp. Ég lifi eftir þeirri leiðbeiningu 
að maður eigi að þekkja kerfin 
sem maður notar. Með uppgangi 
gervigreindar og notkun hennar á 
gríðargögnum (e. big data), þá hef 
ég ekki enn skilið til fulls hvernig 
persónuupplýsingar eru notaðar og 
rýndar í flestum þeim öppum sem 
boðið er upp á – og þess vegna nota 
ég þau ekki.

Hvað gerir þú í frístundum 
þínum? Við erum fimm í fjölskyld-
unni – sex með öldruðum hundi – 
og best þykir mér nú að hafa fólkið 
mitt í kringum mig eða bjóða fjöl-
skyldunni og góðum vinum í mat. 
Það verður að segjast eins og er að 
með þokkalega stórt heimili og 
meira en nóg að gera í vinnunni, 
þá eru frístundirnar fáar, en þegar 

þær gefast þá er líka fátt betra en 
breskir sakamálaþættir.

Hvernig heldur þú þér í formi? 
Með því að fara seint og jafnvel ekki 
í hádegismat og gera upp húsnæði 
á milli þess sem hundurinn bjargar 
mér með hundagöngum. En svona 
án gríns, þá er hægt að fara ansi 
langt á bláberjaskyri og ristaðri 
brauðsneið auk þess sem góður 
taktur hefur alltaf fengið mig til að 
hreyfa mig.

Hvernig tónlist hlustar þú á? Ég 
er hrifin af nær allri tónlist frá sin-
fóníu til R&B – ef frá er talið þunga-
rokk og rokk. Ég er alin upp með 
Abba og Boney M og get vel raulað 
með þeim enn þá. Þeir sem klikka 
aldrei eru George Michael, Paolo 
Conte, Carla Bruni – og ótrúlega 
margir nýir flottir íslenskir, og svo 
gamlir og góðir eins og Nýdönsk og 
Mezzoforte – þvílíkir afmælistón-
leikar um daginn.

Ertu í þínu draumastarfi? Að 
starfa sem forstjóri Persónuverndar 
er mest krefjandi en að sama skapi 
áhugaverðasta viðfangsefnið sem 
ég hef tekist á hendur hingað til. 
Útgangspunkturinn hjá okkur er 
að standa vörð um mannréttindi 
og grundvallarréttindi einstaklinga 
þegar kemur að vinnslu persónu-
upplýsinga. Það er mjög auðvelt 
að láta það viðfangsefni fanga sig á 
tímum tæknibyltingar.

Notar ekki öpp og 
þykir fátt betra en 
breskir sakamálaþættir

Helga Þórisdóttir hefur gegnt starfi forstjóra Persónuverndar frá árinu 2015 en fyrirséð er að starfsemi stofnunarinnar 
taki miklum stakkaskiptum á komandi misserum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Svipmynd
Helga Þórisdóttir

Að starfa sem 
forstjóri Persónu-

verndar er mest krefjandi en 
að sama skapi áhugaverðasta 
viðfangsefnið sem ég hef 
tekist á hendur hingað til.
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Olíuverð hækkar á nýSkotsilfur

Áhrif nýrra tæknilausna 
á fjármálamarkaði eru 
mikil og fyrirtæki sem 
nýta sér svokallaða 
fjártækni og trygginga-

tækni (e. Fintech, Insurtech) veita 
nú hefðbundnum bönkum og fjár-
málafyrirtækjum samkeppni þegar 
kemur að lánastarfsemi, verðbréfa-
viðskiptum og tryggingaþjónustu. 
Margir spá að straumhvörf séu fram 
undan vegna þessarar þróunar og 
fjármálakerfið muni taka stakka-
skiptum á næstu árum.

Þróunin er knúin áfram af fyrir-
tækjum sem nýta sér tækni á borð 
við bálkakeðjur (e. blockchain) og 
aðra umbreytingatækni til að svara 
kalli um aðgengilegri og hraðari 
þjónustu frá hinum stafrænu kyn-
slóðum. Þetta eru sjaldnast fjár-
málafyrirtæki í lagalegum skilningi 

og fæst því eftirlitsskyld: samt sem 
áður bjóða þau oft á tíðum sömu 
þjónustu og eiginleg fjármálafyrir-
tæki og eru í beinni samkeppni við 
þau.

Samkeppni og skilvirkni
Grundvallarhlutverk fjármála-
fyrirtækja er að sinna miðlunar-
hlutverki í hagkerfinu: umbreyta 
sparnaði í fjárfestingu og dreifa 
áhættu. Sú staðreynd að fjárfest 
hefur verið í fjártæknifyrirtækj-
um fyrir meira en 100 milljarða 
Bandaríkjadala á undanförnum 
árum bendir sterklega til að þessu 
grundvallarhlutverki verði ekki 
eingöngu sinnt af bönkum, verð-
bréfafyrirtækjum og -sjóðum og 
tryggingafélögum í framtíðinni. 
Þeirri þróun ber að fagna, enda 
mun hún að öllum líkindum gera 
fjármálamarkað skilvirkari, lækka 
viðskiptakostnað og auka hagræði 
fyrir viðskiptavinina.

Hefðbundin fjármálafyrirtæki 
taka virkan þátt í þessari þróun 
og eiga annaðhvort í samstarfi 
við fjártæknifyrirtæki og/eða eru 
að þróast sem slík sjálf. En það 
er kostnaðarsamt. Talið er að 
evrópskir bankar muni verja um 
50 milljörðum dala í nýja fjárfest-
ingu í upplýsingatækni til að laga 
sig að samkeppni úr nýjum áttum.

Þjónusta þvert á landamæri
Vísbendingar eru um að fram-
kvæmdastjórn Evrópusambands-
ins geri sér grein fyrir að fjártækni 
muni umbreyta hinum sameigin-
lega markaði og að nauðsynlegt 
sé að gera bönkum kleift að nýta 
sér þau tækifæri sem hún kemur 
til með að skapa, til dæmis þegar 
kemur að auknu aðgengi fólks að 
fjármálaþjónustu þvert á landa-
mæri. Það kunni að vera nauð-
synleg forsenda þess að markmið 
ESB um sameiginlegan fjármagns-
markað náist (e. Capital Markets 
Union).

Þannig hefur framkvæmdastjórn-
in tekið til skoðunar breytingar 
á reglum í þá veru að kaup fjár-
málafyrirtækja á hugbúnaði skil-
greinist sem fjárfesting fremur en 
rekstrarkostnaður. Um helmingur 
kostnaðar evrópskra banka vegna 
upplýsingatækni er tilkominn 
vegna kaupa á hugbúnaði og slík 
breyting myndi leiða til þess að fjár-
binding þeirra myndi minnka um 
20 milljarða evra á ári hverju. Slík 
breyting myndi efla samkeppni á 
fjármálamarkaði enn frekar og gera 
fjármálafyrirtæki betur í stakk búin 
til að nýta möguleika fjármálatækn-
innar neytendum til hagsbóta.

Þá er einnig rætt um að endur-
skoða þurfi reglur um breytileg 

starfskjör. Engar takmarkanir eru á 
slíkum greiðslum hjá starfsmönn-
um fjártæknifyrirtækja á meðan 
strangar reglur gilda um slíkt hjá 
fjármálafyrirtækjum.

Framtíðarskipan fjármálakerfisins
Miklar breytingar eru að eiga sér 
stað á fjármálamarkaði og vafalaust 
verður þróunin það hröð að umhverfi 
fjármálaþjónustu taki stakkaskiptum 
næsta áratuginn. Íslensk fjármála-
fyrirtæki starfa á hinum sameiginlega 
evrópska markaði og þessar breyting-
ar munu einnig hafa mikil áhrif hér 
á landi. Framtíðarskipan fjármála-
kerfisins er reglulega rædd á hinum 
pólitíska vettvangi. Það er ekki síst 
tilkomið vegna þeirrar staðreyndar 
að umsvif ríkisins á fjármálamark-
aði hér á landi eru verulega mikil í 
hinu evrópska samhengi. En það er 
ekki nóg að ræða einungis um stærð 
eignarhluta ríkisins til framtíðar 
litið. Þessi umræða verður að byggja 
á grunni þeirra breytinga sem eru að 
eiga sér stað á fjármálamörkuðum 
og leitast verður við að svara spurn-
ingum um; hvað þurfi að gera til þess 
að íslensk fjármálafyrirtæki fullnýti 
þau tækifæri sem eru að skapast með 
örum tæknibreytingum og íslenskir 
neytendur fái þannig aðgang að 
hagkvæmari fjármálaþjónustu sem 
þessar breytingar geta leitt af sér.

Stafræn straumhvörf

 Heimsmarkaðsverð á olíu hefur um þessar mundir ekki verið hærra í liðlega tvö ár. Aukin eftirspurn og áhyggjur fjárfesta af þróun alþjóða-
stjórnmála skýra hækkanirnar að mati greinenda, en auk þess eru vísbendingar um að áhrifa af samkomulagi ríkja innan OPEC, samtaka 
stærstu olíuframleiðsluríkja heims, um að draga úr framleiðslu sé farið að gæta í verði. Búast má við frekari verðhækkunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Umheimurinn er að fara í gegnum 
eitt magnaðasta og hraðasta breyt-
ingaskeið sögunnar. Nýsköpun og 
tækni eru og verða lykilorð þessa 
umbreytingatímabils. Í þessu sam-

hengi er oft talað um fjórðu iðn-
byltinguna sem mun bylta vinnu-
markaðnum eins og við þekkjum 
hann á komandi árum. Stór hluti 
þeirra starfa sem við þekkjum í dag 
mun breytast, jafnvel hverfa, og ný 
störf verða til.

Tækifærin sem munu skapast 
við þessa umbreytingu eru mikil, 
en erum við sem samfélag tilbúin 
til að takast á við þessa áskorun? 
Við þessi tímamót sannast hið 
fornkveðna að „mennt er máttur“. 
Í menntun felast tækifæri til að 

bregðast við hinu óþekkta og skapa 
ný tækifæri. Menntun í tækni og 
nýsköpun þarf að færast ofar á for-
gangslistann á öllum menntastig-
um og áhugavert væri að sjá meira 
samstarf og gegnsæi á milli ólíkra 
menntastiga.

Forskot sem skiptir sköpum
Nýsköpun felst í hnotskurn í að 
skapa eitthvað nýtt eða endurbæta 
eitthvað sem þegar er til staðar. 
Á þetta jafnt við menntastofn-
anir og atvinnulífið í heild. Geta 

skipulagsheilda til nýsköpunar er 
mikilvægt samkeppnisforskot og 
skiptir sköpum í því hvort fyrirtæki 
og stofnanir lifi af í síbreytilegu 

umhverfi. Þverfagleiki, sköpunar-
gleði og hæfni til að starfa í teymi 
með ólíkum einstaklingum eru 
jafnframt veigamikil atriði í þessu 
samhengi. Mikilvægt er að áhersla 
á tækni og nýsköpun verði samofin 
í menntakerfið frá upphafi skóla-
göngu og í gegnum allt lífið.

Lærdómur og skapandi hugsun 
ætti að verða lífsstíll, eitthvað 
sem endar aldrei þannig að við 
séum sífellt í stakk búin til þess að 
aðlagast breyttu umhverfi og takast 
á við nýjar áskoranir í lífi og starfi.

Umheimur á hröðu breytingaskeiði
Guðmunda 
Smáradóttir 
formaður Opna 
háskólans í HR 
og FKA-félags-
kona

Menntun í tækni og 
nýsköpun þarf að 

færast ofar á forgangslistann 
á öllum menntastigum og 
áhugavert væri að sjá meira 
samstarf og gegnsæi á milli 
ólíkra menntastiga.

Katrín  
Júlíusdóttir 
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
fjármálafyrir-
tækja

Stokkað upp
Sigurður Hannes-
son var ekki 
lengi að láta 
til sín taka hjá 
Samtökum 
iðnaðarins 
(SI). Tæplega 
tveimur mán-
uðum eftir að Sigurður tók við 
starfi framkvæmdastjóra hefur 
hann hrundið af stað verulegum 
skipulags- og áherslubreytingum 
í starfsemi samtakanna. Allir sem 
til þekkja vita að þær voru nauð-
synlegar – og þó fyrr hefði verið. 
Breytingar hafa orðið á starfsliði 
SI vegna þessa og talsvert af nýju 
fólki mun bætast við á næstunni í 
stað þeirra sem eru á útleið. Með 
þessu þykir Sigurður hafa sýnt 
að hann muni láta verkin tala og 
ekki veigra sér við að taka erfiðar 
ákvarðanir í því skyni að styrkja 
samtökin.

Minnka hlut sinn
Litlar breyt-
ingar urðu 
á hluthafa-
hópi Kviku 
eftir að hlutafé 
bankans var 
aukið um daginn. 
Eignarhaldsfélagið Brimgarðar, 
sem er í eigu Guðnýjar, Eggerts, 
Halldórs og Gunnars Þórs Gísla-
barna, minnkaði hlut sinn í bank-
anum úr 5 í 4,12 prósent, en fyrr í 
sumar seldi félagið 3,3 prósenta 
hlut til Hjörleifs Jakobssonar, 
fjárfestis og fyrrverandi stjórnar-
manns í Kaupþingi. Þá bætti VÍS 
lítillega við hlut sinn í bankanum 
og á nú 25,11 prósenta hlut og er 
sem fyrr stærsti hluthafi Kviku. 
Eftirlitsstjórnvöld lögðu nýverið 
blessun sína yfir kaup Kviku á 
Virðingu.

Ekki 
norður
Steve Pappas, 
aðstoðarfor-
stjóri Costco í 
Evrópu, þvertók 
fyrir það á fjármálaþingi Íslands-
banka í gær að heildsölurisinn 
hefði hug á því að opna verslun á 
Akureyri. Þrálátur orðrómur hefur 
verið uppi síðustu vikur um að 
Costco sé að íhuga að opna versl-
un nyrðra og var Pappas sérstak-
lega spurður út í þennan orðróm. 
Hann tók fram að markaðurinn á 
Akureyri væri afar smár í sniðum 
og eins og sakir stæðu væru afar 
litlar líkur á því að Costco legði 
leið sína þangað. Fyrirtækið 
myndi frekar skoða aðrar leiðir 
til þess að koma vörum sínum til 
Akureyrar.
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Opin Kerfi // Höfðabakka 9 // 110 Reykjavík // 570 1000 // ok.is

Allar nánari upplýsingar á www.ok.is/prentrekstur
*Blaðsíðuverð fer eftir samsetningu samnings og tekur breytingum eftir lengd 
samnings og hvaða búnað hann inniheldur.

Öruggir. Skilvirkir. Í lit.
Prentaðu á skilvirkari hátt með nýja HP fjölnota prentaranum sem gjörbyltir prentiðnaðinum með lágum
kostnaði per prentaða blaðsíðu. Nýju HP fjölnotaprentararnir státa af framúrskarandi öryggi, hámarka 
notkunartíma og tryggja sem besta framleiðni.

 

 

Skilvirkni
Meiri afköst, hraðvirkari útprentun, 
ódýrari rekstur og umhverfisvænni 
prentun með betri nýtingu.

Í lit
Björt og skýr lita- eða svart/hvít 
útprentun með lægri kostnaði 
á blaðsíðu.

Öryggi 
Vertu tilbúinn í ný lög á sviði 
persónuverndar með prentlausn 
sem er á verði allan sólahringinn. 
Sjálvirkt eftirlit og öryggi í
rauntíma (WIP).

 

Við kynnum nýja kynslóð
A3 fjölnotaprentara!

 

Láttu okkur sjá um prentreksturinn
Opin kerfi getur séð um allan rekstur prentumhverfisins sem inniheldur m.a. HP prentlausnir, 
rekstrarvöru og alla þjónustu ásamt vöktun sem tryggir að pappír og blek er sent þegar lágmarksstöðu 
er náð. Fyrir þessa þjónustu og alla rekstrarvöru er greitt fast blaðsíðuverð* á samningstímanum.
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Stjórnar-  
maðurinn

@stjornarmadur

25.09.2017

Ég hef svo sem 
ekki fundið 

neitt á minni stuttu ævi 
sem er frítt í þessum 
heimi. Á einhverju 
þurfa viðkomandi 
aðilar að lifa.
Björgólfur Jóhannsson, 
forstjóri Icelandair 
Group

Hæstaréttarlögmaðurinn Eyvindur Sólnes, sem 
hefur starfað hjá CATO Lögmönnum frá árinu 
2011, hefur gengið til liðs við LEX þar sem hann 
verður á meðal eigenda að lögmannsstofunni. 
Eyvindur mun formlega hefja störf á LEX, næst-
stærstu lögmannsstofu landsins, síðar á árinu. 

Á meðal helstu sérsviða Eyvindar eru samn-
ingaréttur, félagaréttur, samkeppnisréttur, 
málflutningur og fjárhagsleg endurskipu-
lagning. Eyvindur hlaut réttindi til málflutnings fyrir 
Hæstarétti 2010 en sama ár lauk hann MBA-námi við 
Háskólann í Reykjavík.

Talsvert hefur verið um breytingar í eig-
endahópi LEX síðustu misseri. Karl Axelsson 

hæstaréttarlögmaður hætti hjá stofunni í 
árslok 2015 þegar hann var skipaður dómari 
við Hæstarétt og ári síðar hætti einnig Garð-

ar G. Gíslason, einn af aðaleigendum LEX í 
yfir áratug, og stofnaði lögmannsstofuna IUS. 

Þá hefur Aðalsteinn E. Jónasson hætt hjá LEX 
eftir að hann var skipaður dómari við Lands-

rétt. Óskar Sigurðsson hæstaréttarlögmaður kom hins 
vegar í eigendahópinn í ársbyrjun 2017 við samruna 
JP Lögmanna og LEX.  -hae

Eyvindur í eigendahóp LEX

442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk@rsk.is

Ársreikningaskrá RSK

Tilkynning um ákvörðun sektar 
vegna vanskila á ársreikningi 2016

Félögum sem falla undir 1. gr. laga um ársreikninga bar almennt 

að  senda ársreikningaskrá ársreikning félagsins 2016 ásamt áritun 

endurskoðenda eða skoðunarmanna fyrir lok ágústmánaðar sl. 

Framangreind skilaskylda að viðlögðum sektum nær til allra félaga 

hvort sem þau höfðu starfsemi með höndum á árinu 2016 eða ekki. 

Ársreikningaskrá skal leggja stjórnvaldssektir á þau félög sem 

vanrækja að standa skil á ársreikningi eða samstæðureikningi til 

opinberrar birtingar. Jafnframt skal ársreikningaskrá krefjast úrbóta. 

Hér með er skorað á skilaskyld félög sem hafa ekki nú þegar 

skilað ársreikningi eða samstæðureikningi 2016 að senda ársreikning 

félagsins rafrænt til ársreikningaskrár. Vakin er athygli á því að 

örfélög sem hafa skilað skattframtali geta nýtt sér Hnappinn með 

því að fara inn á þjónustusíðu félagsins á www.skattur.is og velja að 

ríkisskattstjóri útbúi ársreikning félagsins til opinberrar birtingar.

Félögum sem ekki hafa staðið skil á ársreikningi  
eða samstæðureikningi 2016 í síðasta lagi 2. október 
2017 verður ákvörðuð sekt án frekari viðvörunar.

Sú ákvörðun samgönguyfirvalda í 
London að draga starfsleyfi Uber til 
baka hefur vakið mikla athygli. Flestir 
eru á því að yfirvöld hafi gengið fram 
af miklu offorsi, og þegar þetta er 
ritað hafa safnast hátt í milljón undir-
skriftir Uber til stuðnings.

Hrifning fólks á Uber er skiljanleg. 
Þjónustan er langtum betri en hefð-
bundnir leigubílar geta veitt og not-
endaviðmótið með miklum ágætum. 
Ekki spillir heldur fyrir að Uber er 
starfrækt í flestum stórborgum í 
heiminum og ekki amalegt að geta 
gengið að þjónustunni vísri á ferðum 
sínum. Uber er af þeim sökum, ásamt 
félögum á borð við Netflix, Facebook 
og Google, eitt af þessum fyrirtækjum 
sem eru að taka heiminn yfir með 
nýja tækni að vopni. Því má hins 
vegar ekki gleyma að þessum hnatt-
rænu risum fylgja ýmsir fylgikvillar.

Uber hefur til að mynda ekki gætt 
sín á því að virða lágmarksréttindi 
starfsfólks síns og virðist hafa látið 
öryggismál reka á reiðanum. Að því 
leyti hefur falist afturför í innkomu 
Uber á breska markaðinn. Ef slíku er 
leyft að viðgangast getum við hætt að 
velta fyrir okkur markaðsyfirráðum 
á einstökum mörkuðum og farið að 
hugsa um slík yfirráð á hnattrænum 
grunni. Nú er viðbúið að Uber undir-
gangist þær breytingar sem þarf til að 
endurnýja starfsleyfið í London. Hvað 
sem því líður er inngrip samgöngu-
yfirvalda ef til vill þörf áminning fyrir 
Uber um að gera hlutina almennilega.

Málið er sömuleiðis umhugsunarvert 
fyrir hérlend yfirvöld. Fyrir stuttu 
komust samkeppnisyfirvöld að þeirri 
óskiljanlegu niðurstöðu að Costco 
væri ekki hluti af íslenskum lyfja-
markaði. Sama yfirvald skilgreinir 
Netflix ekki sem aðila að íslenskum 
fjölmiðlamarkaði þrátt fyrir að 50 
þúsund heimili séu með áskrift. 
Netflix þarf ekki að undirgangast 
sömu kvaðir og innlendir aðilar, t.d. 
varðandi íslenskan texta og annað. 
Þá er ekki minnst á hið langtum hag-
stæðara skattaumhverfi sem alþjóð-
legum fyrirtækjum býðst.

Alþjóðlegu tæknifyrirtækin hafa 
umbylt lífi okkar á margan hátt 
og eru að langmestu leyti jákvæð 
fyrirbæri. Eftirlitsaðilar í einstökum 
ríkjum hafa hins vegar ekki brugðist 
við þessum nýja veruleika, og starfa 
ennþá í heimi sem löngu er horfinn. 
Bæði þarf að gæta þess að alþjóðleg 
stórfyrirtæki starfi eftir landslögum 
á hverjum stað, en ekki síður þarf 
að gæta þess að innlendir aðilar 
mæti ekki samkeppninni með báðar 
hendur fyrir aftan bak. Fákeppni og 
markaðsyfirráð geta nefnilega verið 
alþjóðleg, og gæta þarf þess að slík 
staða sé ekki beinlínis í boði opin-
berra aðila.

Markaðsyfirráð
Eyvindur Sólnes




