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best núna!

Mmm ... 
mangó

Krónan
mælir með!

ORKUMÁL Landsvirkjun telur sig 
vera með traustar ábyrgðir gagnvart 
Rio Tinto sem skoðar nú mögulega 
lokun á álverinu í Straumsvík. Komi 
upp ágreiningur um atriði raforku-
samningsins sé skýrt kveðið á um 
hvernig leysa eigi úr honum. Þetta 
segir Hörður Arnarson, forstjóri 
Landsvirkjunar.

„Varðandi raforkuverðið teljum 
við að samningurinn sé sanngjarn 
fyrir bæði fyrirtækin. Vissulega er 
hann ekki ódýr, en hann er sann-
gjarn,“ segir Hörður.

Sérfræðingar í orkumálum telja 
að í samningi Landsvirkjunar og 
Rio Tinto, sem gildir til 2036, sé 

kveðið á um móðurfélagsábyrg. 
Móðurfélag álversins þurf i að 
ábyrgjast lágmarkskaup á raforku, 
um 80 prósent, út samningstímann.

„Við teljum traustar ábyrgðir 
fyrir skuldbindingum beggja aðila 
í samningnum. Það hefur enginn 
ágreiningur verið um það,“ segir 
Hörður.  Þá hefur komið fram að í 
samningnum sé endurskoðunar-
ákvæði sem hægt er að virkja árið 
2024. Aðspurður segir Hörður að 
ákvæðið eigi að tryggja að samn-
ingurinn sé sanngjarn fyrir bæði 
fyrirtækin.

Álverið í Straumsvík greiddi arð 
upp á 130 milljónir dala til móður-

félagsins 2017. Í svari frá álverinu 
kemur fram að arðgreiðslan hafi 
verið sú eina sem fyrirtækið hefur 
greitt frá 2004. Ástæðan var að fyrir 
lá kauptilboð frá Norsk Hydro um 
að kaupa álverið þar sem fyrirtæki 

séu jafnan ekki seld með lausafé.
Einar Þorsteinsson, forstjóri 

Elkem á Íslandi, segir að hækkun 
raforkuverðs sem fylgdi nýjum 
samningi til 2029 hafi komið niður 
á samkeppnisstöðu fyrirtækisins.

„Það sem hrjáir okkur mest er 
spurningin um hvað tekur við eftir 
2029. Ef það stefnir í enn hærra raf-
orkuverð þá lítur þetta afskaplega 
illa út og við þurfum svar við þeirri 
spurningu mjög f ljótt vegna þess 
að við höfum stöðvað fjárfestingu í 
uppbyggingu. Þegar við fjárfestum 
í uppbyggingu þurfum við að horfa 
meira en níu ár fram í tímann,“ segir 
Einar. – þfh / sjá Markaðinn

Telur sig með traustar ábyrgðir 
Forstjóri Landsvirkjunar segir samninginn við Rio Tinto innihalda skýr ákvæði um hvernig skuli leysa 
úr ágreiningi um samningsatriði. Forstjóri Elkem segir óvissu um orkuverð koma niður á fjárfestingu. 

VIÐSKIPTI Tryggingar sem íslenskar 
ferðaskrifstofur þurfa að útvega 
hafa hækkað verulega eftir gildis-
töku nýlegra laga og eru dæmi um 
að fyrirtæki hafi þurft að útvega 
margfalda fjárhæð miðað við það 
sem áður var. Í heildina hafa trygg-
ingarnar hækkað um þrjá milljarða.

„Eigendur smærri ferðaskrif-
stofa þurfa að leggja allar persónu-
legar eigur undir til að geta staðið í 
þessum rekstri,“ segir viðmælandi 
Markaðarins. Stjórnendur í ferða-
þjónustunni segja fyrirkomulagið 
skekkja stöðuna gagnvart erlendum 
keppinautum og ýta undir að fyrir-
tæki flytji starfsemi sína til útlanda. 
Þeir kalla eftir samstarfi ríkis og 
ferðaþjónustunnar um stofnun 
sérstaks tryggingarsjóðs til að leysa 
vandann. – þfh / sjá Markaðinn

Tryggingarnar 
snarhækkuðu

Lögreglan veitti konu á stolnum bíl eftirför í gær eftir að sonur eiganda bílsins tilkynnti um stuldinn. Konan ók frá Sundahöfn og hófst eftirförin við Kirkjusand og lauk á byggingarsvæði á 
Lækjargötu þar sem konan var gripin og hún handtekin. Samkvæmt sjónarvotti voru bílarnir á miklum hraða og mildi að enginn skyldi slasast við atganginn.  FRÉTTABLAÐIÐ / SIGTRYGGUR ARI

130
milljónum dala nam arð-
greiðsla álversins í Straums-
vík til móðurfélagsins Rio 
Tinto árið 2017.



Allsherjar- og mennta-
málanefnd telur sanngjarnt 
að bæta undanþágunni við 
lög um ríkisborgararétt.

Veður

Snýst í suðlæga eða breytilega átt 
3-10 m/s síðdegis. Snjókoma eða él 
sunnan- og vestanlands, en styttir 
upp á Norður- og Austurlandi. Frost 
0 til 7 stig í kvöld, kaldast í inn-
sveitum fyrir norðan.  SJÁ SÍÐU 16

„Maní á heima hér“

Stuðningsfólk hins 17 ára gamla íranska Maní mótmælti brottvísun hans og fjölskyldu hans í gær. Um átta þúsund undirskriftir voru af hentar í 
dómsmála- og forsætisráðuneyti þar sem farið er fram á að fjölskyldan fái að vera á Íslandi. Maní dvelur nú á BUGL eftir að hafa fengið taugaáfall 
en til stóð að f lytja fjölskylduna úr landi í gær. Lögmaður fjölskyldunnar hefur fengið frest fram í næstu viku til að skila gögnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SAMFÉLAG Íslandsmeistaramótið 
í skeggvexti verður haldið í fyrsta 
skiptið á Gauknum þann 28. mars. 
Yfirumsjónarmaður keppninnar, 
Jón Baldur Bogason, segir tilvalið 
fyrir áhugasama að byrja strax að 
safna, snyrta og koma sér í sam-
band við góðan bartskera.

Jón Baldur hefur tekið þátt í 
skeggvaxtarkeppnum á erlendri 
grundu síðan 2016 og er í dag hand-
hafi fimmta fallegasta Verdi skeggs 
heims. Verdi skegg skilgreinist 
sem 10 sentimetrar að lengd frá 
neðri vör og krullað yfirvaraskegg. 
Eftir að hann fann fyrir áhuga hér 
heima ákvað hann að koma keppn-
inni á laggirnar og stofna félags-
skap, Skeggfjelag Reykjavíkur og 
nágrennis.

„Mér var bent á að líkja þessu 
ekki saman við hundasýningu, en 
þetta er samt pínu svoleiðis,“ segir 
Jón Baldur og brosir breitt. „Kepp-
endur stíga á sviðið og ganga fram 
hjá dómurunum. Það er meira 
gaman en alvara að baki þessu. 
Þetta snýst um að koma saman, 
skemmta sér og safna pening fyrir 
gott málefni.“

Ágóðinn rennur til Krafts, stuðn-
ingsfélags fyrir ungt fólk með 
krabbamein og aðstandendur.

Keppt verður í fjórum flokkum, 
það er í fullu skeggi, yfirvara-
skeggi, hálfskeggi og gerviskeggi. 
En seinasti f lokkurinn er til þess að 
allir geti verið með, konur og tað-
skegglingar líka. Jón Baldur segir að 
erlendis keppi konur oft með skegg 
gerðu úr gervihári, hári eða hverju 
sem er.

„Í síðustu keppni sem ég fór á í 
Ameríku vann kona með skegg sem 
gert var úr tönnum,“ segir Jón Bald-
ur. „Ég þorði ekki að spyrja hvort 

þetta væru alvöru mannatennur.“
Í amerískum keppnum er að 

stórum hluta horft til skegglengdar, 
en í þeirri íslensku verður frekar 
horft til heildarmyndarinnar. 
Jón Baldur segir að skegglengd 
geti vissulega skipt máli en einn-
ig þykktin og hvernig skeggið fer 
manneskjunni.

„Skeggin eru öll trimmuð,“ segir 
Jón Baldur aðspurður um hvort 
hægt sé að mæta úfinn eins og jóla-
sveinn. „Keppendur eru vel undir-
búnir og með hárblásarann til taks. 
Það skiptir miklu máli að nota rétt-
ar vörur, sérstakt skeggsjampó og 
olíur.“ 

Jón Baldur segir að gott sé að leita 
til rakara fyrir keppni til að láta 
snyrta skeggið.

Í dómnefnd situr úrvalslið sér-
fræðinga, Árni og Auður hjá Hár-
beitt, Ólafur Örn Ólafsson, stjörnu-
kokkur og dansari, Siggeir Fannar 
Ævarsson, sagnfræðingur og sér-
fræðingur í íslenskri skeggtísku-
sögu, og Katla Einarsdóttir förð-
unarfræðingur. Verðlaunin verða 
skeggtengdar vörur.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Fegurstu skegg Íslands 
lögð á vogarskálarnar 
Íslandsmeistaramótið í skeggvexti verður haldið í fyrsta skiptið eftir rúman 
mánuð. Yfirumsjónarmaður keppninnar, sem hefur mikla reynslu að utan, 
segir mikilvægt að snyrta skeggið vel, nota góðar vörur og leita til bartskera.

Jón Baldur Bogason hefur keppt erlendis í skeggvexti. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég þorði ekki að 
spyrja hvort þetta 

væru alvöru mannatennur. 

Jón Baldur Bogason,  
yfirumsjónarmaður keppninnar

H E I L B R I G Ð I S M Á L  L æk na fél ag 
Íslands mælist til þess að öll ákvæði 
um svokölluð smáskammtalyf 
(hómópatalyf) verði felld úr frum-
varpi að nýjum lyfjalögum. Félagið 
skilaði umsögn um málið til vel-
ferðarnefndar í gær.

„Engin gagnreynd þekking liggur 
að baki notkun slíkra efna eða efna-
sambanda í meðferð sjúkdóma eða 
annarra heilbrigðisvandamála,“ 
segir í umsögninni. 

Um sé að ræða úrelta nálgun og 
tiltrú sem byggi hvorki á vísinda-
legri þekkingu né rannsóknum.

„Sé það markmið löggjafans að 
setja lagaramma um smáskammta-
lyf og önnur hindurvitni þá telur 
Læknafélag Íslands eðlilegra að um 
það sé fjallað í sérstökum lögum líkt 
og gert er um fæðubótarefni.

„Þar að auki stangist ákvæði 
um smáskammtalyf á við annað  
ákvæði frumvarpsins þar sem gerð 
er krafa um að lyf hafi lækninga-
verkun. – aá

Hindurvitni fari 
úr lyfjalögunum

ALÞINGI Allsherjar- og menntamála-
nefnd leggur til að sett verði ákvæði 
í lög um íslenskan ríkisborgararétt 
sem heimili að vikið sé frá skil-
yrðum um að umsækjandi sanni á 
sér deili og framvísi erlendu saka-
vottorði.

Frumvarp um breytingar á lögun-
um er nú til umfjöllunar á Alþingi 
en önnur umræða fór fram í gær. 
Nefndin leggur áðurnefnda breyt-
ingu til í nefndaráliti sínu. Þar segir 
að slíkar undanþágur séu sann-
gjarnar í tilvikum þar sem aðstæður 
séu óvenjulegar.

Er heimildin þannig hugsuð fyrir 
einstaklinga sem gætu ómögulega 
útvegað fullnægjandi gögn en upp-
fylltu að öðru leyti skilyrði laganna. 
Nefndin tekur sem dæmi flóttafólk 
sem nýtur alþjóðlegrar verndar 
sökum ofsókna stjórnvalda í heima-
ríki og flóttafólk frá stríðshrjáðum 
svæðum þar sem innviði skortir.

Markmið frumvarpsins sem 
dómsmálaráðherra lagði fram 
í október er að auka skilvirkni, 
gagnsæi og skýrleika laga um 
í s l e n s k a n  r í k i s b o r g a r a r é t t .  
Nefndin fagnar í áliti sínu sérstak-
lega ákvæði um endurveitingu 
ríkisfangs til þeirra sem misst hafa 
íslenskt ríkisfang. – sar

Hægt verði að fá 
undanþágu frá 
sakavottorði

Frumvarp um ríkisborgararétt er til 
umræðu á þingi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Sheer
Driving Pleasure

NÝR
BMW X3 30e
PLUG-IN HYBRID.

BMW X3 30e. Verð frá: 7.190.000 kr.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR
Nýr BMW X3 Plug-in Hybrid, með einstöku xDrive fjórhjóladrifi er nú í fyrsta skipti fáanlegur 
með rafhlöðu og drægi allt að 50 kílómetra samkvæmt nýjum samræmdum WLTP mælingum.* 
Bensín og rafmótor skila samtals 292 hestöflum og veita þér hina einu sönnu BMW upplifun 
sem gerir hverja ferð að spennandi ævintýri.

Nánari upplýsingar á www.bl.is

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
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Þannig að með 
dálitlum hugar-

reikningi verður Britta 
Nielsen látin laus eftir fjögur 
ár og tvo mánuði.

Trine Maria Ilsøe

Það þarf vilja til 
þess að finna nýja 

nálgun og nýjar leiðir á 
þessum tímapunkti og ég 
vonast til þess að þær leiðir 
finnist í góðu samtali milli 
samninganefndanna.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri

ára

FJÁRMÁL Landsbankinn gerir ekki 
ráð fyrir að leigja eða selja með 
hagnaði þau 40 prósent af væntan
legum höfuðstöðvum sem bankinn 
hyggst ekki sjálfur nýta fyrir starf
semi sína.

„Ekki hefur verið tekin ákvörðun 
um hvort sá hluti hússins sem bank
inn mun ekki nýta verði seldur eða 
leigður en bankinn reiknar með að 
sala/leiga standi undir stofnkostn
aði við þann hluta hússins,“ segir í 
svari sem fjármálaráðherra hefur 
lagt fram á Alþingi við fyrirspurn 
Birgis Þórarinssonar, þingmanns 
Miðflokksins. Svarið fékk ráðherra 
frá Landsbankanum með milli
göngu Bankasýslu ríkisins sem fer 
með hlut ríkisins í bankanum.

Birgir spurði meðal annars um 
áætlaðan byggingarkostnað nýrra 
höfuðstöðva Landsbankans sem 
nú rísa við Austurhöfn. Í svarinu 
kemur fram að kostnaðaráætlunin 
hafi hækkað úr níu milljörðum 
króna í maí 2017 í 11,8 milljarða 
eða um samtals 2,8 milljarða króna. 
Nemur sú hækkun 31 prósenti. Alls 
verður byggingin 16.500 fermetra 
og ætlar bankinn að nota tíu þús
und fermetra af því.

Kostnaður við þann hluta hús
næðisins sem bankinn hyggst nýta 
er sagður verða um 7,5 milljarðar 
króna. Bankinn munu flytja starf
semi úr tólf húsum í miðbænum 
ásamt stærstum hluta Borgartúns 
33 undir eitt þak í nýju húsi.

„Því fylgir mikið hagræði og er 
gert ráð fyrir að árlegur sparnaður 
bankans af þeim sökum nemi um 

500 milljónum króna, einkum 
vegna lækkunar á húsaleigu og 
kostnaði við rekstur og viðhald hús
næðis,“ segir í svarinu.

Þingmaðurinn spyr meðal ann
ars um það hvort núverandi höfuð
stöðvar Landsbankans í Austur
stræti verði seldar eða yfirteknar af 
ríkissjóði. Er því til svarað að gera 
megi ráð fyrir að húsnæði bankans 
verði komi í verð með einum eða 
öðrum hætti og það nýtt til að fjár
magna starfsemina. Ekkert hafi þó 
enn verið ákveðið.

„Höfuðstöðvar Landsbankans 
samanstanda af þrettán húsum í 
Kvosinni og eru einungis fjögur 

þeirra í eigu bankans. Af þeim er 
Austurstræti 11 langstærst,“ segir í 
svarinu. Fasteignamat Austurstræt
is 11 hafi í fyrra verið 1.913 milljónir 
króna,“ er vitnað í svari ráðherra til 
svars frá Bankasýslunni.

Landsbankinn segir fyrir sitt 
leyti að engar ákvarðanir haf i 
verið teknar um framtíðarnýtingu 
Austurstrætis 11. „Húsið hefur 
menningarlegt og sögulegt gildi 
og bankinn mun gefa sér tíma til 
að finna leiðir til að húsið fái nýtt 
hlutverk og geti notið sín til fram
tíðar,“ segir í svari Landsbankans 
sem ráðherra byggir svör sín á.
gar@frettabladid.is

Spara 500 milljónir á ári með 
tólf milljarða höfuðstöðvum
Landsbankinn áætlar að selja eða leigja 40 prósent nýrra höfuðstöðva í Austurhöfn fyrir stofnkostnaði. 
Heildarkostnaður við bygginguna er nú áætlaður 11,8 milljarðar króna. Bankinn hyggst spara hálfan 
milljarð árlega með byggingunni að því er kemur fram í svari fjármálaráðherra við fyrirspurn á Alþingi.

Landsbankinn keypti lóðina árið 2014 fyrir 957 milljónir króna en segir virðið í dag vera óvíst. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Húsið hefur menn-
ingarlegt og sögu-

legt gildi og bankinn mun 
gefa sér tíma til að finna 
leiðir til að húsið fái nýtt 
hlutverk og geti notið sín til 
framtíðar.
Úr svari við fyrirspurn um  
húsnæðismál Landsbankans

KJARAMÁL Samninganefnd Eflingar 
lagði fram útfærðar tillögur að lausn 
kjaradeilu sinnar við Reykjavíkur
borg á fundi hjá ríkissáttasemjara 
í gær. Var þetta fyrsti sáttafundur 
aðila í ellefu daga en boðað hefur 
verið til annars fundar í dag.

Í tilkynningu frá Eflingu kemur 
fram að trúnaður ríki um innihald 
tilboðsins. Þar segir einnig að samn
inganefndin hafi ásamt starfsfólki 
félagsins fundað stíft með trúnaðar
mönnum undanfarna daga. Þar hafi 
umræddar tillögur verið útfærðar.

Staða viðræðnanna var rædd á 

fundi borgarstjórnar í gær en ótíma
bundið verkfall rúmlega 1.800 
félagsmanna Eflingar hefur víðtæk 
áhrif á þjónustu borgarinnar.

Þar fór Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri yfir það að mjög hafi 
dregist að ljúka samningum á 
opinbera markaðnum. Það skýrist 
meðal annars af því hversu langan 
tíma hafi tekið að útfæra styttingu 
vinnuvikunnar hjá vaktavinnu
fólki.

Kolbrún Baldursdóttir, borgar
fulltrúi Flokks fólksins, sagðist 
styðja kröfur Ef lingar heilshugar. 

„Borgarstjóri getur á einu auga
bragði ákveðið að leysa þessa kjara
deilu. Hann neitar að gera það þrátt 
fyrir vandræðaástand í borginni,“ 
segir í bókun Flokks fólksins.

„Við skulum spyrja að leiks
lokum varðandi þá samninga sem 
nú standa yfir en þetta er vandleyst. 
Það þarf vilja til þess að finna nýja 
nálgun og nýjar leiðir á þessum 
tímapunkti og ég vonast til þess 
að þær leiðir finnist í góðu samtali 
milli samninganefndanna,“ sagði 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
við lok umræðnanna. – sar

Ræða nýtt tilboð Eflingar á fundi hjá ríkissáttasemjara í dag

Frá fundi Eflingar og borgarinnar í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

LÖGREGLA Banda rískur karl  á fer
tugs aldri hefur setið í gæslu varð
haldi hjá lög reglunni á Suður
nesjum síðan í byrjun mánaðar. 
Sam kvæmt frétt RÚV er hann grun
aður um að hafa nýtt sér samfélags
miðla til að tæla og brjóta á drengj
um í mörgum löndum, þar á meðal 
á Ís landi. Sumir drengjanna séu á 
fermingaraldri.

Maðurinn er sagður hafa ferðast 
í nokkurn tíma um NorðurAmer
íku og Evrópu. Lögreglan á Suður
nesjum er sögð rannsaka málið og 
vinna í nánu sam starfi við er lend 
lög reglu yfir völd. – atv

Grunaður um 
kynferðisbrot

DANMÖRK Hin danska Britta Niel
sen var í gær dæmd í undirrétti í 
Kaupmannahöfn til sex og hálfs árs 
fangelsisvistar fyrir að hafa dregið 
sér samtals 117 milljónir danskar 
krónur í starfi sínu hjá félagsmála
yfirvöldum.

Danir virðast margir telja dóm
inn yfir Nielsen of vægan, ekki síst 
í ljósi þess að brot hennar náðu yfir 
aldarfjórðung, eða frá árinu 1993 til 
2018, og að upphæðin er gríðarleg, 
eða jafnvirði um 2.170 milljóna 
íslenskra króna.

Fréttavefur Danmarks Radio 
bauð í kjölfar dómsins í gær les
endum að senda spurningar um 
málið til Trine Maria Ilsøe, sem 
skrifar fréttir af dómsmálum. Sam
kvæmt dóminum á að gera 113 
milljón danskar krónur upptækar 
hjá Nielsen.

Einn lesandinn spyr hvort það 
endurspegli að enn sé svo mikið af 
þýfinu í fórum Nielsen en frétta
maðurinn segir svo ekki vera. „Eins 

og staðan er nú er upphæðin sem 
ríkið hefur fengið til baka miklu 
lægri,“ svarar Ilsøe.

Annar spyr hversu lengi megi 
búast við að Nielsen sitji í fangelsi. 
Hún er í dag 65 ára og ætlar sjálf 
ekki að áfrýja dóminum en ákæru
valdið hefur enn tvær vikur til að 
áfrýja fyrir sitt leyti. Ilsøe segir að 
venjulega sé fólk látið laust eftir að 
hafa afplánað tvo þriðju af dóm
inum. „Þannig að með dálitlum 
hugarreikningi verður Britta Niel
sen látin laus eftir fjögur ár og tvo 
mánuði,“ útskýrir fréttaritari DR í 
dómsmálum. – gar

Danir undrast dóm yfir svikakvendi

Kia Reumert saksóknari ræðir við 
fréttamenn við dómshúsið. MYND/EPA

Blátindur sökk í óveðrinu á dög-
unum. MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

VESTMANNAEYJAR Bæjarráð Vest
manna sem vill að bæjarstjórinn 
fái fund með fulltrúum Landsnets 
og HS Veitna, með atvinnulífinu og 
bæjarstjórn, til að upplýsa um og 
bæta stöðu varaafls í Eyjum.

Tilefnið er óveðrið aðfaranótt 
14. febrúar og bilanir sem leiddu 
til þess að keyra þurfti rafmagn á 
varaafli. Raforkunotkun heimila sé 
56 MW yfir vetrartímann. „Þegar 
full vinnsla er í fiskvinnslustöðv
unum og verið er að frysta til dæmis 
loðnuafurðir er notkunin um 13 
MW. Þar sem aðeins rúm 4 MW eru 
til staðar sem varaafl í Eyjum, gefur 
augaleið að alvarlegt ástand getur 
myndast ef alvarleg bilun verður í 
f lutningskerfi Landsnets.“ – gar

Vantar varaafl
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HEIM Í HAFNARFJÖRÐ
KOMDU

Í VETRARFRÍINU

hafnarfjordur.is585 5500

Frítt í sund fyrir börn, ókeypis aðgangur að söfnum
og fjölbreytt dagskrá fyrir fjölskylduna í vetrarfríinu

Vinalegir veitingastaðir, kósí kaffihús,
hlýlegar verslanir og listagallerí

Bæjarbíó
20., 21. og 22. febrúar kl. 20:30 Sóli Hólm – varist eftirhermur
22. febrúar kl. 15:30 LUV dagur – styrktar- og minningartónleikar
23. febrúar kl. 13 og 15 Sögusýning um Hafnarfjarðarhöfn - frítt inn!

Sundlaugar
Ásvallalaug,
Suðurbæjarlaug og
Sundhöll Hafnarfjarðar 

Menningarstofnanir
Byggðasafn Hafnarfjarðar,
Bókasafn og Hafnarborg

Gaflaraleikhúsið
Fjölskyldusýningin Mamma klikk!
22. febrúar kl. 13 og 16 
23. febrúar kl. 13 og 16

Örfá sæti

laus á tix.is

Miðsala

á tix.is



H E I LB R I G Ð I S M Á L  Liu Zhimm-
ing, yfirmaður Wuhan Wuchang 
sjúkrahússins í Kína, lést í gær af 
völdum COVID-19 veirunnar sem 
á uppruna sinn að rekja til Wuhan-
borgar. Sjúkrahúsið var hannað ein-
göngu til þess að sinna sjúklingum 
sem sýkst hafa af veirunni.

COVID-19 veiran hefur dregið 
tæplega nítján hundruð manns til 
dauða og er Zhimming sjöundi heil-
brigðisstarfsmaðurinn sem lætur 
lífið af hennar völdum.

Útbreiðsla veirunnar er mikil og 
hefur hún greinst víðs vegar um 
heim en í gær var fyrsti dagurinn 
þar sem ný tilfelli hennar voru færri 
en tvö þúsund í Kína síðan í janúar, 
í gær greindust þar 1.886 ný tilfelli.

Á heimsvísu hafa rúmlega 72 
þúsund manns smitast af veirunni 
og áhrifa hennar gætir víða. Veiran 
hefur greinst í 26 löndum fyrir utan 
Kína, þar með talið í Svíþjóð, Finn-
landi og í Bretlandi.

Í þessum 26 löndum hafa um 830 
manns smitast og fimm hafa látið 
lífið af völdum veirunnar.

Yfir tvö þúsund ráðstefnum og 
iðnaðarsýningum hefur verið frest-
að í Kína vegna hafta á ferðalög til 

að minnka útbreiðslu veirunnar og 
eru áhrifin sögð teljast í milljörðum 
Bandaríkjadollara.

Tæknirisinn Apple hefur gefið 
það út að fyrirtækið sjái ekki fram 
á að ná ársfjórðungsmarkmiði sínu 
í mars vegna hægrar framleiðslu á 
iPhone og minnkandi eftirspurnar 
frá Kína. Í kjölfarið féllu hlutabréf 
í asískum fyrirtækjum í kauphöll-
inni á Wall Street.

Forseti Suður-Kóreu sagði efna-
hag landsins hafa tekið dýfu í kjöl-
far veirunnar. Eftirspurn eftir suð-
urkóreskum vörum hafi minnkað 
á heimsvísu.

Eggja- og fuglakjötsframleiðsla 
hefur dregist saman í Kína og sama 
má segja um útflutning á málmi, en 
lönd víðs vegar hafa hætt að taka 
við flutningaskipum frá Kína.

Fjöldi flugfélaga hefur tímabund-

ið hætt við f lug til Kína og fjölda 
íþróttaviðburða og mannfagnaða 
hefur verið frestað víða í Asíu.

Tugir manna víða um heim hafa 
verið settir í sóttkví og einangrun 
til að reyna að hamla útbreiðslu 
COVID-19 og voru til að mynda 300 
Bandaríkjamenn fluttir með flugi 
til Bandaríkjanna í gær eftir að hafa 
verið haldið í sóttkví á skemmti-
ferðaskipinu Diamond Princess 
í tvær vikur. Fjórtán þeirra voru 
greindir með veiruna.

Þá var rússneskri konu gert að 
snúa til baka í einangrun eftir að 
hafa f lúið af sjúkrahúsi í Sankti 
Pétursborg þar sem hún hafði verið 
í einangrun. Grunur lék á að konan 
væri smituð af veirunni eftir ferð til 
Kína.

Veiran hefur ekki greinst hér á 
landi en samkvæmt þjóðarpúlsi 
Gallup óttast þriðjungur þjóðar-
innar að hún berist til landsins. 
Sérstakri gámaeiningu hefur verið 
komið upp við bráðamóttöku 
Landspítalans í Fossvogi en þar 
verður hægt að taka á móti og skoða 
sjúklinga sem grunur leikur á að séu 
smitaðir af veirunni. 
birnadrofn@frettabladid.is

Veiran hefur ekki 
greinst á Íslandi. Samkvæmt 
þjóðarpúlsi Gallup óttast 
þriðjungur þjóðarinnar að 
hún berist til landsins.

ÞÝSKALAND Skotinn Iain Macnab 
þurfti að hætta sem bæjarstjóri í 
þýska þorpinu Brunsmark þann 
31. janúar, þegar Bretland gekk 
formlega úr Evrópusambandinu. 
Macnab hafði verið þar bæjarstjóri 
í tólf ár við góðan orðstír. Þorpið er 
í nágrenni Hamborgar og þar búa 
um 150 sálir.

„Ég má ekki kjósa lengur í Þýska-
landi og ef ég má ekki kjósa þá get ég 
ekki verið bæjarstjóri,“ sagði hann í 
samtali við fréttastofuna AFP.

Iain Macnab er sjötugur að aldri 
og hefur búið í Brunsmark í 28 ár. 
Hann er kvæntur þýskri konu og 
eiga þau saman tvö börn. Uppruna-
lega er hann frá öðrum smábæ, 
Achiltibuie í skosku hálöndunum.

Eftir atkvæðagreiðsluna árið 
2016 sóttu margir Bretar í Þýska-
landi um ríkisborgararétt, en 
Macnab var ekki einn af þeim. „Ég 
hugsaði nokkrum sinnum um að 
gera það en lét aldrei af því verða.“

Macnab segir Evrópusambandið 
ekki gallalaust og að því fylgi reglu-
gerðafargan, en betra sé að vera 
innan þess til þess að hafa áhrif. 
Hann telur einnig að útgangan 
gæti klofið Stóra-Bretland og hann 
sjálfur sé í fyrsta sinn að fyllast 
þjóðerniskennd sem Skoti.

Daginn sem hann yfirgaf bæjar-
stjórnarsk rifstofuna lét hann 
skoska fánann blakta við hún.

Hann kveður þó embættið með 
þakklæti. „Mér finnst að ég hafi 
áorkað einhverju, jafn vel þó að 
þetta geti verið vanþakklátt starf.“ 
– khg

Missti bæjarstjórastólinn í Brunsmark vegna Brexit

Áhrifa af COVID-19 
gætir víða um heim
Rúmlega 72 þúsund manns hafa smitast af COVID-19 veirunni og tæplega 
nítján hundruð látist af hennar völdum. Yfirmaður sjúkrahúss í Wuhan í 
Kína, sem einungis sinnir sjúklingum smituðum af veirunni, lést í gær.

Kong Yuefeng gefur blóð eftir að hafa læknast af COVID-19 veirunni. Hann lauk einangrun í gær. MYND/GETTY

Iain Macnab má ekki lengur kjósa í þýskum heimabæ sínum. MYND/GETTY

Eftir áralanga þróun og prófanir 
höfum við náð markmiði okkar.

Við höfum búið til eina 
þróuðustu dýnu heims

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri  
samsetningu 2500 keilulaga gorma  

og móttækilegs minnissvamps. 

Fáðu betri svefn – sama hvert svefnmynstur þitt er.

Komdu og kynntu þér Simba  
í næstu Dormaverslun eða á 

www.simba.is
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Kjörin heilsudýna ársins á 
meðal 10.637 þátttakenda í 
neytenda könnun KANTAR 

TNS í Bretlandi

SIMBA STÆRÐIR VERÐ
Dýna 80 x 200 cm 79.990

Dýna 90 x 200 cm 89.990

Dýna 90 x 210 cm 94.990

Dýna 100 x 200 cm 94.990

Dýna 120 x 200 cm 104.990

Dýna 140 x 200 cm 114.990

Dýna 160 x 200 cm 134.990

Dýna 180 x 200 cm 149.990

Dýna 180 x 210 cm 159.990

Dýna 200 x 200 cm 169.990
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SIMBA 
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HENTA BÆÐI Í
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STILLANLEG 
RÚM

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

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

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími útsöluverðs er til og með 20. febrúar eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

JÓNÍNA SNÝR AFTUR!
NÝTT OG SPENNANDI EDDUMÁL

Andlitslausa konan
TILBOÐSVERÐ: 3.599.-
Verð áður: 3.999.-

„Við þurfum okkar árlega Edduskammt. 
Hún er nefnilega skuggalega ávanabindandi.“ 

Friðrika Benónýsdóttir / Vikan 
um Barnið sem hrópaði í hljóði

„… tekst Jónínu enn á ný að gera viðfangsefni Eddu 
áhugaverð og spennandi.“ 

Þorgerður Anna Gunnarsdóttir / Morgunblaðið 
um Barnið sem hrópaði í hljóði

Jónína Leósdóttir sendir 
hér frá sér glænýja og 
æsispennandi glæpasögu!



Frá degi til dags

Halldór
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Hröð þróun 
fjölmiðla-
markaðarins 
sýnir að þörf 
er á samstöðu 
Evrópuþjóða 
til að verja 
menningar-
arfinn.

  

Konur og 
stúlkur sem 
eru framar-
lega í barátt-
unni fyrir 
sjálfbærum 
heimi verða 
oft fyrir 
kynferðis-
legri og 
kynbundinni 
áreitni.

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Aldrei meira úrval af 
öskudagsbúningum

Finndu okkur á 

Nú þegar fimm ár eru liðin frá því að ríki heims 
komu sér saman um sautján heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

hefur komið í ljós að markmiðið um kynjajafnrétti er 
það markmið sem lengst er í land með. Ekkert land í 
heiminum hefur náð að afnema að fullu mismunun 
og ofbeldi sem konur og stúlkur verða fyrir vegna 
kyns síns. Jafnréttisþing 2020, sem fram fer í Hörpu á 
morgun, er helgað heimsmarkmiðunum og jafnrétti í 
breyttum heimi. Kröftugir fyrirlesarar og listafólk hefur 
verið kallað til leiks til að taka þátt í þessari umræðu.

Sérstaklega verður litið til samspils umhverfismála 
og jafnréttismála en það verður sífellt ljósara að lofts-
lagsváin er kynjuð, þar sem afleiðingarnar koma í meiri 
mæli niður á konum sem eru jafnframt ólíklegri til að 
hafa áhrif á ákvarðanatöku. Kannski kemur það því 
ekki á óvart að almennt eru karlar líklegri en konur til 
að afneita loftslagsvandanum og setja sig upp á móti 
aðgerðum til að sporna gegn hlýnun jarðar. Konur og 
stúlkur sem eru framarlega í baráttunni fyrir sjálf-
bærum heimi verða oft fyrir kynferðislegri og kyn-
bundinni áreitni.

Á jafnréttisþingi verður fjallað sérstaklega um átaka-
orðræðu í loftslagsmálum, þar á meðal út frá sjónarhóli 
fötlunar. Þá verður fjallað um framtíðaráskoranir í 
tengslum við tæknibreytingar, loftslagsbreytingar og 
nýja atvinnu- og lifnaðarhætti og velt upp hvaða áhrif 
þessir þættir kunna að hafa á stöðu kynjanna í íslensku 
samfélagi. Loks er hluti dagskrárinnar skipulagður í 
samvinnu við Stúdentaráð Háskóla Íslands og verður 
þar meðal annars fjallað um hugmyndafræði grænkera 
og karlmennsku.

Þótt Ísland standi framarlega í jafnréttismálum er 
enn langt í land. Ég á mér von um að Ísland verði meðal 
fyrstu ríkja heims til að ná heimsmarkmiðinu um jafn-
rétti kynjanna. Vert er að skoða gaumgæfilega hvernig 
jafnrétti lítur út í breyttum heimi þar sem sjálfbær 
þróun er ekki lengur aðeins falleg hugmyndafræði, 
heldur eini valkosturinn sem við höfum.

Ég hvet fólk til að fjölmenna á Jafnréttisþing í Hörpu 
á morgun! 

Jafnrétti í breyttum heimi

Katrín  
Jakobsdóttir
forsætisráðherra

Gríðarleg umbylting á sér stað í tækni 
og áhorfi á myndmiðla. Línulegt áhorf 
tilheyrir gærdeginum og horft er á efni í 
ólínulegri dagskrá, á myndstreymi eða 
annarri miðlun. Notendur horfa á þeim 
stað og tíma sem þeir sjálfir kjósa.

Þótt þessar breytingar standi þeim yngri nær, hefur 
fjölmiðlanotkun breyst hjá öllum aldurshópum. Æ 
meir sækir fólk fréttir og upplýsingar til mynddeili-
þjónusta á borð við YouTube og samfélagsmiðla eins 
og Facebook eða Instagram. Efni er miðlað beint í 
snjalltæki í stað myndlyklakerfa sjónvarpsstöðva, í 
beinu viðskiptasambandi við alþjóðlega notendur.

Bandarískar streymisveitur, Netflix og Amazon, 
eru aðgengilegar hér og von er á stærsta fjölmiðla-
fyrirtæki heims, Disney+, á árinu. Fleiri eru væntan-
legar, f lestar frá Bandaríkjunum sem gnæfa yfir hina 
á hinum alþjóðlega streymismarkaði. Framboðið sem 
er mikið nú þegar mun margfaldast.

Í vikunni fjallaði Fréttablaðið um þessar breytingar 
á fjölmiðlamarkaði. Sagt var frá fyrirhugaðri löggjöf 
hér sem leggur kvaðir á streymisveitur, íslenskar sem 
erlendar, þegar reglur Evrópusambandsins um hljóð- 
og myndmiðla verða að lögum. Það mun gilda um 
Netflix, YouTube og aðra sem miðla myndefni.

Með því að skilgreina slíka miðla sem fjölmiðla 
er leitast við að koma á meira jafnræði óháð miðlun 
efnis. Reynt er að sporna við dreifingu á hatursfullu 
of beldi á öldum ljósvakans. Sett verður inn heimild 
til að stöðva miðlun eða grípa til viðeigandi aðgerða, 
sé efnið talið brjóta gróflega gegn lögum.

En mikilvægasta breytingin er krafa um að 30 pró-
sent af framboði myndefnis eftir pöntun skuli vera 
evrópsk, sýnileg og fjölbreytt. Ekki verður dregin 
fjöður yfir að með þessu er verið að bregðast við 
mikilli markaðshlutdeild bandarískra streymisveitna 
á evrópskum markaði.

Einhver kann að spyrja um forsjárhyggju. Hvað  
kemur mönnum við á hvað er horft? Evrópsk sjónar-
mið eru þau að æskilegt sé að tryggja Evrópubúum 
aðgang að fjölbreyttu efni sem spegli menningu og 
sögu þeirra í sífellt opnara og alþjóðlegra samkeppn-
isumhverfi.

Sama gildir hér. Það eru okkar hagsmunir að halda 
menningu, tungu og sögu okkar á lofti. Það er í senn 
undirstaða mannlífs hér og hreyfiafl til góðra hluta.

Örríkið Ísland getur ekki eitt og sér spornað við 
þessari alþjóðaþróun. Okkar hagsmunum er best 
borgið í samstarfi Evrópuþjóða. Norrænu ríkin telja 
sig ein og sér of smá til að etja kappi við stærri ríki eða 
alþjóðleg risafyrirtæki. Jafnvel Angela Merkel Þýska-
landskanslari lýsti nýlega smæð Þýskalands í hinni 
alþjóðlegu samkeppni stórvelda og stórfyrirtækja.

Saman mynda Evrópuríkin afar öflugan markað 
450 milljóna neytenda. Í því liggur mikið afl og sterk 
samningsstaða gagnvart alþjóðlegum risum tækni 
og fjölmiðlunar. Einungis með virku samstarfi þar 
mynda þjóðirnar það afl sem þarf til að styðja menn-
ingarhagsmuni sína. Hröð þróun fjölmiðlamarkaðar-
ins sýnir að þörf er á samstöðu Evrópuþjóða til að 
verja menningararfinn.

Streymið

100 ára meinsemd
Kerfiselítunni virðist sérlega 
ljúft að bjóða heim umdeildum 
fulltrúum gömlu herraþjóðar-
innar er fagna skal merkingar-
þrungnum stóráföngum í ferða-
sögu Íslendinga frá helsi til 
frelsis. Alþingi reið á vaðið með 
því að fá Piu Kjærsgaard, forseta 
danska þingsins, til að tóna 
niður hátíðleika 100 ára full-
veldisafmælisins og Hæstiréttur 
heggur nú í sama knérunn 
með Mads Bryde Andersen en 
Danirnir tveir eiga sameiginlegt 
að vera eðlislægt að stuða fólk 
almennt og særa sómakennd 
þess í leiðinni.

Einbeittur velsæmisbrotavilji
Risið hefur verið hærra á 
dómsvaldinu á Íslandi en nú 
er handhægt þykir að grípa til 
hliðstæðna í „réttarríkjum“ á 
borð við Pólland og Tyrkland. 
Vandséð, að það sé til þess fallið 
að efla traust almennings að hið 
fordæmisgefandi efsta dómstig, 
sem stóð vörð um kvótakerfið og 
ábyrgðarmenn Geirfinnsmálsins 
í áratugi, fagni aldarafmæli með 
því að fá annálaðan danskan 
andstæðing mannréttinda til 
þess að ávarpa æðstu fulltrúa 
íslenskrar valdastéttar í einka-
samkvæmi og tala niður skjólið í 
Strassborg þangað sem íslenskir 
blaðamenn og aðrir þolendur 
dyntótts dómskerfisins hafa 
helst getað sótt réttarbót. 
toti@frettabladid.is
adalheidur@frettabladid.is
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Nýting umhver f isvænnar 
orku skapar Íslandi afger-
andi sérstöðu meðal þjóða 

heims. Sem lítið hagkerfi á Ísland 
einnig allt undir í utanríkisvið-
skiptum. Ísland er eitt örfárra landa 
í heiminum sem getur markaðssett 
sig sem land hreinnar, endurnýjan-
legrar orku. Raforkan sem hér er 
framleidd er 99,9% endurnýjanleg 
orka og er öll orkan nýtt til verð-
mætasköpunar innanlands. Þessi 
staða gerir það að verkum að Ísland 
hefur gríðarlegt náttúrulegt sam-
keppnisforskot í harðri alþjóðlegri 
samkeppni þegar umhverfis- og 
loftslagsmál eru í brennidepli og 
ríki heims keppast við að standa 
við alþjóðlegar skuldbindingar í 
þeim efnum.

Sala upprunaábyrgða raforku 
grefur undan þessari sérstöðu. Með 
sölu upprunaábyrgða inn á evr-
ópskan markað er íslenskum orku-
fyrirtækjum skylt, við upplýsinga-
gjöf um raforkusölu sína, að skipta 
upplýsingum um endurnýjanlegan 
uppruna út fyrir upplýsingar sem 
endurspegla samsetningu orkugjafa 
í Evrópu. Hvað þýðir þetta? Jú, þetta 

hefur það í för með sér að með sölu 
ábyrgðanna breytist uppgefin orku-
samsetning í opinberum tölum hér 
á landi og samkvæmt þeim upplýs-
ingum mætti ætla að á Íslandi væri 
uppruni raforku 55% jarðefnaelds-
neyti, 34% kjarnorka og einungis 
11% endurnýjanleg orka. Þetta er 
alls ekki raunin, heldur af leiðing 
þess að íslensk orkufyrirtæki selja 
upprunaábyrgðir úr landi. Þetta 
getur valdið ruglingi í upplýsinga-
gjöf og skilaboðum út á markaði. 
Það eitt og sér skaðar hagsmuni 
Íslands. Þetta gerir útf lutnings-
fyrirtækjum erfiðara fyrir í mark-
aðssetningu á vörum og þjónustu. 
Þetta skaðar ímynd Íslands sem 
land hreinnar orku.

Ísland er lokað raforkukerfi. 
Engin orka er f lutt úr landi með 
beinum hætti heldur er hún nýtt 
til verðmætasköpunar hér. Íslensk 
orkufyrirtæki eru að flytja úr landi 
skírteini sem staðfesta að endur-
nýjanleg orka hafi verið framleidd. 
Þetta kerfi var sett á laggirnar í 
Evrópu til að skapa hvata og ýta 
undir orkuskipti. Hér á Íslandi 
er engin þörf á slíku. Með því að 
selja upprunaábyrgðir til erlendra 
aðila sköðum við hins vegar okkar 
eigin hagsmuni því það hefur áhrif 
á uppgefna orkusamsetningu hér 
á landi. Tapið af þessu er vafa-
lítið mun meira en tekjur af sölu 
ábyrgðanna nema. Hér er verið 
að fórna meiri hagsmunum fyrir 
minni. Íslensk stjórnvöld hafa um 
langt skeið markaðssett Ísland sem 

land hreinna orkugjafa, og gera enn, 
þrátt fyrir að sala íslenskra orku-
fyrirtækja á upprunaábyrgðum úr 
landi kunni að standa í vegi fyrir 
slíkum fullyrðingum. Í besta falli 
rýrir hún trúverðugleika þeirra.

Fyrirtæki alls staðar um heim 
horfa í auknum mæli til umhverf-
isáhrifa af sinni starfsemi og eru 
síauknar kröfur gerðar til þess að 
fyrirtæki starfi í sátt og samlyndi 
við umhverfi og samfélag. Með sér-
stöðu Íslands að leiðarljósi eigum 
við að sækja fram í utanríkisvið-
skiptum. Ísland hefur hag af því 
að það liggi skýrt fyrir í allri upp-
lýsingagjöf að hér er öll atvinnu-
starfsemi knúin áfram af hreinum 
orkugjöfum. Það er hagur þjóðar-
innar og við eigum að geta gert þær 
kröfur til íslenskra orkufyrirtækja, 
sem eru að mestu í eigu hins opin-
bera, að þau hafi víða hagsmuni að 
leiðarljósi í sínum störfum. Jákvæð 
ímynd Íslands á þessu sviði gagnast 
ekki eingöngu orkufyrirtækjum og 
orkusæknum iðnaði heldur getur 
hún nýst í allri markaðssetningu 
á íslenskum vörum og þjónustu á 
erlendri grundu. Það má ekki vera 
vafi á því að íslensk fyrirtæki geti 
nýtt sér þetta samkeppnisforskot 
á alþjóðlegum mörkuðum. Við 
eigum ekki að selja það frá okkur. 
Forsætisráðherra orðaði þetta vel 
þegar hún varpaði fram þessari 
spurningu í ræðu á Viðskiptaþingi 
2018: „Hver vill ekki selja fisk frá 
kolefnishlutlausu landi?“ Þetta eru 
hagsmunirnir sem eru undir.

Sala upprunaábyrgða úr 
landi skaðar ímynd Íslands

Sigríður  
Mogensen
sviðsstjóri 
hugverka-
sviðs Samtaka 
iðnaðarins

Að undanförnu hefur umræð-
an um hinsegin fólk verið 
áberandi, í kjölfar sjónvarps-

þáttanna Svona fólk og nú síðast 
um Trans börn. Þessir þættir sýna 
að þótt við höfum tekið mörg og 
merk framfaraskref þá er markinu 
ekki náð. Markmiðið hlýtur að vera 
að veruleiki hinsegin fólks sé sam-
bærilegur veruleika annarra í okkar 
mjög svo gagnkynhneigða heimi. 
En því fer nú því miður fjarri. Lífs-
sögur barna og ungmenna tala sínu 
máli. Þær snerta okkur og vekja upp 
samkennd og stuðning. Það er gott 
að búa í samfélagi sem bregst þann-
ig við, þar sem víðsýni og jafnrétti 
ræður för. En þeirri afstöðu verður 
að fylgja eftir með athöfnum.

Mikilvægi og máttur fræðslunnar
Hinsegin veruleiki er annar veru-
leiki. Þeir sem ekki tilheyra honum 
fá seint skilið hann til fulls.

Við vitum hins vegar að fræðsla 
bætir lýðheilsu og skiptir þannig 
óendanlega miklu máli. Hún breytir 
viðhorfum, heldur þeim vakandi og 
hefur áhrif á hegðun einstaklinga, 
sem saman mynda samfélagið og 
þoka málum áfram til rétts vegar. 
Þar nægja ekki orðin tóm, þar þarf 
aðgerðir.

Við verðum að huga betur að lýð-

heilsu hinsegin fólks. Ég hef sagt 
það áður og segi það enn og læt ekki 
deigan síga fyrr en við sameinumst 
um að tryggja hinsegin fólki jafn 
góðan aðbúnað og öðrum, sem 
byggja samfélag okkar.

Viljinn skiptir máli en breyting-
arnar felast í framkvæmdinni
Í annað sinn legg ég fram tillögu 
sem lýtur að líðan hinsegin fólks. 
Fyrri tillaga mín fjallaði um nauð-
syn þess að bjóða upp á fræðslu 
um hinsegin málefni. Fræðslu sem 
byðist öllu starfsfólki Garðabæjar 
svo samfélagið allt fengi tækifæri til 
þess að umvefja hinsegin veruleika 
með ákveðna þekkingu að vopni. 
Nú fylgi ég þeirri tillögu eftir með 
því að hvetja til þess í bæjarráði að 
fyrri tillaga verði tekin alla leið og 
þær aðgerðir sem farið hefur verið í 
í kjölfar fyrri tillögu verði rýndar og 
endurmetnar, með það að leiðarljósi 
að gera betur.

Lýðheilsa allra er dýrmæt
Við verðum einfaldlega að gera 
betur ef við meinum eitthvað með 
því þegar við segjumst ætla að vera 
til staðar og styðjandi fyrir hin-
segin einstaklinga, börn og ung-
menni sem standa í þeim sporum 
að endurskilgreina sig og takast á 
við samfélagið sem býður þeim upp 
á takmarkaðar upplýsingar, skilning 
eða getu til að mæta þeim eins og 
þau eru.

Þess vegna legg ég fram tillöguna 
því ég trúi því að eftir því sem við 
ræðum málin betur og greinum 
stöðuna hverju sinni þá þokumst 
við nær því að tryggja lýðheilsu hin-
segin fólks af alvöru.

Lýðheilsa hinsegin fólks
Sara Dögg  
Svanhildardóttir
oddviti Garða-
bæjarlistans í 
Garðabæ

Aukahlutapakkinn er: Hiti í framrúðu og rúðusprautum, hiti í stýri og stýri klætt mjúku leðri, 
rafdrifin upphituð leður framsæti með stillingu á 10 vegu, hiti í aftursætum, 380W Meridian 
hljóðkerfi, sjálfvirk háljósaaðstoð, svartur útlitspakki, tvöfalt krómað púst, skyggðar rúður 
að aftan, lykillaus opnun, rafknúinn afturhleri, hiti í aftursætum.

800.000 kr. aukahlutapakki 
fylgir Jaguar E-Pace S D150
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VERÐ: 7.990.000 KR.
Jaguar E-Pace S D150, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur.E
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

JAGUAR
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

FJÓRHJÓLADRIFINN E-PACE

JAGUAR E-PACE 
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G-rjómi geymist vel
Laktósalaus G-rjómi er tilbúinn 
til notkunar þegar þér hentar.

gottimatinn.is

Af þeim fimmtán 
knatthúsum sem reist hafa 
verið á Íslandi undanfarin 
tuttugu ár eru átta með 
keppnisvöll í fullri stærð.

FÓTBOLTI Justin Fashanu, fyrsti og 
eini atvinnuknattspyrnumaðurinn 
sem hefur komið út úr skápnum, 
verður tekinn inn í frægðarhöll 
enska boltans í dag. Frænka hans, 
Amal, mun taka við viðurkenn-
ingunni fyrir hans hönd en Fashanu 
framdi sjálfsmorð 1998 þegar hann 
var aðeins 37 ára.

Fashanu varð fyrsti þeldökki leik-
maðurinn sem kostaði yfir milljón 
pund þegar Nottingham Forest 
splæsti í guttann 1981 frá Norwich, 
þar sem hann hafði slegið í gegn. Þá 
var Forest eitt besta lið Englands og 
eitt af stóru liðunum í Evrópu.

Fashanu var einn efnilegasti leik-
maður Englands og átti 11 landsleiki 
fyrir U-21 árs liðið og var búinn að 
skora í þeim fimm mörk. Tímabilið 
1980-1981 skoraði hann 19 mörk 
sem gat þó ekki bjargað Norwich 
frá falli og því ljóst að Fashanu 
myndi fara til einhverra af stóru 
liðunum.

Hann náði sér aldrei á strik í Nott-
ingham enda var kynhneigð hans 
eitthvað að þvælast fyrir stjóranum, 
Brian Clough. Sjálfstraust hans var 
lítið og hann skoraði aðeins þrjú 

mörk fyrir félagið. Í ævisögu sinni 
sagði Clough að hann skildi ekki 
lífsstíl Fashanu því ef menn vildu 
brauð þá færu menn til bakara. Ef 
menn vildu kjöt þá færu þeir til 
slátrarans og hvers vegna hann 
væri þá að heimsækja hommabari. 
Fashanu fór á mikið flakk í kjölfarið 
og spilaði meðal annars í Bandaríkj-
unum. Þar var hann sakaður um 
kynferðisbrot gegn 17 ára unglingi 
og flúði til Bretlands þar sem hann 
framdi sjálfsmorð þann 3. maí 1998. 
Í bréfi sem hann skildi eftir sagði 
hann að kynlífið hefði verið með 
samþykki beggja.

Fashanu kom út úr skápnum í 
viðtali við The Sun árið 1990 sem 
vakti gríðarleg viðbrögð. Bróðir 
hans, John, afneitaði honum um 
tíma og sagði hann aðeins vera 
að sækjast eftir athygli. Hann dró 
þau ummæli síðar til baka. Dóttir 
Johns, Amal, stýrir nú Justin Fas-
hanu Foundation sem einbeitir sér 
að því að berjast gegn mismunun. 
Hún sagði við Sky Sport að frændi 
hennar hefði verið snortinn af þess-
ari viðurkenningu. „Þetta er frábær 
stund því það er verið að viður-

kenna hann sem fótboltamann en 
ekki aðeins sem fyrsta og eina fót-
boltamanninn sem hefur verið sam-
kynhneigður. Hann hafði frábæra 
hæfileika og þess vegna varð hann 
fyrsti þeldökki leikmaðurinn sem 
kostaði milljón pund,“ sagði hún.

Þörf á sýnileika
Þorbjörg Þorvaldsdóttir, formaður 
Samtakanna ᾿78, segir að sýnileiki 
skipti máli og því sé þetta mikil-
vægt skref. „Það er þörf á sýnileika 
því strákar sem hafa komið út úr 
skápnum eru af skornum skammti 
– sérstaklega þeir sem eru enn að 
spila.“

Þorbjörg bendir á að ÍSÍ sé að 
mynda sér stefnu um hinsegin börn 
í íþróttum og hún finni fyrir mikl-
um vilja þar á bæ. Þá fái KSÍ sam-
tökin í heimsókn á sín þjálfaranám-
skeið. „Þótt stór hópur myndi fagna 
þeim strák sem kæmi út opinberlega 
núna og liti á hann jafnvel sem hetju, 
þá veit maður líka að það er grunnt á 
fordómum og ranghugmyndum um 
hinsegin fólk í íþróttum. En þetta er 
hægt og rólega að breytast.“ 
benediktboas@frettabladid.is

Fashanu tekinn inn í frægðarhöllina
Justin Fashanu verður tekinn inn í frægðarhöll enska boltans í dag, 30 árum eftir að hann varð fyrsti knattspyrnumaðurinn þar í 
landi til að koma út úr skápnum. Hann er enn sá eini. KSÍ vinnur með samtökunum ᾿78 og ÍSÍ vinnur að stefnu um hinsegin börn.

Fashanu þótti mikið efni og raðaði inn mörkum fyrir Norwich. Hann verður 
annar leikmaður félagsins sem tekinn er inn í frægðarhöllina. MYND/GETTY
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FÓTBOLTI Í dag eru tuttugu ár 
síðan Reykjaneshöllin var form-
lega opnuð við hátíðlega athöfn 
þegar Kef lavík mætti úrvalsliði 
sem var þjálfað af Atla Eðvalds-
syni. Það var í fyrsta sinn sem sér-
stök knattspyrnuhöll var byggð á 
Íslandi og var um byltingu að ræða 
sem setti fordæmi fyrir önnur félög 
næstu árin. Í dag eru knatthúsin 
orðin fimmtán og f leiri væntanleg 
á næstu árum. Undanfarin ár hafa 
fjölmörg félög einnig kosið að vera 
með upphitað gervigras á aðal-
velli félaganna og hafa aðstæður til 
knattspyrnuiðkunar að vetri til því 
stórbatnað á þessum tveimur ára-
tugum.

Ákveðið var að ráðast í fram-
kvæmdir að sumri til árið 1999 
og var höllin tilbúin f ljótlega eftir 
áramótin 2000. Húsið var fyrsta 
fjölnota íþróttahús landsins og 
stuttu síðar var ákveðið að ráðast í 
framkvæmdir við að byggja Fífuna 
í Kópavogi og Egilshöll í Reykjavík 
sem voru tilbúin árið 2002.  

Undanfarna tvo áratugi hafa 
hjólin haldið áfram að snúast og 

voru tvær nýjar hallir vígðar í fyrra. 
Afturelding í Mosfellsbæ opnaði sitt 
fyrsta knatthús í nóvember síðast-
liðnum og FH opnaði sitt þriðja 
knatthús síðasta haustið á 90 ára 
afmæli félagsins.

Þá er ÍR að reisa nýtt fjölnota 
íþróttahús sem mun nýtast sem 
knatthús og eru fjölmörg félög með 
það í framtíðaráætlunum sínum að 
reisa knatthús á næstu árum. Fyrr 
á þessu ári var samþykkt að reisa 
knatthús á Ásvöllum og þá hafa 
viðræður staðið yfir um að reisa 
knatthús í Garðabæ, á KR-svæðinu, 
Valssvæðinu, Vestfjörðum og á Sel-
fossi. – kpt

Tuttugu ár frá vígslu 
fyrsta knatthússins

Reykjaneshöllin hefur reynst Keflavík og Njarðvík vel. MYND/REYKJANESBÆR
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Verið velkomin í nýja og glæsilega
verslun okkar á Hafnartorgi

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

Byltingarkennd nýjung 
í margskiptum glerjum

50–65% stærra lessvæði

Nýir raforkusamningar hafa gjörbreytt 
stöðu íslenskrar stóriðju. Forstjóri 

Landsvirkjunar segir traustar ábyrgðir 
fyrir greiðslum frá álverinu í Straums-

vík. Forstjóri Elkem á Íslandi segir óljóst 
hvað taki við þegar samningurinn við 
Landsvirkjun rennur út árið 2029.  »6-7

Gjörbreytt 
staða  

stóriðjunnar

»2
Enn á ný verður stokkað 
upp í stjórn VÍS

Þrír nýir gætu komið inn í stjórn 
félagsins en Gestur og Svanhildur 
gefa ekki kost á sér. Meðal þeirra 
sem sækjast eftir stjórnarsæti eru 
Benedikt Ólafsson og Auður Björk 
Guðmundsdóttir. Miklar breytingar 
hafa orðið á hluthafahópnum.

»4
Margir lagt allt undir til að 
standa í rekstrinum

Tryggingar ferðaskrifstofa hafa 
hækkað töluvert vegna nýlegra laga. 
Heildarfjárhæðin aukist um þrjá 
milljarða. Kallað eftir samstarfi ríkis 
og ferðaþjónustunnar um stofnun 
sjóðs.

»10
Fáránlegt ástand

„Það er ekki eðlilegt ástand að lítil 
fyrirtæki í leit að lánsfjármagni komi 
alls staðar að lokuðum dyrum og 
það er ekki lögmál að það sama 
gildi um ríkisrekna banka og einka-
rekna í því tilliti,“ segir Jóhannes Þór 
Skúlason, framkvæmdastjóri SAF, í 
aðsendri grein.FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 



11%
er hækkun hlutabréfaverðs í 
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mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35   
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

Þú færð gómsætar bollur hjá 
okkur allar helgar í febrúar.

VELDU GÆÐI!

Evrópskt fyrirtæki sem starfar 
á sviði greiðsluþjónustu, sem 
er meðal annars í eigu og stýrt 

af Ali Mazanderani, stjórnarmanni 
í Creditinfo Group, er annað þeirra 
félaga sem eiga nú í viðræðum 
við Íslandsbanka um kaup á öllu 
hlutafé Borgunar, samkvæmt heim-
ildum Markaðarins.

Mazanderani, sem hefur setið 
í stjórn Creditinfo Group frá því 
síðasta vor, er sjálfstætt starfandi 
fjárfestir en hann situr í stjórnum 
fjártæknifyrirtækja víða um heim, 
svo sem Network International í 
Bretlandi, Paycorp í Suður-Afríku 
og Stone í Brasilíu.

Hann tók sæti í stjórn Creditinfo 
Group síðasta vor í kjölfar þess að 
breski fjárfestingasjóðurinn Actis, 

sem hann starfaði á þeim tíma fyrir, 
jók við hlut sinn í íslenska félaginu 
úr tíu prósentum í tuttugu prósent. 
Sem meðeigandi í Actis, sem fjár-
festi upphaf lega í Creditinfo árið 
2016, kom Mazanderani að fjöl-
mörgum fjárfestingum, einkum á 
sviði fjártækni, í yfir sextíu ríkjum 
og vaxtarmörkuðum.

Eins og greint var frá í Markaðin-
um fyrr í mánuðinum eru viðræður 
um kaup á öllu hlutafé Borgunar 

langt komnar en Íslandsbanki, sem 
á 63,5 prósenta hlut í greiðslumiðl-
unarfyrirtækinu, hefur verið með 
hlut sinn í söluferli frá því í byrjun 
árs 2019.

Samkvæmt heimildum Markað-
arins hafa viðræður staðið yfir við 
tvö erlend félög en í þeim er gert 
ráð fyrir að kaupverðið fyrir Borg-
un verði í kringum sjö milljarðar 
króna. Tekið var fram í nýlegum 
ársreikningi Íslandsbanka fyrir 
síðasta ár að viðræður við hugsan-
lega kaupendur væru hafnar en hins 
vegar væri það enn háð töluverðri 
óvissu hvort af sölu yrði.

Borgun tapaði 972 milljónum 
króna á síðasta ári borið saman við 
1.069 milljóna króna tap á árinu 
2018. – hae, kij

Fjárfestir í Creditinfo skoðar Borgun
Ali Mazanderani 
fjárfestir

MARKAÐURINN
ÚTGÁFUFÉLAG Torg., Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, sími 550 5000 

Netfang rit stjorn@markadurinn.is | Sími 550 5051 
Ritstjóri Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is  

Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@frettabladid.is  Veffang frettabladid.is

Tveir stjórnarmenn í 
VÍS, þau Svanhildur 
Nanna Vigfúsdóttir, 
sem seldi allan hlut 
si n n í t r yg g i ng a-
félaginu í nóvember, 

og Gestur Breiðfjörð Gestsson, 
einn eigenda fjárfestingafélagsins 
Óskabeins, gefa ekki kost á sér til 
áframhaldandi setu í stjórn VÍS á 
komandi aðalfundi. Þá gæti tilnefn-
ingarnefnd félagsins, sem mun skila 
skýrslu sinni í næstu viku, lagt til 
frekari breytingar á stjórn VÍS, sam-
kvæmt heimildum Markaðarins.

Á meðal þeirra sem sækjast nú 
eftir því að komast í stjórn VÍS er 
Auður Björk Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri fjártæknifélags-
ins Two Birds og áður framkvæmda-
stjóri þjónustusviðs VÍS fram til 
ársins 2018, og Guðný Hansdóttir, 
en hún var framkvæmdastjóri 
mannauðssviðs Innness á árunum 
2014 og 2018 og þar áður mannauðs-
stjóri Skeljungs. Þá leitast Benedikt 
Ólafsson, sem lét af störfum sem 
framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
Skeljungs undir lok síðasta árs, eftir 
að komast í stjórn tryggingafélags-
ins en hann sat einnig í stjórn Skelj-
ungs á árunum 2013 til 2016 og var 
áður yfir sérhæfðum fjárfestingum 
hjá sjóðastýringarfélaginu Stefni.

Samkvæmt heimildum Mark-
aðarins sækir Auður Björk meðal 
annars stuðning sinn til Bjarna 
Ármannssonar, fjárfestis og for-
stjóra Iceland Seafood, en hann kom 
fyrst inn í hluthafahóp VÍS um miðj-
an janúar á þessu ári og fer núna 

með rúmlega þriggja prósenta hlut 
í félaginu. Guðný nýtur hins vegar 
stuðnings Óskabeins en félagið er í 
dag stærsti einkafjárfestirinn í hlut-
hafahópi VÍS með samanlagt um 4,7 
prósenta eignarhlut, sem er að hluta 
í gegnum framvirka samninga hjá 
Arion banka, en hann er metinn í 
dag á tæplega 1.100 milljónir króna.

Frestur til að skila framboðum 
til tilnefningarnefndar VÍS rann út 
í lok síðasta mánaðar. Samkvæmt 
heimildum Markaðarins bárust 
umsóknir um framboð, fyrir utan 
þá stjórnarmenn sem hafa áhuga 
á að sitja áfram, frá hátt í tuttugu 
manns. Auk Svanhildar og Gests er 
stjórn VÍS í dag skipuð þeim Valdi-
mar Svavarssyni, sem er stjórnarfor-
maður, Vilhjálmi Egilssyni og Mörtu 
Guðrúnu Blöndal en þau þrjú síðast-
nefndu sækjast öll eftir áframhald-
andi setu í stjórninni. Vilhjálmur, 
sem er fráfarandi rektor Háskólans 
á Bifröst, og Marta, sem yfirlögfræð-
ingur ORF líftækni, komu fyrst inn í 
stjórn VÍS í desember 2018.

Miklar breytingar hafa orðið á 
hluthafahópi VÍS á undanförnum 
mánuðum. Félagið K2B fjárfest-
ingar, sem er í eigu hjónanna Svan-
hildar og Guðmundar Þórðarsonar, 

seldi allan 7,25 prósenta hlut sinn í 
félaginu í nóvember síðastliðnum 
fyrir 1.550 milljónir. Kaupendur 
voru LSR, sem keypti meginþorra 
bréfanna, auk annarra lífeyrissjóða. 
Fjárfestingarfélagið var fyrir við-
skiptin þriðji stærsti hluthafi VÍS.

Þá seldi breski vogunarsjóður-
inn Lansdowne sömuleiðis allan 
7,5 prósenta hlut sinn í VÍS á fyrstu 
vikum þessa árs en sjóðurinn kom 
fyrst inn í eigendahóp félagsins í árs-
lok 2017. Hlutabréfasjóðir Stefnis, 
sem áttu um fimm prósenta hlut í 
ársbyrjun, hafa jafnframt selt öll 
sín bréf í tryggingafélaginu á árinu.

Auk Bjarna þá bættist einnig Sig-
urður Bollason, fjárfestir og einn 
af stærstu hluthöfum Skeljungs 
og Kaldalóns, í hluthafahóp VÍS 
undir lok janúar þegar félagið RES 
II, sem er í eigu Sigurðar og eigin-
konu hans, Nönnu Bjarkar Ásgríms-
dóttur, keypti um 1,3 prósenta hlut í 
félaginu. Sigurður var fyrir fáeinum 
árum einn stærsti hluthafi VÍS en 
um mitt árið 2017 seldi félagið Gran-
dier, sem var í eigu Sigurðar og Don 
McCarthy, fyrrverandi stjórnarfor-
manns House of Fraser, allan átta 
prósenta hlut sinn í félaginu.

Stærstu hluthafar VÍS eru LSR, Líf-
eyrissjóður verslunarmanna, breski 
sjóðurinn Miton og Frjálsi. Sé litið 
til tuttugu stærstu hluthafa félagsins 
nemur samanlagður eignarhlutur 
lífeyrissjóða um 40 prósentum.

Markaðsvirði VÍS nemur 23,5 
milljörðum og hefur hlutabréfaverð 
félagsins hækkað um 11 prósent frá 
áramótum. hordur@frettabladid.is

Útlit fyrir að stokkað 
verði upp í stjórn VÍS
Þrír nýir gætu komið inn í stjórn félagsins en Gestur og Svanhildur gefa ekki 
kost á sér. Meðal þeirra sem vilja í stjórn eru Benedikt Ólafsson og Auður 
Björk Guðmundsdóttir. Miklar breytingar hafa orðið á hluthafahópnum.  

Markaðsvirði tryggingafélagsins nemur í dag um 23,5 milljörðum króna.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Svanhildur Nanna 
Vigfúsdóttir.

Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir, 
fjárfestir og áður einn stærsti 
hluthafi VÍS, og Kristín Þor-

steinsdóttir, fyrrverandi ritstjóri 
og útgefandi Fréttablaðsins, eru á 
meðal þeirra sem sækjast nú eftir því 
að komast í stjórn fjarskiptafélags-
ins Sýnar. Talið er að mögulega muni 
þrír nýir stjórnarmenn taka sæti í 
stjórn félagsins þegar aðalfundur fer 
fram 20. mars næstkomandi.

Svanhildur kom fyrst inn í hlut-
hafahóp Sýnar í byrjun þessa árs 
en félagið K2B fjárfestingar, sem er í 
eigu hennar og Guðmundar Þórðar-
sonar, fer með 1,6 prósenta hlut í 
félaginu. Að baki framboði Svan-
hildar í stjórn Sýnar standa einnig 
meðal annars fjárfestar sem eiga 
eignarhaldsfélagið Óskabein og fara 
með tæplega fimm prósenta hlut 
í fjarskiptafyrirtækinu í gegnum 
framvirka samninga.

Þeir sem ráða för í Óskabeini eru 
viðskiptafélagarnir Andri Gunnars-
son og Fannar Ólafsson, sem eru 
meðal annars í hópi eigenda 
að Keahótelum, Gestur Breið-
fjörð Gestsson, fráfarandi 
stjórnarmaður í VÍS og eig-
andi Sparnaðar, og Engilbert 
Hafsteinsson, fjárfestir og 
fyrrverandi framkvæmda-
stjóri hjá WOW air.

Þá hefur Kristín einnig 
skilað inn framboði til 
stjórnar félagsins til 
tilnefningarnefnd-
ar en hún hefur 
að undanförnu, 
s a m k v æ m t 
h e i m i l d u m 
M a r k a ð a r -
ins, leitað 
til sumra 
af stærstu 
h l u t -
h ö f u m 
S ý n a r 

um stuðning.
Tveir varamenn tóku sæti í stjórn 

Sýnar á liðnu ári samhliða því að 
Heiðar Guðjónsson, sem þá var 
stjórnarformaður, tók við starfi for-
stjóra Sýnar í aprílmánuði og undir 
lok síðasta árs var Yngvi Halldórsson 
ráðinn framkvæmdastjóri rekstrar-
sviðs félagsins og sagði sig þá um leið 
úr stjórn fyrirtækisins.

Samkvæmt heimildum Mark-
aðarins þykir fullvíst að Hjörleifur 
Pálsson, stjórnarformaður Sýnar, 
og Tanya Zharov, aðstoðarforstjóri 
Íslenskrar erfðagreiningar, verði 
áfram í stjórn félagsins. Óvíst er 
hins vegar hvort aðrir stjórnar-
menn, meðal annars Anna Guðný 
Aradóttir, sem hefur verið í stjórn frá 
árinu 2012, muni njóta stuðnings til 
áframhaldandi stjórnarsetu.

Stærstu hluthafar Sýnar eru Gildi, 
Lífeyrissjóður verzlunarmanna og 
Ursus, fjárfestingafélag Heiðars Guð-
jónssonar. Breski vogunarsjóðurinn 

Lansdowne var fyrir aðeins 
fáum mánuðum stærsti 

hluthafi félagsins með 
liðlega fjórtán prósenta 
hlut en sjóðurinn hefur 
á skömmum tíma selt 
nær allan hlut sinn og 
fer í dag með aðeins 
um 3,7 prósenta hlut.

M a r k a ð s v i r ð i 
Sýnar er í dag um 
10 , 7  m i l l j a r ð a r 

króna og hefur 
h l u t a b r é f a -
verð félagsins 
hækkað um 
nærri 28 pró-
sent á síðustu 

þremur mán-
uðum. – hae

Svanhildur Nanna og 
Kristín vilja í stjórn Sýnar 
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Hafnartorg er blönduð byggð af nýjum skrifstofum, íbúðum og verslunum. Glæ-
silegar skrifstofur eru til leigu frá 120 til 1.500 fermetra. Í húsinu verður boðið 
uppá þjónustu við leig jendur s.s. móttökuritara og aðgang að 
sameiginlegum fundarherberg jum og skrifstofum. Einn stærsti bílakjallari 
landsins er undir Hafnartorgi og að Hörpu. Hafnartorg verður iðandi af 
mannlífi og menningu og kærkomin viðbót við stækkandi miðbæ Reykjavíkur.

 

Nýjar sérhannaðar skrifstofur í miðbæ Reykjavíkur

Heildarstærð er um 6.900 fm

Útleigurými frá 120 fm

Bílastæði eru neðanjarðar og tengist Hörpunni

Afhending hafin

HAFNARTORG REYKJAVÍK

URÐARHVARF 8 KÓPAVOGUR
Urðarhvarf 8 er nýtt húsnæði og hagkvæmur kostur fyrir leigjendur. Húsið er 
glerjað að miklu leyti og því nýtur sín vel stórbrotið útsýni yfir Reykjavík, í átt 
að Esjunni, yfir Elliðavatn og til Bláfjalla. Samnýting á mötuneyti, hjólageymslum, 
fundarherbergjum, móttöku og annarri fjölbreyttri þjónustu verður í boði fyrir 
leigjendur húsnæðisins.

Fasteignasafn Reykjastrætis telur um 33 þúsund fermetra í nokkrum nýbyggingarverkefnum 
sem eru tilbúin eða verða tilbúin á árinu 2020. Reykjastræti er systurfélag ÞG verktaka. Félagið 
leitar e�ir farsælu langtíma viðskiptasambandi við sína leigjendur og stendur félagið fyrir gæði 
og áreiðanleika í viðskiptum.

Rými sérhönnuð fyrir skrifstofur eða heilbrigðisstarfssemi

Heildarstærð er um 16.500 fm

Útleigurými frá 220 fm

Næg bílastæði á lóð og í bílakjallara

Frábært útsýni yfir Esjuna og Elliðaárdalinn

Afhending hafin



Þetta eru alltof miklar og 
kostnaðarsamar var-
úðarráðstafanir miðað 
við þá litlu áhættu sem 
er til staðar,“ seg ir 
Hörðu r Erlingsson, 

eigandi Ferðaskrifstofu Harðar 
Erlingssonar. Rúmt ár er síðan ný 
lög um tryggingar vegna sölu ferða-
skrifstofa á pakkaferðum tóku gildi 
en með gildistöku laganna náði 
tryggingarskyldan yfir f leiri ferða-
þjónustufyrirtæki en áður var.

Þannig þarf fyrirtæki sem selur 
bæði gistingu og af þreyingu á borð 
við hestaferð í einum pakka að 
útvega tryggingu. Fjöldi trygging-
arskyldra fyrirtækja var 339 áður 
en lögin tóku gildi og var gert ráð 
fyrir að þeim myndi fjölga um tugi 
eða hundruð eftir gildistökuna.

Samk væmt nýlegu svari frá 
Ferðamálastof u nam heildar-
fjárhæð trygginga ferðaskrifstofa 
um sjö milljörðum króna. Stofn-
unin tók þó fram að fjárhæðin 
gæti breyst ört. Áður en lögin tóku 
gildi stóð heildarfjárhæðin í 4,3 
milljörðum króna og hefur hún 
því hækkað um tæpa þrjá milljarða 
króna.

Ásberg Jónsson, eigandi Nordic 
Visitor, segir að Evrópulöggjöfin, 
sem íslensku lögin byggja á, hafi 
verið skrifuð fyrir ferðaskrifstofur 
sem f lytja viðskiptavini út og aftur 
heim (e. outbound). Hugmyndin 
að baki lagagreininni er að tryggja 
viðskiptavini ferðaskrifstofu þann-
ig að unnt sé að endurgreiða þeim 
eða f lytja þá heim komi til gjald-
þrots ferðaskrifstofunnar.

„Á Íslandi snýst starfsemin að 
miklu leyti um að þjónusta ferða-
menn sem koma til landsins og 
eiga f lugmiða til baka (e. inbound). 
Það hefur aldrei komið til þess að 
Ferðamálastofa hafi þurft að nýta 
þessa tryggingu og endurgreiða 
viðskiptavinum ferðaskrifstofa 
sem taka á móti ferðamönnum 
hingað til Íslands,“ segir Ásberg.

Margar ferðaskrifstofur eiga ekki 
annarra kosta völ en að fá banka-
ábyrgð hjá viðskiptabanka gegn 
þóknun til að verða sér úti um 
tryggingar. Ferðaskrifstofa Harðar 
þarf að útvega 140 milljóna króna 
tryggingu yfir háannatímann en 
upphæðin var áður um 90 millj-
ónir króna. Hörður og eiginkona 
hans hafa því, eins og margir aðrir í 
atvinnugreininni, þurft að grípa til 
þess að fá bankaábyrgð gegn því að 
veðsetja húsið sitt og fasteign sem 
er í eigu fyrirtækisins.

„Eigendur smærri ferðaskrif-
stofa þurfa að leggja allar persónu-
legar eigur undir til að geta staðið 
í þessum rekstri. Að því leyti snýst 
þetta mál líka um nýsköpun vegna 
þess að þeir sem vilja stofna ferða-
skrifstofu en eiga ekki peninga 
eða fasteign til að leggja að veði 
gegn tryggingunni komast ekki 
inn á markaðinn,“ segir Hörður en 
ferðaskrifstofa hans f lytur inn gesti 
frá þýskumælandi löndum. Hann 
nefnir að þýskur samkeppnisaðili 
með svipaða veltu þurfi einungis 
að útvega 130 þúsunda evra trygg-
ingu, jafnvirði um 18 milljóna 
króna, yfir háannatímann. Þann-
ig sé samkeppnisstaða íslenskra 
ferðaskrifstofa gagnvart erlendum 
keppinautum verulega skekkt.

Þreföldun á tryggingarkröfu
Fyrstu útfærslunni á reglugerðinni 

Þetta ásamt hækk-
un launa og opin-

berra gjalda þrýstir enn 
meira á atvinnurekendur að 
flytja hluta af starfseminni 
úr landi. 
Arnar Bjarnason

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Á Íslandi snýst starfsemin að miklu leyti um að þjónusta ferðamenn sem eiga miða til baka. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Margir hafa þurft að leggja allt 
undir til að standa í rekstrinum
Tryggingar ferðaskrifstofa hafa hækkað töluvert vegna nýlegra laga. Heildarfjárhæðin aukist um þrjá 
milljarða. Margir eigendur eru nauðbeygðir til að veðsetja íbúðarhúsnæði til að útvega tryggingu. Kallað 
eftir samstarfi ríkis og ferðaþjónustunnar um stofnun sjóðs. Skekkir samkeppnina við erlend fyrirtæki.

Ráðuneytið telur lögin til bóta
Fréttablaðið sendi atvinnuvega
ráðuneytinu fyrirspurn um hvort 
það teldi nýju lögin vera til bóta.

„Lögin miða að aukinni 
neytendavernd og eru að mati 
ráðuneytisins til bóta hvað 
hana varðar. Þau eru innleiðing 
á pakkaferðatilskipun ESB sem 
veitir lítið svigrúm til útfærslu 
nema hvað varðar tryggingar

hlutann. Þar er ráðuneytið með 
einn þátt laganna til nánari skoð
unar um þessar mundir,“ segir í 
svari ráðuneytisins.

„Samkeppnishæfni greinarinn
ar er mikilvæg og ef til eru leiðir 
sem bæta regluverkið, án þess 
að ganga á neytendaverndina 
sem hefur verið bætt, verða þær 
skoðaðar sérstaklega.“

Tekjur drykkjaframleiðandans 
Coca-Cola European Partners 
á Íslandi námu 85 milljónum 

evra, jafnvirði um 11,8 milljarða 
króna, á síðasta ári og drógust 
saman um 6,5 prósent frá árinu 
2018 þegar þær voru um 91 milljón 
evra.

Þetta kemur fram í nýbirtu upp-
gjöri móðurfélagsins, Coca-Cola 
European Partners (CCEP), fyrir 
síðasta ár. Drykkjaframleiðand-
inn, sem er með starfsemi í þrettán 
löndum í Vestur-Evrópu, keypti 
sem kunnugt er starfsemina hér á 
landi árið 2016.

Velta CCEP á Íslandi hefur þann-
ig dregist saman um liðlega tíu pró-
sent frá árinu 2017 þegar hún nam 
um 95 milljónum evra, samkvæmt 
eldri ársreikningum evrópska 
móðurfélagsins.

Athygli vekur að af mörkuðum 
CCEP var samdrátturinn hvað 
mestur hér á landi í fyrra, 6,5 pró-
sent eins og áður sagði, en samtals 
var tekjuvöxtur móðurfélagsins um 
4,5 prósent á árinu. Tekjur jukust á 
öllum mörkuðum nema á Íslandi 
og í Noregi þar sem samdrátturinn 
nam hálfu prósenti. Mestur var 
vöxturinn í Frakklandi, eða um sjö 
prósent.

Ekki koma fram upplýsingar í 
ársuppgjörinu um afkomu CCEP á 
Íslandi á síðasta ári. Íslenska félag-
ið hagnaðist um tæpar 167 millj-
ónir króna árið 2018 og jókst þá 
hagnaðurinn um hátt í 65 prósent 
frá árinu 2017 þegar hann var 102 
milljónir króna.

Eignir félagsins voru liðlega 7,9 
milljarðar króna í lok árs 2018 en 
á sama tíma var eigið fé þess 5,9 
milljarðar króna og eiginfjárhlut-
fallið því um 75 prósent.

Haft var eftir Einari Snorra Magn-
ússyni, forstjóra CCEP á Íslandi, 
í Markaðinum í mars í fyrra að í 
magni væru gosdrykkir 48 prósent 
af sölu félagsins, bjór 22 prósent 
og vatn 11 prósent. Aftur á móti 
væri bjór og innf lutt áfengi tæp-
lega helmingur af veltu enda væri 
um dýrari vöru að ræða 
vegna áfengisskatta.

Aðspurður nef ndi 
hann auk þess að mark-
aðshlutdeild Coca-
Cola drægist hægt 
og rólega saman. 
Fyrir áratug hefði 
hún verið um 70 
til 80 prósent 
af gosdrykkja-
m a rk aði nu m 
en vær i nú 
komin í 65 pró-
sent. – kij

Tekjur drógust 
saman um 6,5 
prósent í fyrra

sem byggir á nýju lögunum var 
breytt eftir mótmæli frá ferðaskrif-
stofum. Atvinnuvegaráðuneytinu 
var sýnt að tryggingarkrafa á félag, 
þar sem mest allar tekjur koma inn 
á tveimur mánuðum, gæti verið 
tvöföld velta félagsins. Við þessu 
var brugðist með því að setja 80 
prósenta þak á tryggingarfjárhæð 
miðað við veltu félags í samsettum 
ferðum.

Lagabreytingin hafði í för með 
sér breytingu á reikniformúlunni 
sem ákvarðar tryggingarfjárhæð-
ina. Áður var fjárhæðin reiknuð 
með einföldum hættu út frá föstu 
hlutfalli af tekjum en nú byggir 
formúlan á f leiri breytum. Ein 
þeirra er til dæmis meðalfjöldi 
daga frá fullnaðargreiðslu þar til 
ferð hefst.

„Fyrir utan kostnaðinn við að 
framfylgja þessari reglugerð er 
f lækjustigið allt of hátt. Ég held að 
ein af starfskonum okkar hafi verið 
í heila viku að fylla út umbeðin 
skjöl. Þetta eru orðin mjög íþyngj-
andi gagnaskil, sérstaklega fyrir 
smærri ferðaskrifstofur,“ segir 
Hörður.

Ásberg segir breytinguna hafa 
hækkað tr yggingar f járhæðina 
fyrir margar ferðaskrifstofur á 
sama tíma og rekstrarumhverfið 
versnaði.

„Af því sem ég heyri eru margir í 
vandræðum með þetta og ég held 
að margar ferðaskrifstofur muni 
hreinlega ekki getað útvegað þessa 
tryggingu sem þýðir að þær verða 

að hætta rekstri. Það má gera ráð 
fyrir að fram undan muni f leiri 
fyrirtæki fara í þrot en ekki endi-
lega vegna þess að reksturinn 
sjálfur hafi verið kominn í þrot 
heldur þess að nú mun Ferðamála-
stofa taka oftar í gikkinn,“ segir 
Ásberg. Hann vísar til þess að 
Ferðamálastofa hafi nú víðtækari 
heimildir til inngripa og að stofn-
unin hafi verið gagnrýnd fyrir að 
veita ferðaskrifstofunni Farvel of 
marga fresti til að útvega nægilega 
tryggingu áður en fyrirtækið varð 
gjaldþrota á síðasta ári.

A r na r Bja r na son, for st jór i 
Arcanum – Icelandic Mountain 
Guides, segir að tryggingarfjárhæð 
fyrirtækisins hafi meira en þre-
faldast eftir að reikniformúlunni 
var breytt.

„Þetta er orðið frekar þungt og 
f lókið. Formúlan sem slík er mein-

gölluð gagnvart fyrirtækjum sem 
eru með sveif lukenndan rekstur 
enda byggir hún á erlendri fyrir-
mynd þar sem sveif lur í ferðaþjón-
ustu eru mun minni en á Íslandi,“ 
segir Arnar.

Auk þess taki hún ekki tillit til 
áhættu í rekstri fyrirtækja. Til að 
mynda sé enginn greinarmunur 
gerður á nýstofnaðri ferðaskrif-
stofu annars vegar og rótgróinni 
ferðaskrifstofu með sterka eigin-
fjárstöðu hins vegar. Arnar tekur 
fram að í reikniformúlunni sem var 
notast við fyrir lagabreytinguna 
hafi verið tekið enn minna tillit til 
þessara þátta og auk þess byggt á 
sögulegum gögnum.

Samtökin og ríkið stofni sjóð
Þá bendir Arnar á að erlendis hafi 
verið stofnaðir og byggðir upp 
sjóðir af ferðamálasamtökum sem 
veita ferðaskrifstofum tryggingar-
vernd gegn sanngjörnu gjaldi. Á 
meðan þurfi íslenskar ferðaskrif-
stofur að leggja fram eign, banka-
tryggingu eða að reyna að kaupa 
tryggingar erlendis sem er aðeins 
á færi stærri fyrirtækja.

„ Þet t a get u r hamlað vext i 
ferðaþjónustunnar með því að 
leggja þyngri byrðir á greinina en 
nágrannaríki gera. Þetta, ásamt 
hækkun launa og opinberra gjalda, 
þrýstir enn meira á atvinnurekend-
ur að f lytja hluta af starfseminni úr 
landi. Við erum ekki að spila við 
sömu aðstæður og erlend ferða-
þjónustufyrirtæki sem í dag selja 
og framkvæma ferðir hér á landi. 
Samtök ferðaþjónustunnar þurfa 
að vinna að því með ríkinu að búa 
til tryggingarsjóð fyrir ferðaskrif-
stofur,“ segir Arnar. Tryggingar-
gjöldin væru þá sniðin að áhættu 
og skuldbindingum vegna ferða í 
rekstri hvers og eins fyrirtækis.

Hörður talar á svipuðum nótum 
og segir að undanfarin ár hafi 
ferðaþjónustan átt stóran þátt í að 
byggja undir íslenskt efnahagslíf. 
Því sé eðlilegt að hið opinbera taki 
einhvern þátt í þessum tryggingum 
eins og þekkist víða erlendis.

Einar Snorri Magnússon, forstjóri 
CCEP á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

11,8
milljarðar króna var velta 
Coca-Cola European 
Partners á Íslandi í fyrra.
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Staða íslenskrar stóriðju 
hef ur breyst mik ið á 
undanför num áratug. 
Hagst æðir samningar 
hafa runnið út og nýir 
samningar, sem kveða 

á um hærra raforkuverð en áður, 
hafa tekið gildi. Forstjóri Lands-
virkjunar segir samninginn við 
álverið í Straumsvík sanngjarnan 
og að Landsvirkjun sé með traustar 
ábyrgðir fyrir greiðslum. Forstjóri 
Elkem á Íslandi segir óljóst hvað 
taki við þegar samningurinn við 
Landsvirkjun rennur út árið 2029. 
Raforkuverðið sé komið að þol-
mörkum.

„Það er hvorki hægt að segja að 
raforkuverðið sé einstaklega gott né 
einstaklega slæmt. Vandinn er sá að 
samkeppnishæfni verksmiðjunnar 
á Íslandi samanstendur af f leiri 
þáttum en raforkunni einni og sér 
og raforkan var sá þáttur sem gerði 
það að verkum að það borgaði sig 
að reka verksmiðju á Íslandi,“ segir 
Einar Þorsteinsson, forstjóri Elkem 
á Íslandi, í samtali við Markaðinn.

„Það er skýr skuldbinding af hálfu 
beggja fyrirtækja til langs tíma. 
Orkan er samningsbundin þann-
ig að við erum ekki að skoða aðra 
möguleika,“ segir Hörður Arnarson, 
forstjóri Landsvirkjunar, um álverið 
í Straumsvík.

Rio Tinto, eigandi álversins í 

Straumsvík (ISAL), greindi frá því 
í síðustu viku að fyrirtækið myndi 
skoða allar leiðir þegar kæmi að 
endurskoðun á star fseminni. 
Meðal annars kæmi til greina að 
loka álverinu en Rio Tinto myndi 
gefa sér tíma fram í júní til að taka 
ákvörðun um lokunina.

Móðurfyrirtækið hefur bæði selt 
og lokað álverum í Evrópu og álver-
ið í Straumsvík er í dag eina álver 
Rio Tinto í Evrópu. Á síðustu fjór-
um árum – frá árinu 2016 – nemur 
rekstrartap álversins um 170 millj-
ónum dala, um 21 milljarði króna á 
núverandi gengi. Tapið nam um 10 
milljörðum í fyrra og fyrirséð er að 
minnsta kosti fjögurra milljarða tap 
á þessu ári.

Samningur Landsvirkjunar og 
Rio Tinto á Íslandi, sem tók gildi 
haustið 2010 og gildir til ársins 
2036, fól í sér tímamót enda var með 
honum afnumin tenging raforku-
verðs við álverð og þess í stað miðað 
við bandaríska neysluvísitölu.

Spurður um stöðuna sem nú er 
komin upp segir Hörður að álverið 
í Straumsvík búi við erfið rekstrar-
skilyrði eins og önnur álver. Þar vegi 
þungt aukið framboð á markaði, 
mikil framleiðsluaukning í Kína 
og samdráttur í eftirspurn eftir áli 
á síðasta ári.

„Varðandi raforkuverðið teljum 
við að samningurinn sé sanngjarn 
fyrir bæði fyrirtækin. Vissulega er 
hann ekki ódýr, en hann er sann-
gjarn. Á heildina litið tel ég álverið 
ágætlega samkeppnisfært í iðnaði 

sem býr við krefjandi aðstæður,“ 
segir Hörður og bætir við að 
Straumsvík hafi glímt við ítrekuð 
vandamál í rekstri á undanförnum 
árum, sem eru óháð raforkuverðinu.

Landsvirkjun reisti Búðarháls-
virkjun til að efna samninginn frá 
árinu 2010 og Rio Tinto réðst í 500 
milljóna dollara fjárfestingarverk-
efni í því skyni að auka framleiðslu 
álversins og hefja framleiðslu á 
verðmætari afurðum.

Framleiðsluaukningin sem stefnt 
var að náðist ekki að fullu og árið 
2014 var endursamið til að orkuaf-
hendingin endurspeglaði betur 
orkuþörf álversins. Rio Tinto þurfti 
að greiða Landsvirkjun 17 milljónir 
Bandaríkjadollara, vegna kostnað-
arins sem það hafði í för með sér 
fyrir Landsvirkjun að reisa Búðar-
hálsvirkjun fyrr en þörf krafði.

Þá bendir Hörður á að bæði 
Landsvirkjun og Rio Tinto hafi 
gengið sátt frá samningaborðinu 
á sínum tíma. Haft var eftir Herði 

þegar samningurinn tók gildi að 
miðað við þáverandi álverð skil-
aði samningurinn umtalsverðri 
hækkun á raforkuverði fyrir fyrir-
tækið. Rannveig Rist, forstjóri Rio 
Tinto á Íslandi, sagði að þetta væri 
„mikilvægur áfangi fyrir álverið“ og 
renndi sterkari stoðum undir fram-
tíð þess.

Sérfræðingar í orkumálum hafa 
bent á að samningur Landsvirkj-
unar og Rio Tinto frá árinu 2010 feli 
í sér endurskoðunarákvæði sem 
hægt er virkja árið 2024.

„Eins og komið hefur fram er 
endurskoðunarákvæði eins og oft er 
í svona langtímasamningum. Þetta 
ákvæði á að tryggja að samningur-
inn sé áfram sanngjarn fyrir báða 
aðila,“ segir Hörður aðspurður.

Þá er talið að í samningnum sé 
kveðið á um móðurfélagsábyrgð 
á kaupskyldu eins og var í eldri 
samningi fyrirtækjanna. Þann-
ig þurfi móðurfélag álversins að 
ábyrgjast lágmarkskaup á raforku 
út samningstímann, eða fram til 
ársins 2036.

„Við teljum að það séu traustar 
ábyrgðir fyrir skuldbindingum 
beggja aðila í samningnum. Það 
hefur enginn ágreiningur verið um 
það,“ segir Hörður. Spurður hvort 
hann telji líkur á að Rio Tinto geti 
farið með ákvæðið um móður-
félagsábyrgð fyrir dómstóla ítrekar 
hann að enginn ágreiningur hafi 
komið upp.

„Ef það kemur upp ágreiningur 
þá er skýrt kveðið á í samningnum 

Varðandi raforku-
verðið teljum við að 

samningurinn sé sanngjarn 
fyrir bæði fyrirtækin. 
Vissulega er hann ekki ódýr, 
en hann er sanngjarn. 
Hörður Arnarson, 
forstjóri  
Landsvirkjunar

Sanngjarn samningur en ekki ódýr
Staða íslenskrar stóriðju hefur gjörbreyst á undanförnum áratug. Forstjóri Landsvirkjunar segir traustar ábyrgðir fyrir greiðslum 
frá álverinu í Straumsvík og samningsákvæðin skýr. Forstjóri Elkem á Íslandi segir óvissu um orkuverð hafa stöðvað fjárfestingar.

Álverið í Straumsvík er annar stærsti viðskiptavinur Landsvirkjunar á eftir Fjarðaáli á Reyðarfirði. Tæplega fjórðungur af raforkusölu orkufyrirtækisins fer til álvers Rio Tinto. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Straumsvík á lista yfir ósamkeppnishæf álver
Í greiningu Deutsche Bank sem var birt í október í fyrra er fjallað um 
stöðu álvera utan Kína en þar er álverið í Straumsvík í 24. sæti á lista 
yfir ósamkeppnishæfustu álverin. Greinendum bankans reiknast til að 
framlegð álversins af hverju framleiddu tonni, miðað við meðalverð 
áls á þriðja ársfjórðungi 2019, hafi ekki verið nema um 16 Bandaríkja-
dalir. Álverð hefur síðan lækkað frá því að greiningin var birt. Þá var 
miðað við 1.765 dali á hvert tonn en verðið stendur nú í 1.678 dölum.

Greinendur bankans segja að minnkandi framlegð og aðstæður 
á markaði hafi aukið líkurnar á því að álverum verði lokað. Álver í 
Evrópu og Asíu eru sögð í mestri hættu og eru þrjú álver í Þýskalandi 
á vegum álframleiðandans Trimet nefnd sérstaklega í því samhengi. 
Þegar vikið er að hugsanlegum lokunum hjá Rio Tinto nefna grein-
endurnir tvö álver í Eyjaálfu, annað í Ástralíu og hitt á Nýja-Sjálandi, 
en álverið í Straumsvík er ekki tekið sérstaklega fyrir.
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Fallegur kjóll sem hægt er að nota hvort sem er í vinnu eða við hvers konar önnur tækifæri og á mjög góðu verði. Fer vel við buxur. Verð nú aðeins 3.990 kr.

 Stórglæsileg 
afmælishátíð  
    í ZikZak

Tískuhús ZikZak fagnar 
nítján ára afmæli með 
stórglæsilegri afmælishá-
tíð dagana 20. – 23. febrúar 
og býður veglegan afmælis 
afslátt í verslununum.  ➛2

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019



Tískuhús ZikZak var stofnað 
árið 2001. Sigríður Ómars-
dóttir er annar eigandi 

verslunarinnar og segir hún að 
alltaf sé haldið upp á afmælið 
með einhverjum hætti. „Þetta 
er okkar árlega afmælisveisla og 
ætlum við að veita 20-50% afslátt 
af öllum vörum í verslunum okkar 
í Kringlunni og á Akureyri. Það er 
gaman að segja frá því að við opn-
uðum nýja, breytta og betri ZikZak 
verslun á Glerártorgi á Akureyri 
í byrjun febrúar. Verslunin er 
alveg einstaklega björt og falleg. 
Nú þegar þessir björtu og fallegu 
vorlitir eru að koma í verslanir 
er mjög skemmtilegt að koma og 
sjá með eigin augum, sjón er sögu 
ríkari,“ segir Sigríður en báðar 
verslanirnar hafa verið gerðar upp 
að undanförnu.

Fallegir vorlitir
Sigríður segir að starfsfólkið finni 
fyrir því að sól hækkar á lofti og 
vorið fari að gera vart við sig. „Það 
birtir fallega yfir viðskiptavinum 
okkar og fólk verður léttara í lund. 
Við skvísurnar í ZikZak finnum 
rosalega mikinn mun á stuttum 
tíma á skaplyndi og líðan við-
skiptavina okkar enda höfum 
við tekið inn fullt af björtum og 
fallegum litum í nýjustu sending-
unum okkar. Viðskiptavinir okkar 
eru afskaplega ánægðir með nýju 
vörurnar,“ segir hún og bætir við 
að litirnir sem einkenna vorlínuna 
séu sumarlegir og spennandi. 
„Ljósbleikt, ljósblátt og sömuleiðis 
dökkblár eru litir sem eru vinsælir 
hjá okkur þessa dagana,“ segir 
hún.

„Við höfum tekið inn tvö ný 
vörumerki, annars vegar vöru-
merkið CISO og hins vegar 
vörumerkið Saloos. CISO kemur í 
stærðunum 38-56. Okkur fannst 
við þurfa að bæta við úrvalið í 
stærri stærðunum. Við höfum 
boðið upp á CISO-vörumerkið 
frá því um áramótin og það er að 
reynast afskaplega vel, stærðirnar 
eru einstaklega góðar, úrvalið 
er gott og gæðin alveg einstök. 
Margar konur hafa þegar fallið 
fyrir þessu nýja merki.

Ný vörumerki
Breska vörumerkið Saloos kemur 
í stærðunum 38-48. Það sem 
einkennir Saloos vörumerkið er 
fallegur og sparilegur fatnaður, þar 
á meðal eru blússur, túnikur og 
kjólar,“ segir Sigríður og bendir á 
að í ZikZak geti mæður fermingar-
barna og ömmur fundið falleg 
sparidress í stærðum 36-56. Þetta 
er glæsilegur fatnaður sem hentar 
jafnt fyrir veislur, árshátíðir eða 
hverju öðru tilefni.“

Sigríður segir að helsti mark-
hópur Tískuhúss ZikZak séu konur 
á öllum aldri en stærsti hópurinn 
á aldrinum 45-55 ára. „Við erum 
með hversdagsfatnað í miklu 
úrvali ekki síður en sparifatnað. 
Einnig erum við með einstaklega 
léttar og þægilegar úlpur sem hafa 
verið mjög vinsælar hjá okkur 
enda á góðu verði, aðeins 12.990 
krónur. Þá erum við sömuleiðis 
með létta, síða vatteraða jakka 
í einstaklega fallegum, björtum 
litum. Nú eru kápur vinsælar og 
við eigum þær í öllum stærðum. Þá 
er mikið úrval af alls kyns léttum 
og þægilegum peysum,“ segir Sig-
ríður og konur geta því alveg klætt 
sig upp á afmælishátíðinni og 
notið góðra afslátta. „Við verðum 
með afmælisafsláttinn í báðum 
okkar verslunum auk þess sem við 
veitum kaupauka. Þá verður einnig 
í gangi skemmtilegur gjafaleikur 
og að sjálfsögðu verður boðið upp 
á léttar veitingar,“ segir hún.

Glæsileg veisla um helgina
„Veislan byrjar á morgun, 
verslanirnar eru opnaðar kl. 10 og 
fyrstu þrjátíu viðskiptavinirnir 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

Verslanir ZikZak í Kringlunni og á Akureyri hafa fengið andlitslyftingu og miklar endurbætur. Nú er vorlínan að koma í verslanirnar með fallegum litum. 

Það er auðvelt að finna á sig réttu fötin í ZikZak, hvort sem það er í verslun-
inni í Kringlunni eða á Glerártorgi á Akureyri. Mikið úrval fyrir allar konur.

Klæðileg túnika sem hentar vel hversdags. Konur eru alltaf fínar í svona 
klæðnaði, hægt að nota við svartar eða hvítar buxur. Verð nú 2.990 kr.

Hægt er að fá túnikur með mismun-
andi mynstri. Verð nú 3.495 kr. 

Falleg peysa í vinsælum bláum lit. 
Vinsæll litur í vor.  Verð nú 3.992 kr.

sem versla hjá okkur fá veglegan 
kaupauka. Við verðum í beinni á 
Bylgjunni ásamt Siggu Kling sem 
ætlar að gefa skemmtilegar gjafir 
í Kringlunni í beinni útsendingu. 
Veislan verður alla helgina. Kynn-
ingardömur frá Ak pure Skin verða 
í verslun okkar í Kringlunni og 
kynna glænýju og glæsilegu húð-
vörurnar sem Aron Einar Gunnar-
son og Kristbjörg Jónasdóttir 
kynntu nýlega á markað.

Þeir sem komast ekki í afmælis-
hátíðina okkar þurfa ekki að 
örvænta því hægt er að tryggja sér 

öll f lottu tilboðin á zikzakversl-
un. is. Við viljum einnig minna á að 
við höfum fellt niður sendingar-
kostnað í febrúar svo við hvetjum 
alla til að kíkja á heimasíðuna og 
tryggja sér f lottar vörur á afslætti 
og fría heimsendingu á næsta 
pósthús,“ upplýsir Sigríður og er 
sannarlega ástæða til að bregða sér 
í verslunarleiðangur í ZikZak.

Á heimasíðu ZikZak og á 
Facebook-síðu verslunarinnar er 
hægt að skoða úrval af fallegum 
fatnaði sem nú streymir í hill-
urnar.
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Kassakerfi  
og sjóðsvélar

Hér er Kristin Þorgeirsdóttir, þjónustustjóri dk, ásamt þeim Sigríði Hafberg, Ástu Sigríði Benediktsdóttur og Margréti Sveinbjörnsdóttur í þjónustudeild dk hugbúnaðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

dk afgreiðslukerfið fyrir 
verslanir og aðra þjónustu
Íslenska bókhaldskerfið frá dk hugbúnaði er sveigjanlegt og býður upp á sérlausnir eins og  
sjálfsafgreiðslukerfi. Kerfið er áreiðanlegt og fjölbreytt, þúsundir fyrirtækja nýta það og við-
skiptavinum fjölgar hratt. Kerfið hentar veitingahúsum, verslunum og annarri þjónustu. ➛2
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Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Jóhanna Helga Viðarsdóttir Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, 

Fyrirtækið dk hugbúnaður 
þróar og selur langútbreidd-
asta viðskiptakerfið á Íslandi 

fyrir allar greinar atvinnulífsins 
og býður upp á alls kyns sérlausnir 
fyrir verslanir og þjónustu. „dk 
hugbúnaður er leiðandi í við-
skiptahugbúnaði hér á landi fyrir 
allar stærðir og gerðir fyrir-
tækja, hann er þróaður á Íslandi 
fyrir íslenskar aðstæður,“ segir 
Dagbjartur Pálsson, en hann er 
framkvæmdastjóri hjá fyrirtæk-
inu ásamt bróður sínum, Magnúsi 
Pálssyni. „Fyrirtækið framleiðir 
alhliða viðskiptahugbúnað og 
verður 22 ára í ár.“

„dk hugbúnaður hefur lagt 
mikla áherslu á sjálfvirknivæð-
ingu í kerfum sínum undanfarin 
misseri. Markaðurinn kallar á 
sjálfsafgreiðslukerfi og dk hefur 
svarað því með fjölbreyttum 
lausnum,“ segir Hafsteinn 
Róbertsson, kerfisfræðingur hjá 
dk hugbúnaði. „Sjálfsafgreiðslu-
kerfi f lýta afgreiðslu og auka 
ánægju viðskiptavina ásamt því að 
lækka kostnað fyrirtækja töluvert. 
Sjálfsafgreiðsla er einföld, hrað-
virk og tengjanleg við margs konar 
sérkerfi og vefþjónustur. Allar 
sölur færast rafrænt milli kerfa 
yfir í dk sölukerfi og dk fjárhags-
bókhald. Sjálfsafgreiðslulausnir 
dk keyra bæði á hefðbundnum 
PC tölvubúnaði og sérhæfðum 
afgreiðslutölvum. Einnig er hægt 
að fá lausnir í spjaldtölvur eins og 
iPad. Flestar tegundir af posum og 
prenturum eru tengjanlegar við 
kerfin,“ upplýsir Hafsteinn.

Heilbrigðisstofnanir
Hafsteinn segir að fyrir heilbrigð-
isþjónustu hefur dk hugbúnaður 
gert fullkomið sjálfsafgreiðslukerfi 
sem tengist hinum ýmsu sér-
kerfum sem heilbrigðisþjónusta 
þarf að nota. „Þar má nefna sér-
hæfð læknakerfi, Sjúkratryggingar 
Íslands og raðarkerfi frá Qmatic. 
Heilsugæslur og heilbrigðisstofn-
anir sjá mikinn hag í að innleiða 

„Við bjóðum bæði upp á afgreiðslu- og sjálfsafgreiðslukerfi fyrir alla almenna verslun og þjónustu,“ segir Hafsteinn Róbertsson, sérfræðingur í afgreiðslukerfum fyrirtækisins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

þessi kerfi hjá sér við móttöku 
sjúklinga. Læknavaktin er ein 
þeirra heilbrigðisstofnana sem 
nota sjálfsafgreiðslukerfi frá dk 
hugbúnaði og hefur reynslan þar 
verið afar góð svo ekki sé meira 
sagt,“ segir hann.

Verslanir & ferðaþjónusta
Í dag þykir það sjálfsagt mál að 
afgreiða sig sjálfur í almennri 
verslun. „Lindex á Íslandi og í Dan-
mörku nota bæði sjálfsafgreiðslu-
kerfi frá dk í verslunum sínum. 

Mikilvægt er að sjálfsafgreiðslu-
kerfið sé einfalt fyrir þann sem þarf 
að nota það og að kerfið leiði við-
skiptavininn áfram alveg þangað 
til hann greiðir fyrir vörur í posa. 
Ferðaþjónustufyrirtæki reiða sig á 
bókunarkerfi fyrir einstaklings- og 
hópabókanir. Sjálfsafgreiðslukerfi 
dk tengjast bókunarkerfi Bókunar 
ehf. Perlan er eitt þeirra fyrirtækja 
sem nýta sér sjálfsafgreiðslukerfi 
á iPad. Einfalt er að koma slíkum 
kerfum upp þar sem þau taka mjög 
lítið pláss. Þróun á sjálfsafgreiðslu-

kerfum heldur áfram hjá dk og 
verið er að vinna í frekari lausnum 
fyrir veitingastaði svo það má segja 
að það séu spennandi tímar fram 
undan,“ segir Hafsteinn enn fremur 
og bætir við að þjónusta við við-
skiptavini sé mikilvægur hluti af 
starfsemi dk hugbúnaðar.

Allar sölur færast 
rafrænt milli kerfa 

yfir í dk sölukerfi og dk 
fjárhagsbókhald. Sjálfs-
afgreiðslulausnir dk 
keyra bæði á hefðbundn-
um PC tölvubúnaði og 
sérhæfðum afgreiðslu-
tölvum.

Sjálfsaf-
greiðslukerfi dk 
fyrir móttöku 
hjá heilsu-
gæslum.
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Daníel segir umfangsmikla 
reynslu og sérfræðiþekk-
ingu fyrirtækisins gera því 

kleift að þjónusta allar gerðir fyrir-
tækja. „Við erum algjörlega óháð 
hvers kyns vél- og hugbúnaði sem 
fólk vill vinna með. Það skiptir 
engu máli hvaðan búnaðurinn 
er, við teljum okkur geta þjónu-
stað allt og alla, hvort sem það eru 
einyrkjar, stór fyrirtæki, stofnanir 
eða bæjarfélög.

Leiðandi á sínu sviði
Þekking og reynsla fyrirtækisins 
sé afar dýrmæt. „Við höfum verið 
leiðandi í þjónustu á afgreiðslu-
kerfum og kassa- eða smásölu-
þjónustu á Íslandi árum saman og 
þjónustum mörg af stærstu fyrir-
tækjum landsins í þessum bransa,“ 
skýrir Daníel frá.  

 „Ég er búinn að vera í tölvu-
bransanum síðan 2004 og hjá 
Þekkingu síðan 2007. Við erum 
með starfsfólk sem er búið að vera 
með frá stofnun Þekkingar þannig 
að það eru yfir tuttugu ár þar. Við 
erum mörg búin að vera að vinna 
í yfir tíu ár og erum við því mjög 
samheldinn hópur, það er nú bara 
þannig.“

 Starfsstöðvarnar eru tvær 
talsins, þrátt fyrir að þjónustan 
nái um allt land. „Við erum með 
tvær starfsstöðvar, á Akureyri og í 
Kópavogi, og starfa um 70 manns 
hjá fyrirtækinu. Skiptingin hefur 
aðeins breyst með árunum, það 
eru nú orðnir töluvert f leiri sem 
starfa í Kópavogi en á Akureyri en 
við þjónustum allt landið og erum 
til dæmis að reka verslunarkerfið 
fyrir Samkaup sem er með sextíu 

verslanir hringinn í kringum 
landið.“

 Þá hefur starfsemin og þjón-
ustan aðlagað sig jafnt og þétt 
að breytilegu tækniumhverfi og 
ólíkum þörfum viðskiptavina. 
„Við þjónustum kassakerfin og alla 
hluta tengda þeim, eins og hand-
tölvur, verðskanna, spjaldtölvur 
og stimpilklukkur og allt sem því 
fylgir.“

 Daníel segir miklar tæknifram-
farir undanfarna áratugi hafa haft 
mikil áhrif á starfsemi fyrirtækis-
ins sem sé nú öll orðin stafræn. 
Hann minnist þess þegar síðasta 
sjóðsvélin var tekinn úr notkun 
árið 2017. „Hún fór nú bara og fékk 
endurnýjun lífdaga í einhverju 
allt öðru. Það var svona ákveðið 
augnablik hjá okkur,“ segir Daníel 
og hlær.

Víðtæk þjónusta
Þekking leggur ríka áherslu á 
vandaða þjónustu, allan sólar-
hringinn, allt árið um kring. „Við 
erum með þjónustuver sem er opið 
frá klukkan 8 á morgnana til 19 á 
kvöldin og þá tekur við bakvakt 
sem er bara restin af sólarhringn-
um. Þannig að við erum alltaf í 
rauninni á bakvakt. Svo erum við 
með útkallsvaktir í kringum stór-
hátíðir eða stóra viðburði þar sem 
starfsfólk er á vöktum, þannig að 
það er alltaf einhver til taks, eins 
og fyrir jól og hátíðir og annað þá 
erum við alltaf með fólk klárt fyrir 
viðskiptakerfin,“ útskýrir Daníel. 

 „Síðan erum við með mikla fjar-
þjónustu. Við þjónustum hvaðan 
sem er og hvert sem er og erum til 
dæmis með starfsmann sem býr á 

Tenerife sem er að vinna hjá okkur 
og annan sem býr í Danmörku. 
Það er næstum allt hægt að gera í 
fjarþjónustunni.“ 

 Einnig er boðið upp á kennslu 
og þjálfun þar sem viðskiptavinir 
njóta góðs af sérfræðiþekkingu 
starfsfólksins. „Við erum með 
menntaða kennara í Microsoft, 
í Office 365 og öðru Microsoft-
tengdu og erum í raun með ráðgjöf 
í öllu sem viðkemur Microsoft og 
jafnvel út fyrir.“

 Þá er líka lögð áhersla á að fylgj-
ast vel með því sem er að gerast á 
sviði afgreiðslukerfa og smásölu á 
heimsvísu. „Ég er einmitt á leiðinni 
á sýningu sem heitir Euroshop 
sem er ein stærsta smásölusýning 
í heiminum. Við reynum að fara 
alltaf tvisvar á ári, bæði til Banda-
ríkjanna á NFR og á þessa Euro-
shop sýningu til að sækja okkur 
aukna þekkingu, nýjungar og 
annað tengt afgreiðslukerfum.“ 

Þjónustum allar gerðir fyrirtækja
Þekking hf. hefur um áratuga skeið veitt fyrirtækjum alhliða ráðgjöf og þjónustu við rekstur 
tölvukerfa. Daníel Rodriguez hópstjóri segir fyrirtækið þjóna fyrirtækjum um land allt. 

Við þjónustum 
afgreiðslukerfin og 

alla hluta tengda þeim, 
eins og verðskanna, 
handtölvur, spjald-
tölvur, stimpilklukkur 
og allt sem því fylgir.

KYNNINGARBLAÐ  3 M I ÐV I KU DAG U R  1 9 .  F E B R ÚA R  2 0 2 0 KASSAKERFI OG SJÓÐSVÉLAR



Regla ehf. var stofnað 12. des
ember 2008 og var markmið 
félagsins að bjóða upp á 

viðskiptakerfi með mikla sjálf
virkni til að auðvelda rekstur og 
minnka vinnu hjá fyrirtækjum af 
öllum stærðum og gerðum. Það 
má segja að það hafi tekist afar 
vel því kerfið er nú í notkun hjá 
þúsundum ánægðra notenda.

„Regla er hugbúnaður í áskrift á 
netinu, eða í skýinu og því engin 
þörf á hýsingu eða rekstri á tölvu
þjónum. Þetta leiðir til þess að 
reksturinn verður hagkvæmari, 
einfaldari og öruggari,“ segir 
Sveinn Baldursson, þróunarstjóri 
afgreiðslukerfisins.

Kerfin sem Regla býður upp á 
eru íslensk hönnun og hafa ýmsir 
sérfræðingar komið að þróun 
þeirra, meðal annars viðskipta
fræðingar, bókarar, endurskoð
endur, tölvunarfræðingar og 
löggiltir bókarar.

„Regla býður upp á öf lugt kassa
kerfi sem í rauntíma uppfærir 
bæði bókhald og vörukerfi, það 
getur hins vegar vel keyrt án net
tengingar ef tenging við veraldar
vefinn dettur út tímabundið og 

hefur það oft komið sér vel fyrir 
okkar fjölmörgu viðskiptavini. 
Viðmót kerfisins er skýrt og not
endavænt, starfsmenn eiga auð
velt með að læra á það og í því er 
bein tenging við tímaskráningu,“ 
segir Sveinn.

Að sögn Sveins er hægt að mót
taka allar tegundir af greiðslum 
í afgreiðslukerfi Reglu, svo sem 
eins og reiðufé, kortagreiðslur, 
erlenda mynt, reikningsviðskipti, 
netgíró, gjafabréf og inneignar
nótur. „Fyrir veitingastaði er 

þægilegt borðakerfi og eldhús
prentun og í kerfinu er einfalt að 
skipta greiðslum. Fyrir verslanir 
er af kastamikið talningarkerfi, 
strikamerkjaprent un og öf lugar 
tengingar við vefverslanir.“

Nýjasta viðbótin við afgreiðslu
kerfi Reglu er eldhússtjórnunar
kerfi (KDS) en með því er hægt 
að stýra pöntunum frá viðskipta
vinum á réttan stað í eldhúsinu 
og með réttum tímasetningum. 
Forréttapöntun birtist á snerti
skjá hjá starfsmönnum í eldhúsi 
sem sjá um forrétti og þjónn í sal 
sér á sínu afgreiðslutæki þegar 
rétturinn er tilbúinn, á réttum 
tíma birtist svo pöntun á aðalrétt 
á réttum stað í eldhúsi og þjónn
inn hefur alltaf yfirsýn á sínu tæki 
hvar pöntunin er stödd á hverjum 
tíma. Sveinn segir að kerfið hafi 
reynst mjög vel. „Þjónustan við 
viðskiptavini er betri og fyrir
sjáanlegri og færra starfsfólk þarf, 
bæði í eldhúsi og í sal.“

Regla býður upp á öflugt kassakerfi sem í rauntíma uppfærir bæði bókhald og vörukerfi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Öflugt kassakerfi
Regla býður upp á fjölbreytt viðskiptakerfi í vefáskrift. 
Kerfin eru íslensk hönnun, þróuð af fjölda sérfræðinga. 

Fyrir veitingastaði 
er þægilegt borða-

kerfi og eldhúsprentun 
og í kerfinu er einfalt að 
skipta greiðslum. 
Sveinn Baldursson

Leiðandi
í afgreiðslu-
kerfum og 
tengingu við
vefverslanir

regla.is  |  520 1200

Kassa- og 
posarúllur 
Eigum allar stærðir og gerðir.
Prentun endist í 7 ár, 10 ár og 25 ár 
(mismunandi eftir tegundum)

Gylfaflöt 4, 112 Reykjavík  |  S. 565 2217
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Harpa nýtur út-
sýnis yfir fagran 
Fossvoginn og 
Reykjavík úr 
stofunni heima. 
Hún segir gott 
að búa í Kópa-
vogi en þangað 
flutti hún í 
byrjun vetrar 
með kærast-
anum sínum, 
Guðmundi Atla 
Péturssyni, 
mandólínleik-
ara í Brek, og 
þremur börnum 
þeirra. 

Ég hef ekki séð 
Drápuhlíðargrjót á 

heilum vegg í stofu áður 
en það hafði klárlega 
áhrif á ákvörðun okkar 
um að kaupa þessa íbúð. 
Við vissum það strax og 
við komum hingað inn 
að þetta var eitthvað 
sem passaði okkur 
einstalega vel.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Harpa kann hvergi betur við sig heima en í sófa undir Drápuhlíðarveggnum.

Kaffivélin er ómissandi til að gera 
allt heimilislegt. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Harpa Þorvaldsdóttir, tón-
listarkona og tónmennta-
kennari, er fædd og uppalin 

á Hvammstanga. Hún bjó líka 
lengi í Salzburg í Austurríki þar 
sem hún lauk meistaragráðu í 
óperusöng. Í kvöld býður hún til 
tónleika í Kornhlöðunni í tilefni 
af fyrstu útgáfu hljómsveitar-
innar Brek sem Harpa segir alveg 
geðveikt skemmtilega og spilar 
akútíska, þjóðlagaskotna tónlist.

Heima er best …
… vegna þess að þar er fólkið 

mitt og kaffivélin mín.
Hvaða hlutur er ómissandi til að 

þér líði eins og heima?
Kaffivélin er það sem fyrst 

kemur upp í huga minn; algerlega 
ómissandi.

Ertu húsleg í þér?
Móðir mín segir mig mikinn 

kvenkost. Það var það fyrsta sem 
hún sagði við kærastann minn 
þegar þau hittust.

Við hvaða aðstæður finnst þér 
heimilislegasta upplifunin?

Þegar allir eru heima í ró og 
notalegheitum.

Hvernig myndirðu lýsa heimili 
fjölskyldunnar?

Andrúmsloftið er afslappað 
og hlýlegt. Enginn ákveðinn stíll 
en stofuveggurinn með Drápu-
hlíðargrjótinu setur óneitanlega 
ákveðinn tón.

Hvað langar þig í næst til að full-
komna heimilið?

Er að bíða eftir því að fá til 
okkar gamla píanóið sem ég lærði 
á heima á Hvammstanga. Það 
verður notalegt.

Hvaða mat eldarðu oftast og 
hvaða köku bakarðu oftast?

Ég elda nú alls konar en í 
bakstri er ég að mastera súrdeigs-

brauðið. Kakan væri samt senni-
lega Pavlova.

Hvert er uppáhalds húsverkið?
Sennilega að moppa yfir 

gólfin … þoli ekki musl.
Hvaða veganesti fékkstu í 

búskapinn að heiman?
Að halda hlutunum í röð og 

reglu án þess þó að missa sig. 
Ég hef aldrei verið talin sérlega 
skipulögð.

Hvað keyptirðu síðast til heim-
ilisins?

Fallega túlípana.
Í hvaða framkvæmdir fóruð þið 

síðast?
Að f lytja inn, mála og pússa gólf.
Hvaða staður heima er í mestu 

dálæti?
Eftirlætisstaðurinn er klárlega í 

sófanum við Drápuhlíðarvegginn 
með þetta dásamlega útsýni yfir 
Fossvoginn og Reykjavík. Og auð-
vitað góðan kaffibolla með.

Hvað vildirðu hafa hér heima 
frá Hvammstanga?

Afslappað andrúmsloftið sem 
ég ólst upp við. Foreldrar mínir 
búa þar enn og það er ómetanlegt 
að geta farið heim, í heimsókn, 
til að hlaða batteríin. Mér þykir 
of boðslega vænt um bæinn minn 
og tala alltaf um að fara heim 
á Hvammstanga. Annað væri 
væntanlega sundlaugin sem er ein 
sú allra besta að mínu mati.

Hvað gerist næst?
Það er sko nóg að gera. Hljóm-

sveitin mín, Brek, verður með 
tónleika í Kornhlöðunni í kvöld 
klukkan 20.30 í tilefni af fyrstu 
útgáfu hennar. Ég hvet alla til að 
koma og hlýða á nýja íslenska 
tónlist sem er ólík mörgu öðru í 
íslenskri tónlist nú. Svo er ég að 
skipuleggja viðburðinn Syngjum 
saman í Hannesarholti og er 
annan hvern sunnudag. Það er 
dásamleg stund þar sem fólk 
kemur og syngur saman undir 
stjórn ólíkra tónlistarmanna. 

Mikill kvenkostur sagði mamma
Í stofunni heima hjá Hörpu Þorvaldsdóttur, tónlistarkonu í hljómsveitinni Brek, er heill veggur 
hlaðinn dýrindis Drápuhlíðargrjóti. Harpa mun syngja þjóðlagaskotin lög í Kornhlöðunni í kvöld. 
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Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Ræstingar

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.
Við sérhæfum okkur í ræstingum 

á fyrirtækjum,
þar sem áhersla er lögð á fagleg 

og vönduð vinnubrögð.
Ódýr og góð þjónusta.

FMJ Þrif ehf.
Uppl. í síma 780 7020 eða
raesting2010@yahoo.com

 Bókhald
Alhliða bókhaldsþjónusta, VSK, 
Laun. 

 Gott verð, góð þjónusta. 

 KH bókhald sími 623 2843.

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK

Ásamt öllu almennu viðhaldi 
fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Önnur þjónusta

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur.  
www.geymslur.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166
HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

WWW.CATALINA.IS

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

 Er verið
að leita
að þér?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum 
okkar oft að finna starfsmenn án 
þess að auglýsa stöðuna og 
með stuttum fyrirvara.

Skráðu þig í gagnagrunninn okkar 
til að tryggja að við finnum þig 
þegar rétta starfið býðst. 

Við erum alltaf með 
bókara á skrá

hagvangur.is
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Við fáum skýr svör 
frá okkar félags-

mönnum um að raforkuverð 
sé ekki samkeppnishæft og 
að betri kjör bjóðist annars 
staðar. 
Sigríður Mogensen, 
sviðssjóri  
hugverkasviðs 
hjá SI

Heimsmeðaltal
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Samanlögð álframleiðsla í tonnum

✿   Orkukostnaður álvera 
 eftir landsvæðum miðað við framleiðslu
n Önnur lönd   n Kanada   n Ísland   n Noregur   n Evrópa

Heimild: CRU Group
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Samanlögð álframleiðsla í tonnum

✿   Rekstrarkostnaður álvera
 eftir landsvæðum miðað við framleiðslu
n Önnur lönd   n Kanada   n Ísland   n Noregur   n Evrópa

Heimild: CRU Group

Færsla Íslands

Klippt hefur verið neðan af gröfunum til að sýna mismuninn betur.

Fjórtán milljarða króna arðgreiðsla vegna viðræðna við Norsk Hydro

Álverið í Straumsvík greiddi arð upp á 130 
milljónir dala til móðurfélagsins árið 2017 
en upphæðin jafngildir um 13,9 milljörðum 
króna miðað við meðalgengi ársins. Í svari frá 
Rio Tinto á Íslandi kemur fram að arðgreiðslan 
hafi verið sú eina sem fyrirtækið hefur greitt 
frá árinu 2004.

„Þetta var fjármagn sem var til í fyrirtæki 
frá því áður en taprekstur jókst vegna hás 
raforkukostnaðar og krefjandi markaðsað-
stæðna. Arðgreiðslan fór fram vegna þess að 
fyrir lá bindandi kauptilboð frá Hydro um að 
kaupa ISAL en fyrirtæki eru jafnan ekki seld 
með lausafé,“ segir Bjarni Már Gylfason, upp-
lýsingafulltrúi Rio Tinto á Íslandi.

Hydro gerði skuldbindandi tilboð um kaup 
á öllu útgefnu hlutafé í álverinu í febrúar 2018 

og í kjölfarið sagði Ole Sæter, yfirmaður álvera 
Hydro, þegar hann var spurður af blaða-
mönnum, að samningurinn við Landsvirkjun 
væri samkeppnishæfur.

Norski álframleiðandinn Norsk Hydro 
hætti sem kunnugt er við kaupin á álverinu í 
Straumsvík haustið 2018 en félagið sagði við 
það tilefni að tekið hefði lengi tíma en búist 
var við að fá samþykki framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins fyrir kaupunum.

Eftir að Norsk Hydro hætti við kaupin var ál-
verið aftur sett í söluferli og greindu erlendir 
miðlar frá því að Glencore, einn af stærstu 
eigendum Norðuráls, og hið þýska Trimet 
Aluminium, hefðu áhuga á að kaupa álverið. 
Rannveig sagði nýlega í samtali við mbl.is að 
því söluferli væri lokið: „Nú er ekki verið að 

vinna í sölumálum, heldur verið að ræða við 
aðila hérlendis um hvort eigi að halda þessum 
rekstri áfram.“ 

Fjallað var um mögulega sölu á álverinu í 
Straumsvík á Aluminium Insider síðasta sumar 
sem taldi álverið vera heppilega fjárfestingu.

„Þrátt fyrir að ISAL greiði hæsta raforkuverð-
ið á meðal íslenskra álvera er það enn með því 
lægsta sem finnst í Evrópu. Ísland framleiðir 
alla sína raforku með vatnsafli og jarðvarma 
sem er í samræmi við stefnu Rio Tinto um 
„grænt ál“. En að því gefnu að raforkuverðið 
sé mun hærra í Straumsvík en hjá álverum Rio 
Tinto í Kanada, þá er er ákvörðunin um að losa 
sig við álverið í samræmi við stefnu Rio um 
að draga úr kostnaði og hámarka arðsemi,“ 
skrifaði greinandi Aluminium Insider.

Álverið í Straumsvík er annar stærsti viðskiptavinur Landsvirkjunar á eftir Fjarðaáli á Reyðarfirði. Tæplega fjórðungur af raforkusölu orkufyrirtækisins fer til álvers Rio Tinto. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

árinu 1979 sem var á hagstæðum 
samningi hjá Landsvirkjun fram 
til ársins 2019. Elkem ákvað að 
nýta heimild í samningnum um að 
framlengja raforkuviðskiptin um 
tíu ár eða fram til ársins 2029. Þar 
með var virkjað ákvæði um að sér-
stakur gerðardómur skyldi ákveða 
hvaða verð yrði á raforkunni það tíu 
ára tímabil. Niðurstaða gerðardóms 
fól í sér umtalsverða hækkun á raf-
orkukostnaðinum.

„Ef við skoðum þættina sem hafa 
áhrif á afkomu okkar má segja að sá 
þáttur sem vegur þyngst sé mark-
aðsverð á afurðum. Það sveif lar 
afkomunni upp og niður. En ef við 
skoðum samkeppnishæfni verk-
smiðju okkar á Íslandi – Elkem er 
með 27 verksmiðjur á heimsvísu 
– þá samanstendur hún af þremur 
meginþáttum og hefur gert það frá 
upphafi,“ segir Einar.

„Þar má fyrst nefna f lutnings-
kostnað. Við flytjum öll hráefni inn 
og allar afurðir út. Þetta hefur veikt 
samkeppnistöðu okkar gagnvart 
keppinautum í Evrópu,“ segir Einar.

Annar þáttur sem vegur þungt 
er innlendur kostnaður og launa-
kostnaður. Öll þjónusta sem Elkem 
kaupir innanlands er beintengd 
við launaþróun og þessi kostnaður 
er mjög óhagstæður að sögn Einars. 
Verksmiðja Elkem á Íslandi er sú 
dýrasta innan samstæðunnar hvað 
laun varðar.

„Þriðji þátturinn er raforkan en 
hún er ástæðan fyrir því að verk-
smiðjan er yfirleitt á Íslandi. Raf-
orkuverðið var hagstætt og gerði 
það að verkum að verksmiðja á 
Íslandi var samkeppnishæf. Eftir 
niðurstöðu gerðardóms má segja að 
þessi samkeppnisþáttur sé að miklu 
leyti horfinn,“ segir Einar.

„Ef við skoðum meðalaf komu 
síðustu ára – á bilinu tíu til þrettán 
ár – þá má segja að raforkuhækk-
unin hafi að stórum hluta étið upp 
allan hagnaðinn. Þetta þýðir að við 
höfum verið og erum að leita leiða 
til að hagræða og fækka fólki.“

Vandinn er tvíþættur að sögn 
Einars. Annars vegar er fyrirtækið 
að glíma við skammtímaáhrif af 
hærra raforkuverði og hins vegar 
vakna spurningar um hvað taki við 
þegar samningurinn rennur út árið 
2029.

„Það sem hrjáir okkur mest er 
spurningin um hvað tekur við eftir 
2029. Ef það stefnir í enn hærra raf-
orkuverð þá lítur þetta afskaplega 
illa út og við þurfum svar við þeirri 
spurningu mjög f ljótt vegna þess 
að við höfum stöðvað fjárfestingu 
í uppbyggingu. 

Þegar við fjárfestum í uppbygg-
ingu þurfum við að horfa meira en 
níu ár fram í tímann. Við höfum 
þurft að setja ýmis góð mál á ís, til 
dæmis verkefni sem snúa að endur-
nýtingu á orku og varma, á meðan 
óvissan er eins og hún er í dag,“ segir 
Einar.

„Afurðaverðið mun sveiflast upp 
og niður en samkeppnishæfnin 
hefur versnað svo mikið að við þurf-
um að reka verksmiðjuna betur en 
aðrir innan Elkem og líklega betur 
en flestir okkar keppinautar til þess 
að það sé arðbært að vera hérna. En 
arðsemin til lengri tíma litið er ekki 
mjög spennandi og það er ólíklegt 
að við myndum byggja verksmiðju 
á Íslandi í dag.“

hvernig eigi að leysa úr því.“
Raforkuverð ISAL fyrir hverja 

megavattstund er um 38 dalir að 
sögn viðmælenda Markaðarins sem 
þekkja vel til. Í verðinu er raforku-
flutningur innifalinn sem er talinn 
nema um sex dölum. Til saman-
burðar má ætla að raforkuverð til 
Fjarðaáls sé vel undir þrjátíu dölum 
og að kjör Norðuráls hafi verið svip-
uð þar til í fyrra þegar endurnýj-
aður samningur við Landsvirkjun 
tók gildi. Þá er Rio Tinto sagt borga 
26 dali með f lutningi fyrir hverja 
megavattstund í Kanada.

Álverið í Straumsvík er annar 
stærsti viðskiptavinur Landsvirkj-
unar á eftir Fjarðaáli á Reyðarfirði 
en samkvæmt ársskýrslu orkufyrir-
tækisins fyrir árið 2018 eru um 23 
prósent af raforkusölu þess til álvers 
Rio Tinto.

Markaðurinn óskaði eftir viðtali 
við Rannveigu Rist um samkeppnis-
hæfni Rio Tinto á Íslandi en fyrir-
tækið varð ekki við beiðninni. Þá 
vildu forsvarsmenn Norðuráls ekki 
tjá sig um stöðu mála.

Tor Arne Berg, forstjóri Fjarðaáls, 
segist ekki geta tjáð sig um raforku-
samning álfyrirtækisins við Lands-
virkjun enda sé hann trúnaðarmál.

„Það er þó alveg ljóst að álverið 
var reist hér á landi vegna þess að 
hér var í boði langtímasamningur 
á stöðugri orku,“ segir hann.

„Helsta ógnin sem steðjar að 
áliðnaði um þessar mundir er 
offramleiðsla í Kína sem kemur til 
vegna óeðilegra niðurgreiðslna frá 
ríkinu. Þetta hefur orðið til þess að 
álverð hefur fallið á alþjóðlegum 
markaði sem þrengir mjög að sam-
keppnisstöðu í þessari grein,“ bætir 
forstjórinn við.

Óvissa um framtíð Elkem
Elkem hefur starfrækt járnblendi-
verksmiðju á Grundartanga frá 

Þá nefnir Einar að Landsvirkjun 
hafi ekki verið sátt við niðurstöðu 
gerðardóms og talið að raforku-
verðið ætti að vera hærra. Því sé 
líklegt að Landsvirkjun muni fara 
fram á hærra verð en rekstur Elkem 
getur staðið undir þegar núgildandi 
samningur rennur út.

Gott verð á heimsmælikvarða
Landsvirkjun stóð fyrir fundi í 
byrjun árs þar sem Martin Jack-
son, álsérfræðingur hjá greiningar-
fyrirtækinu CRU, fjallaði um stöðu 
íslenskra álvera í alþjóðlegu sam-
hengi.

„Íslenski áliðnaðurinn er í góðri 
stöðu í dag. Sjálf bærni er lykilatriði 
í áliðnaðinum í dag, og með vaxandi 
regluverki og hærri kolefnisskött-
um verður hún sífellt mikilvægari,“ 
sagði Jackson, spurður um stöðu 
áliðnaðarins hér á landi.

„Það jákvæða við íslenska áliðn-
aðinn, þar sem álverin eru hag-
kvæm og knúin af vatnsaf lsorku, 
er að hann stendur vel hvað varðar 
kostnað vegna þess að kolefnislos-
un mun á endanum leiða til hærri 
kostnaðar hjá álverum. Ef þú ert að 
losa lítið í dag þá verður kostnaður-
inn hlutfallslega minni þegar fram 
í sækir.“

Spurður nánar út í hvort íslensk 
álver væru samkeppnishæf í dag 
hvað kostnað varðar svaraði Jack-
son játandi og nefndi að þau væru 
á meðal þeirra álvera sem væru 
með hvað lægstan orkukostnað á 

heimsvísu. Einungis álver í Kanada 
byggju við hagstæðari orkukjör. 
Aftur á móti versnaði samkeppnis-
staðan þegar annar rekstrarkostn-
aður væri tekinn með í reikning-
inn.

Virði afurða er lykilþáttur
Í erindi Jacksons kom fram að ein 
af ástæðunum fyrir því að Ísland 
er orðið eftirbátur Noregs í álfram-
leiðslu væri sú að norsk álver fram-
leiði virðismeiri afurðir. Álhleifar 
eru einfaldasta afurðin en með 
sérhæfðari framleiðslu er hægt að 
fimmfalda arðsemi framleiðslunn-
ar. Aftur á móti er ekki auðvelt að 
sækja inn á þennan markað enda 
er fjármagnsfrekt að sérhæfa fram-
leiðsluna.

Rannveig sagði í samtali við 
mbl. is í síðustu viku að álið sem 
búið er til í verksmiðjunni væri í 
hæsta gæðaf lokki og framleiddar 
væru f lóknar og dýrar vörur sem 
fáir aðrir aðilar gætu framleitt.

„Við höfum mikla sérhæfingu 
sem byggir á mikilli þekkingu, og 
við erum búin að komast eins langt 
og hægt er með þetta. Við erum allt-
af með þetta tap, og meginástæða 
fyrir því er að við erum að borga 
miklu hærra verð fyrir raforkuna en 
aðrir í iðnaðinum, bæði þegar litið 
er hér innanlands eða skoðaður er 
samanburður við útlönd. 

Þannig að við erum með mjög 
óhagstætt raforkuverð og eigum 
ekki annars kost,“ sagði Rannveig.

Einar hjá Elkem segir að á síðast-
liðnum tíu árum hafi fyrirtækið 
fjárfest í búnaði til að framleiða 
virðismeira kísiljárn og sú fjárfest-
ing hafi heppnast vel.

„Þetta er ein af ástæðunum fyrir 
því að við erum ekki búin að gefast 
upp þrátt fyrir að grunnforsendur 
hafi breyst,“ segir Einar.

Staða gagnavera versnað
Landsvirkjun hefur bent á að nýj-
ustu gögn Eurostat frá árinu 2018 
sýni að raforkukostnaður smærri 
stórnotenda, sem nota 10-20 MW, 
sé samkeppnishæfur miðað við 
önnur Norðurlönd. Þau gögn sýni 
að raforkuverð og f lutningsverð 
hafi verið lægst á Íslandi.

Sigríður Mogensen, sviðsstjóri 
hugverkasviðs hjá Samtökum iðn-
aðarins, segir að fjarað hafi undan 
samkeppnishæfni gagnavera – sem 
teljast til minni stórnotenda – frá 
árinu 2018.

„Ísland er að tapa samkeppnis-
forskoti sínu í þessum iðnaði og 
það er tvennt sem skiptir mestu 
máli í þeim efnum: Annars vegar 
raforkuverðið og hins vegar gagna-
tengingar. 

Við fáum skýr svör frá okkar 
félagsmönnum um að raforkuverð 
sé ekki samkeppnishæft og að betri 
kjör bjóðist annars staðar. Þetta 
birtist meðal annars í þeirri ákvörð-
un Advania Data Centers að byggja 
frekar nýtt gagnaver í Svíþjóð en hér 
á landi,“ segir Sigríður.

„Raforkuverð hjá framleiðand-
anum er eitt en síðan eru það 
f lutnings- og dreifikostnaður sem 
leggjast ofan á verðið. Þegar fyrir-
tæki tekur ákvörðun um uppbygg-
ingu á gagnaveri er horft til heildar-
verðsins auk annarra þátta.“

Sigríður segir að horfa þurfi 
til virðiskeðjunnar í heild sinni. 
Umræðan eigi ekki að snúast um 
einstakt fyrirtæki og arðsemi þess 
heldur um arðsemi þjóðarbúsins. 
Þá skipti máli að byggja upp öflugan 
og samkeppnishæfan iðnað.

„Gagnaversiðnaðurinn er sá 
iðnaður sem er að vaxa hvað hrað-
ast á heimsvísu. Það er vaxandi 
eftirspurn eftir vinnslu og hýsingu 
gagna, og hún mun fyrirsjáanlega 
aukast mjög mikið. Gagnavers-
iðnaðurinn byggðist upp tiltölulega 
hratt hér á landi en það eru blikur á 
lofti varðandi framhaldið. 

Spurningin er hvort Ísland ætli 
að vera þátttakandi í þessari þróun 
á heimsvísu. Þá skiptir máli að við 
höldum rétt á spilunum svo við 
missum ekki alveg úr höndunum 
það samkeppnisforskot sem við 
höfðum á sínum tíma,“ segir Sig-
ríður.
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Domino’s Pizza Group, sem 
samþykkti í liðinni viku að 
selja minnihlutaeigendum 

Domino’s í Noregi, þar á meðal 
Birgi Þór Bieltvedt fjárfesti, allan 
71 prósents hlut sinn í norska félag-
inu, hyggst samhliða sölunni greiða 
Birgi samanlagt 875 þúsund evrur, 
jafnvirði liðlega 120 milljóna króna, 
vegna uppgjörs á ráðgjafarsamn-
ingum sem breska félagið gerði við 
fjárfestinn á árunum 2016 og 2017.

Þetta kemur fram í tilkynningu 
sem Domino’s Pizza Group sendi 
kauphöllinni í Lundúnum í síðustu 
viku í tilefni af fyrirhugaðri sölu 
félagsins á rekstri Domino’s í Noregi. 
Umrædd sala, auk uppgjörsins á ráð-
gjafarsamningunum við Birgi, er háð 
samþykki hluthafa breska félagsins.

Domino’s Pizza Group mun ann-
ars vegar greiða Birgi 500 þúsund 

evrur til þess að gera upp skuld-
bindingar félagsins samkvæmt 
samkomulagi sem fólst í því að hann 
veitti félaginu ráðgjöf um rekstur 
og uppbyggingu Domino’s í Nor-
egi og Svíþjóð til loka maímánaðar 
árið 2022. Samkomulagið gerði ráð 
fyrir að Birgir fengi greiddar um 250 
þúsund evrur á ári til loka samnings-
tíma.

Hins vegar greiðir breski pitsuris-
inn Birgi 375 þúsund evrur til upp-
gjörs á samningi sem fólst í því að 
hann ynni í samstarfi við félagið að 
því að tryggja sérleyfi fyrir rekstri 
Domino’s í Finnlandi og Eystra-
saltsríkjunum. Samkvæmt þeim 
samningi gat Birgir fengið greidda 
allt að eina milljón evra sem hlutafé 
í dótturfélögum Domino’s Pizza 
Group í áðurnefndum ríkjum, ef 
orðið hefði af stofnun slíkra félaga.

Í tilkynningu Domino’s Pizza 
Group er þó tekið fram að hann 
muni áfram veita Pizza-Pizza, 
sem á og rekur Domino’s á Íslandi, 
almenna ráðgjöf samkvæmt ráð-
gjafarsamningi frá því í lok árs 2017. 
Breska félagið hefur sem kunnugt er 
tilkynnt um áform sín um að selja 
allt hlutafé sitt í umræddu félagi.

Á þeim tíma sem breska félag-
ið samdi við Birgi um ráðgjafar-
störf sögðu forsvarsmenn félagsins 
mikilvægt að hann kæmi áfram að 
uppbyggingu þess á mörkuðum á 
Norðurlöndunum í ljósi reynslu 
hans og tengsla við sérleyfishafann 
á heimsvísu.

Birgir hefur lengi tengst Domino’s 
og rekið pitsustaði víða undir þeirra 
merkjum, meðal annars á Íslandi, í 
Danmörku, Þýskalandi og Noregi. 
– kij

Það getur stundum 
verið erfitt að 

sannfæra viðskiptavini um 
að fara djarfari leiðir þegar 
kreppir að en ávinningurinn 
skilar sér margfalt til baka.

Sigríður Theódóra Péturs-
dóttir var nýverið ráðin 
aðstoðarframkvæmda-
stjóri Brandenburg en 
hún hefur starfað sem við-
skiptastjóri á auglýsinga-

stofunni undanfarin sex ár. Hún 
segir styrk stofunnar felast í áherslu 
á árangursdrifnar hugmyndir. Erfitt 
geti verið að sannfæra viðskiptavini 
um að fara djarfari leiðir en ávinn-
ingurinn skili sér margfalt til baka.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Mér finnst mjög gaman að dansa 

og fer reglulega í danstíma í Hreyf-
ingu. Annars er nýja uppáhaldið 
mitt dansnámskeið í Kramhúsinu 
þar sem maður lærir alls konar 
mjaðmahreyfingar. Einnig er langur 
göngutúr þar sem maður hreinsar 
hugann og nýtur umhverfisins mín 
hugleiðsla.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Morgunninn byrjar yfirleitt á 

baráttu við snús-takkann í of lang-
an tíma og hvort ég eigi að drífa mig 
í ræktina fyrir vinnu. Ég tapa yfir-
leitt þeirri baráttu og sef lengur. 
Mér finnst mjög gott að vera aðeins 
í rólegheitum á morgnana að taka 
mig til áður en áreiti dagsins byrjar. 
Geng síðan í vinnuna, hlusta á góða 
tónlist og undirbý mig fyrir verkefni 
dagsins.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Það er af mörgu að taka en amma 
mín og nafna skrifaði sögu Kven-
réttindafélags Íslands frá 1907-1992, 
Veröld sem ég vil, og mótaði sú saga 
og vinna ömmu í kringum hana mig 
mikið. Hún gaf mér það veganesti 
að ég gæti allt sem ég vildi.

Ég var mikið hjá henni í æsku og 
tengdi því vel við efni sögunnar. Ég 
lærði um kvennabaráttuna og þær 
stórkostlegu konur sem vörðuðu 
veginn fyrir okkur í dag. Vissulega 
er ýmislegt óunnið í jafnréttisbar-
áttunni en þarna var grunnurinn 
lagður.

Hver hafa verið mest krefjandi 
verkefnin á undanförnum miss-
erum?

Eins og alltaf þá eru verkefnin 

Eigum ekki að hræðast breytingar

Sigríður tók nýverið við starfi aðstoðarframkvæmdastjóra Brandenburg en hún hefur starfað hjá auglýsingastofunni í um sex ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Nám
n  BA-próf í ís lensku og MA-

gráða í markaðsfræði og 
alþjóðaviðskipt um frá Há skóla 
Íslands.

n  Sér hæft meist ara próf í mark-
aðslegri stjórn un og sam skipt-
um frá Tou lou se Bus iness 
School.

Störf
n  Samskiptateymi Airbus A350 

árið 2013.
n  Brandenburg auglýsingastofa 

frá árinu 2014.

Svipmynd
Sigríður Theódóra Pétursdóttir

á auglýsingastofu fjölbreytt og 
krefjandi. Okkar hlutverk er að 
finna leiðir með viðskiptavinum 
til að reyna að ná sem mestu út úr 
þeim fjármunum sem varið er til 
markaðsmála. Það er alltaf tækifæri 
til að ná árangri og þegar hægist á 
markaðnum verður að skoða vel 
áherslur í markaðsmálum og beina 
kröftunum að því sem skilar mest-
um ávinningi.

Hvað Brandenburg varðar þá 
höfum við verið valin auglýs-
ingastofa ársins síðustu þrjú ár 
af íslensku markaðsfólki, sem er 
mjög ánægjulegt. En maður má 
ekki verða værukær, við þurfum að 
halda stöðugt áfram að sanna okkur 
og sýna að við séum stofa í fremstu 
röð. Það er því mikil áskorun að við-
halda velgengni okkar og að vera 
leiðandi á auglýsingamarkaði.

Stofan hefur einnig vaxið hratt 

síðustu ár. Við erum bara átta ára 
og á þeim tíma höfum við farið úr 
fjórum starfsmönnum í um þrjá-
tíu. En við höfum náð að viðhalda 
góðum starfsanda, enda með ein-
staklega hæfileikaríkt starfsfólk 
sem gefur allt sitt í verkefnin og 

hefur metnað til að láta fyrirtækið 
blómstra og vera áfram bestu aug-
lýsingastofu Íslands.

Hvað mun felast í nýja starfinu?
Ég kem nánar inn í rekstur, 

stjórnun og stefnumótun Branden-
burgar ásamt því að halda áfram 
þeirri uppbyggingu sem hefur verið 
síðustu ár.

Er rekstrarumhverfið að taka 
breytingum? Ef svo er, hverjar eru 
helstu áskoranirnar?

Það eru alltaf einhverjar breyt-
ingar, en við eigum ekki að hræðast 
þær heldur líta á þær sem tækifæri 
því í raun þrífumst við á breyting-
um og nýjungum á markaði.

Núna eru helstu áskoranir okkar 
að nýta fjármagn viðskiptavina 
sem best. Þá verður verðmæti 
góðra hugmynda enn meira, þar 
sem þú vilt ná sem mestri athygli 
fyrir minni pening. Styrkur okkar 

hjá Brandenburg hefur verið áhersla 
á árangursdrifnar hugmyndir. 
Það getur stundum verið erfitt að 
sannfæra viðskiptavini um að fara 
djarfari leiðir þegar kreppir að, en 
ávinningurinn skilar sér margfalt 
til baka.

Hvaða tækifæri felast í þessum 
breytingum?

Þegar það kemur hik á markaðinn 
eiga fyrirtæki það til að minnka fé 
til markaðsmála. Tækifærin eru 
fólgin í því að sýna fyrirtækjum 
virðisaukann í því að vinna með 
okkur, því við búum yfir þekkingu 
og þjónustu sem ekki er innanhúss. 
Það var einmitt ein af ástæðum þess 
að við fjárfestum í snjallbirtinga-
fyrirtækinu Datera, sem sérhæfir 
sig í gagnadrifnum og sjálfvirkum 
auglýsingaherferðum á netinu. Þar 
eru áhugaverðir hlutir að gerast og 
mikil tækifæri.

Birgir hefur keypt ásamt fjárfestum reksturinn í Noregi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Birgir fær 120 milljónir vegna uppgjörs á ráðgjafarsamningum
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5,7%
var neikvæð ávöxtun 
stærsta sjóðs Lansdowne 
Partners í janúar.

560
milljónir króna voru eignir 
Glitnis HoldCo í lok síðasta 
árs.

Stærsti sjóður Lans-
downe skilaði neikvæðri 
ávöxtun árin 2016 og 2018 
og þá var ávöxtun hans á 
síðasta ári lægri en ávöxtun 
breskra hlutabréfavísitalna.

Einstakt tækifæri í einu elsta húsi 
reykjavikur - Vesturgata 6-8 

Leyfi fyrir bjórböð í kjallara, 
gistirými á efstu hæð og  
veitingastað á jarðhæð. 
Óskum eftir ábyrgum og 
orkumiklum leigutökum.  

Frábær leigukjör í boði fyrir 
réttan aðila.

Nánari upplýsingar : alpha@alpha.is

Stjórn Glitnis HoldCo, eignar-
haldsfélags sem var stofnað 
eftir að slitabú Glitnis lauk 

nauðasamningum í árslok 2015, 
leggur til við aðalfund félagsins 
í næstu viku að laun sín haldist 
óbreytt í ár frá síðasta ári.

Verði tillaga stjórnarinnar, sem 
Markaðurinn hefur undir höndum, 
samþykkt mun Mike Wheeler, 
stjórnarformaður eignarhalds-
félagsins, fá greiddar 30 þúsund 
evrur, jafnvirði um 4,2 milljóna 
króna, fyrir störf sín á þessu ári, 
að því tilskildu að þau útheimti að 
hámarki fimm heila vinnudaga.

Þá munu stjórnarmennirnir 
Tom Grøndahl og Steen Parsholt 
fá greiddar 20 þúsund evrur, jafn-
virði 2,8 milljóna króna, í laun í ár 
fyrir að hámarki fjóra vinnudaga.

Starfi umræddir þrír stjórnar-
menn umfram það fær hver þeirra 
greiddar fimm þúsund evrur, um 
690 þúsund krónur, til viðbótar á 
dag.

Fram kemur í ársreik ning i 
Glitnis HoldCo fyrir síðasta ár, sem 
sendur var hluthöfum eignarhalds-

félagsins fyrr í mánuðinum og 
Markaðurinn hefur undir höndum, 
að eignir félagsins hafi numið 4,04 
milljónum evra, sem jafngildir um 
560 milljónum króna, í lok síðasta 
árs en þar af var reiðufé félagsins 
3,49 milljónir evra. Til saman-
burðar átti Glitnir HoldCo eignir 
upp á 4,75 milljónir evra í lok árs 
2018.

Stjórnunarkostnaður eignar-
haldsfélagsins var 244 þúsund 
evrur á síðasta ári og dróst verulega 
saman frá árinu 2018 þegar hann 
nam alls 1.876 þúsund evrum. 
– kij

Laun stjórnar Glitnis 
HoldCo verði óbreytt 

Stærsti sjóðurinn í stýringu 
La nsdow ne Pa r t ner s, 
breska vogunarsjóðsins 
sem hefur meðal annars 
fjárfest í skráðum íslensk-
um fyrirtækjum, skilaði 

neikvæðri ávöxtun upp á nærri 
sex prósent í síðasta mánuði. Þetta 
kemur fram í bréfi sem forsvars-
menn sjóðsins, Developed Markets 
hedge fund, hafa sent sjóðfélögum 
og Financial Times hefur undir 
höndum.

Veðmál vogunarsjóðsins, sem 
er einn sá stærsti í Evrópu með 
samanlagt fimmtán milljarða dala 
í stýringu, um að breskur hluta-
bréfamarkaður myndi taka við 
sér í kjölfar þess að Bretar kusu að 
segja skilið við Evrópusambandið 
sumarið 2016 hefur ekki gengið eftir 
og er það meginskýringin á slæmu 
gengi sjóðsins undanfarin ár, að 
sögn viðmælenda Financial Times 
sem þekkja vel til mála.

Ávöxtun áðurnefnds sjóðs Lans-
downe Partners var neikvæð á 
árunum 2016 og 2018. Hún var 
jákvæð á síðasta ári en var þó tals-
vert lægri en meðalávöxtun breskra 
hlutabréfavísitalna.

Veðmálið ekki gengið eftir
Forsvarsmenn sjóðsins, þar á meðal 
sjóðsstjórinn Peter Davies, hafa 
margsinnis lýst þeirri skoðun sinni 
á síðustu árum að bresk hlutabréf 
séu að meginstefnu til undirverð-
lögð. Á meðan margir aðrir sjóðs-
stjórar hafa dregið úr vægi þar-
lendra hlutabréfa í eignasöfnum 
sínum vegna óvissunnar sem 
umlukið hefur breskt efnahagslíf í 
kjölfar Brexit-atkvæðagreiðslunnar 
hafa stjórnendur Lansdowne talað 
á öðrum nótum.

„Okkar sannfæring er sú að tæki-
færin í Bretlandi séu mjög mikil,“ 
sagði í einu af bréfum sjóðsstjóra 
Landsdowne til fjárfesta.

James Hanbury, sjóðsstjóri hjá 
Odey Asset Management og fyrr-
verandi nefndarmaður í peninga-
stefnunefnd Englandsbanka, tekur 
í samtali við Financial Times undir 
þessi sjónarmið Lansdowne. Fjár-
festar á breskum hlutabréfamark-
aði hafi almennt verið of svartsýnir.

Richard Buxton, forstöðumaður 
breskra hlutabréfa hjá Merian Glo-
bal Investors, tekur í sama streng en 

hann spáir því að breska hagkerfið 
verði eitt sterkasta hagkerfi heims 
eftir fáein ár, þökk sé útgöngu Breta 
úr Evrópusambandinu.

Flestir fjárfestar í Bretlandi eru 
hins vegar á öðru máli. Til marks 
um það hefur breska hlutabréfa-
vísitalan FTSE 100 lækkað um 1,8 
prósent það sem af er ári en í frétt 

Financial Times er bent á að hún 
hafi skilað mun lægri ávöxtun en 
bandaríska vísitalan S&P 500 frá 
því að Bretar samþykktu að ganga 
úr Evrópusambandinu.

Vanmátu áhrifin af Brexit
Viðmælendur blaðsins nefna að á 
meðal helstu mistaka Lansdowne 

séu þau að sjóðurinn hafi vanmetið 
áhrifin af útgöngu Breta á hluta-
bréfaverð þar í landi. Vogunar-
sjóðurinn hafi til að mynda tapað 
á fjárfestingu sinni í breska bank-
anum Lloyds.

Forsvarsmenn Lansdowne vilja 
sem minnst segja um fjárfestingar 
sínar og í bréfum til fjárfesta er 
hvorki upplýst um stærstu fjárfest-
ingarnar í hlutabréfum né skort-
stöður.

Gögn sem Financial Times hefur 
undir höndum gefa hins vegar til 
kynna að sjóðurinn hafi veðjað á 
talsverðar hækkanir á gengi breskra 
hlutabréfa. Yf irlýsingar sjóðs-
stjóra  Lansdowne renna stoðum 
undir það. Í einu bréfi þeirra  til 
fjárfesta er til að mynda rætt um að 
þarlend hlutabréf séu ekki rétt verð-
lögð. Í öðru bréfi segir að hagkerfi 
landsins sé í „mjög góðri stöðu“.

Vara við dýrum  
tæknifyrirtækjum
Aðra sögu er að segja af fjárfesting-
um Landsdowne í Bandaríkjunum. 
Þar hafa sjóðsstjórar fyrirtækisins 
meðal annars goldið varhug við 
miklum gengishækkunum á hluta-
bréfum nokkurra tæknifyrirtækja 
og almennt veðjað á að þarlend 
hlutabréf lækki í verði.

Heimildarmenn Financial Times 
sem þekkja vel til starfsemi vog-
unarsjóðsins telja líklegt að umrætt 
veðmál skýri að hluta slæmt gengi 
sjóðsins á síðustu vikum. Bandarísk 
hlutabréf hafa enda hækkað tals-
vert í verði það sem af er ári, þrátt 
fyrir hraða útbreiðslu kórónuveir-
unnar skæðu. 
kristinningi@frettabladid.is

Veðjaði á bresk hlutabréf og tapaði
Vogunarsjóður Lansdowne Partners tapaði hátt í sex prósentum í janúar. Vonir um að breskur hlutabréfamarkaður taki við sér 
hafa ekki gengið eftir. Sjóðurinn er sagður hafa vanmetið áhrifin af útgöngu Breta úr Evrópusambandinu á hlutabréfaverð.

Lítil eða neikvæð ávöxtun af fjárfestingum Lansdowne hér á landi

Almennt má ætla að ávöxtun af 
fjárfestingum Lansdowne í ís-
lenskum hlutabréfum, sem voru 
flestar gerðar síðla árs 2017, hafi 
verið lítil sem engin og í sumum 
tilfellum jafnvel neikvæð.

Eins og greint var frá í Markað-
inum fyrr í mánuðinum hefur 
sjóður Lansdowne selt sig niður 
í fimm skráðum félögum fyrir 

samtals um sjö milljarða króna 
frá því í október í fyrra. Þar af 
hefur hann selt fyrir ríflega sex 
milljarða króna á þessu ári.

Vogunarsjóðurinn hefur þannig 
minnkað verulega eignarhlut 
sinn í þeim sex skráðu félögum 
sem hann fjárfesti í hér á landi en 
samkvæmt athugun Markaðarins 
nema núverandi fjárfestingar 

sjóðsins, sem sjóðsstjórinn David 
Craigen hefur haft yfirumsjón 
með, nú samanlagt ríflega átta 
milljörðum króna. Þar munar 
langsamlega mest um liðlega 
fjögurra prósenta hlut vogunar-
sjóðsins í Arion banka að virði 
um 6,2 milljarða króna miðað 
við núverandi gengi hlutabréfa í 
bankanum.

Lansdowne er á meðal stærstu vogunarsjóða í Lundúnum með um fimmtán milljarða dala í stýringu. MYND/GETTY
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Fólksflutningar til 
landsins eru í senn 

afleiðing af góðu efnahags-
ástandi og orsök hagvaxtar 
með auknu vinnuafli.

Undanfarin ár hefur for-
dæmalaus fjölgun erlendra 
ríkisborgara átt stóran þátt 

í hagvexti og auðgað íslenskt sam-
félag. Fólksf lutningar til landsins 
eru í senn af leiðing af góðu efna-
hagsástandi og orsök hagvaxtar 
með auknu vinnuafli.

Tvennt er einkum athyglisvert 
við fjölgunina síðustu ár: 1. Hversu 

mikil hún er í samhengi við hag-
vöxt samanborið við síðustu upp-
sveif lu. 2. Hversu mikil fjölgunin 
var árið 2019 þrátt fyrir nær engan 
hagvöxt, en þá f luttu 5.000 f leiri 
erlendir ríkisborgarar til landsins 
en af landi brott. Er þróun síðustu 
ára bara byrjunin og fjölgunin 
komin til að vera?

Erfitt er að fullyrða um slíkt, enda 
fer það til dæmis eftir atvinnu- og 
stjórnmálaástandi hér og erlendis. 
Þá er óvíst hvernig hnattræn hlýn-
un mun hafa áhrif á fólksflutninga. 
Við gætum samt verið að horfa á 
hraðari breytingu á íslensku sam-
félagi en margir kannski átta sig á 

Innflytjendur – drifkraftur hagvaxtar framtíðarinnar

Snarpur samdráttur í Japan

Japanska hagkerfið dróst saman um 6,3 prósent á ársgrundvelli á fjórða fjórðungi síðasta árs og hefur ekki dregist svo hratt saman frá árinu 2014. 
Hagfræðingar segja að hærri söluskattur, fellibylurinn Hagibis og minni eftirspurn í heimshagkerfinu skýri einkum samdráttinn. Óttast er að 
kórónaveiran muni dýpka efnahagslægðina frekar en heimsóknum kínverskra ferðamanna hefur fækkað talsvert undanfarið.  MYND/GETTY

Konráð  
Guðjónsson
hagfræðingur  
Viðskiptaráðs

RÁÐDEILDIN ✿  Fólksflutningar og hagvöxtur
n Aðfluttir erlendir sem % af mannfjölda (vinstri ás) n Hagvöxtur (hægri ás)
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 * Aðfluttir erlendir ríkisborgarar umfram brottflutta. 
Hagvöxtur 2019 skv. spá Seðlabankans

Heimild: Hagstofa Íslands. 

og ef síðustu ár hafa forspárgildi er 
raunhæft að íbúar landsins nálgist  
500.000 fyrir 2040. Ef kröftug fjölg-
un erlendra ríkisborgara heldur 
áfram í ár, þrátt fyrir stöðnun í hag-
kerfinu og fækkun starfa, er það vís-
bending um að við stefnum þangað.

Jón Ingi til Arctica
Jón Ingi Árnason, 
sem starfaði áður 
í markaðsvið-
skiptum Lands-
bankans, hefur 
verið ráðinn til 
Arctica Finance. 
Mun hann þar 
starfa í markaðsvið-
skiptum verðbréfafyrirtækisins. 
Jón Ingi er annar starfsmaðurinn 
á skömmum tíma sem tekur til 
starfa í markaðsviðskiptum Arc-
tica Finance en Valdimar Ármann, 
fyrrverandi forstjóri GAMMA 
Capital Management, gekk sem 
kunnugt er nýverið til liðs við fyrir-
tækið. Áður en Jón Ingi hóf störf 
hjá Landsbankanum starfaði hann 
um skeið í markaðsviðskiptum 
Kviku og Straums. 

Í lögmennsku
Ingvi Hrafn Óskars-
son, fyrrverandi 
framkvæmda-
stjóri sérhæfðra 
fjárfestinga og 
fyrirtækjaverk-
efna hjá GAMMA 
Capital Manage-
ment, hefur gengið til liðs við eig-
endahóp Lögfræðistofu Reykja-
víkur. Ingvi Hrafn hætti störfum 
hjá GAMMA síðasta haust en 
hann var meðal annars sjóðsstjóri 
GAMMA:Novus, eiganda Upphafs 
fasteignafélags. Ingvi Hrafn, sem 
hefur lokið meistaraprófi í lögum 
frá Columbia-háskóla og meistara-
prófi í fjármálum frá London Busi-
ness School, hefur meðal annars 
starfað hjá Lögmönnum Lækjar-
götu, Íslandsbanka og Glitni.

Jón Garðar til 
MAR Advisors
Jón Garðar  
Guðmundsson, 
fyrrverandi 
aðstoðarfor-
stjóri Ice landic 
Group, hefur 
hafið störf hjá 
MAR Advisors, 
ráðgjafarfyrirtæki 
Magnúsar Bjarnasonar, stjórnar-
formanns Iceland Seafood. Jón 
Garðar gengur inn í eigendahóp 
félagsins, sem veitir ráðgjöf á sviði 
innviða og sjávarútvegs, en það 
hefur starfað fyrir bankann Mac-
quarie, Norsk Hydro og fjárfest-
ingasjóðinn Frumtak. Jón Garðar 
og Magnús störfuðu áður saman 
hjá Icelandic Group. 

Skotsilfur

Ísland glímir við efnahags-
lega niðursveif lu. Um þetta 
eru greinendur sammála. 
Þeir sem reka ferðaþjónustu-
fyrirtæki þurfa ekki grein-
endur til að segja sér það. 

Á sama tíma og launakostnaður, 
aðföng og ýmis rekstrarkostnaður 
hefur hækkað hafa tekjur lækkað. 
Gengi krónunnar er sterkara en 
þægilegt getur talist fyrir útf lutn-
ingsgreinar með tilheyrandi minni 
eftirspurn.

Um 85% ferðaþjónustufyrirtækja 
á Íslandi eru smáfyrirtæki með 10 
eða færri starfsmenn. Slík fyrir-
tæki liggja ekki á digrum sjóðum, 
þau þurfa þvert á móti að horfa í 
hverja krónu um hver mánaðamót. 
Og það er ekki einskorðað við ferða-
þjónustufyrirtæki.

Í um 18 mánuði hefur umræðan 
snúist um að ferðaþjónustan sé 
í hagræðingarferli. Það þýðir á 
mannamáli að fyrirtækin þurfa að 

mæta auknum kostnaði með því 
að endurskipuleggja reksturinn 
og segja upp fólki. Smæð ferðaþjón-
ustufyrirtækja gerir það að verkum 
að ekki er um að ræða fjöldaupp-
sagnir sem birtast í fjölmiðlum, 
en þegar nokkur hundruð fyrir-
tæki þurfa að segja upp 1-4 starfs-
mönnum safnast það hratt upp. 
Tölurnar tala sínu máli, atvinnu-
lausum fjölgaði um 1.800 manns 
milli ára, samkvæmt tölum Hag-
stofunnar.

Hvort sem greinendur kjósa að 
kalla núverandi efnahagsástand 
niðursveif lu eða stöðnun er ljóst 
að það hægist á í hagkerfinu. Þótt 
ferðaþjónustuaðilar séu almennt 
bjartsýnir um framtíð atvinnu-
greinarinnar til lengri tíma litið, er 
klárt að atvinnulífið þarf súrefni til 
að komast í gegnum öldudalinn. En 
þrátt fyrir það virðist vera slökkt á 
öndunarvélinni. Fjármálakerfið 
hefur skellt í lás.

Það er ekki eðlilegt ástand að lítil 
fyrirtæki í leit að lánsfjármagni 
komi alls staðar að lokuðum dyrum 
og það er ekki lögmál að það sama 
gildi um ríkisrekna banka og einka-
rekna í því tilliti. Og það er ekki 
eðlilegt að einstrengingslegri reglur 
hér á landi en í samanburðarlönd-
um um eiginfjárhlutfall fjármála-
stofnana geri það að verkum að 
vaxtaálag á lán til fyrirtækja hækki 

á sama tíma og stýrivextir Seðla-
banka lækka. Með öðrum orðum: 
Það er hvorki eðlilegt né ásættan-
legt að atvinnulífið beri kostnað-
inn af því að efnahagsleg stýritæki 
Seðlabankans séu vængstýfð af 
opinberum fjármálareglum. Það 
er fáránlegt heimatilbúið ástand.

Í dag er staðan sú að útlánavöxtur 
bankanna þriggja til fyrirtækja 
nálgast nú núllið og illgerlegt er að 
nálgast fjármagn til framkvæmda, 
uppbyggingar eða f leytingar yfir 
þrengingatímabil í rekstrinum. 
Slík staða ýtir undir og leiðir til 
lengri stöðnunar. Um tveir þriðju 
allra íslenskra fyrirtækja eru lítil og 
meðalstór og verða því sérstaklega 
illa fyrir barðinu á þessari þróun. 
Atvinnulífið allt er undir, ekki bara 
ferðaþjónustan.

Atvinnugrein sem byggir á smá-
fyrirtækjum og árstíðasveiflu mun 
alltaf vera háð aðgangi að lánsfjár-
magni til að jafna sveiflurnar, sama 
hversu stöndug greinin er í heildina. 
Sú uppbygging sem átt hefur sér 
stað í ferðaþjónustu um allt land 
sýnir svart á hvítu að það er sam-
félagslega hagkvæmt að styðja vel 
við þessa nýju grundvallaratvinnu-
grein. Það er einfaldlega góður bis-
ness fyrir okkur öll.

En hvað er til ráða? Í fyrsta lagi 
þurfa þær stofnanir sem stýra pen-
ingamálum í landinu að lagfæra 

regluverkið í þá átt að efnahagsleg 
stýritæki virki. Nú þegar fjármála-
eftirlit og Seðlabanki eru komin 
undir sama húsþak hlýtur það að 
vera augljóst viðfangsefni innan-
hússfunda.

Í öðru lagi verður eigandi meiri-
hluta bankakerfisins, ríkið, að 
gera upp við sig hvernig það vill 
forgangsraða. Ríkið getur haldið 
áfram að innheimta arð úr bönkun-
um sem verður þá á áframhaldandi 
kostnað atvinnulífsins. Hins vegar 
getur ríkið ákveðið að slaka á arð-
greiðslukröfunni um tíma og beint 
fjármagni ríkisbankanna í auknum 
mæli í útlán til fyrirtækja.

Það kemur því miður ekki á óvart 
að eigendur eins af stóru viðskipta-
bönkunum þremur forgangsraði 
arðgreiðslum umfram útlán til 
fyrirtækja. En það er sorglegt ef 
ríkið hagar sér eins án tillits til 
af leiðinganna.

Ef þeir sem stýra efnahagsmálum 
í landinu vilja í raun örva atvinnu-
líf, fækka atvinnulausum, fjölga 
tækifærum, stytta niðursveif luna 
og tryggja að atvinnufyrirtæki sem 
staðið hafa undir verðmætasköpun 
og fordæmalausum lífskjarabótum 
undanfarin tíu ár, haldi áfram starf-
semi og eðlilegri uppbyggingu, eru 
ofangreind skref nokkuð skýr í 
rétta átt.

Hinn kosturinn er ekki í boði.

Fáránlegt ástand 
Jóhannes Þ. 
Skúlason
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
ferðaþjónust-
unnar
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Aðalfundur TM hf. verður haldinn fimmtudaginn 12. mars 2020 kl. 16.00 í Hvammi 
á Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38, Reykjavík.

Dagskrá

Hluthafar hafa heimild til að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fundinum og skal kröfu 
þar um fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun sem berast skal stjórn félagsins skrif- 
lega eða með tölvupósti á netfangið stjorn@tm.is í síðasta lagi 2. mars næstkomandi.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir sína hönd. Umboðs- 
maður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð eða á eyðublaði sem aðgengi-
legt er á vef félagsins – www.tm.is/fjarfestar. Rafrænt umboð skal sent félaginu á 
netfangið stjorn@tm.is áður en fundur hefst.

Ekki verður unnt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Óski hluthafi 
að taka fyrirfram þátt í atkvæðagreiðslu skriflega og fá sendan atkvæðaseðil skal 
hann gera skriflega kröfu þar um til félagsins eigi síðar en fimm dögum fyrir fundinn. 
Að auki er unnt að greiða atkvæði á skrifstofu félagsins á venjulegum opnunartíma 
(kl. 9:00 til 16:00) til og með miðvikudeginum 11. mars 2020, en fyrir lokun skrif-
stofunnar þann dag skal einnig skila þangað sendum atkvæðaseðlum. Nánar fer 
um atkvæðagreiðsluna og gildi atkvæða samkvæmt henni eftir reglum félagsins um 
atkvæðagreiðslu utan hluthafafundar, settum af stjórn félagsins 18. desember 2013.

Framboð til stjórnar skal tilkynna skriflega til tilnefningarnefndar félagsins skemmst 
fimm dögum fyrir hluthafafundinn.

Tilkynning um framboð skal vera á sérstöku eyðublaði sem tilnefningarnefnd lætur 
í té og unnt er að nálgast á vefsíðu félagsins (www.tm.is/fjarfestar). Í tilkynningunni 

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á síðastliðnu starfsári.

2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda 
 lagður fram til staðfestingar.

3. Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins.

4. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutum.

5. Ákvörðun um tillögu stjórnar um starfskjarastefnu fyrirtækisins.

skal veita greinargóðar upplýsingar um þau atriði sem tilgreind eru á eyðublaðinu, 
sbr. 1. mgr. 16. gr. samþykkta félagsins. Útfyllt og undirrituð framboðstilkynning skal 
hafa borist tilnefningarnefnd á skrifstofu félagsins eða með tölvupósti á netfangið 
tilnefningarnefnd@tm.is fyrir lok framboðsfrests.

Samkvæmt fyrirliggjandi tillögu tilnefningarnefndar gerir hún tillögu um að aðal- 
stjórn skipi Andri Þór Guðmundsson, Einar Örn Ólafsson, Helga Kristín Auðuns- 
dóttir, Kristín Friðgeirsdóttir og Örvar Kærnested og í varastjórn Bjarki Már Baxter og  
Bryndís Hrafnkelsdóttir

Dagskrá aðalfundarins og tillögur sem fyrir hann verða lagðar, þ. á m. rökstudd tillaga  
tilnefningarnefndar, svo og aðrar nauðsynlegar upplýsingar um fundinn má finna 
á vefsíðu félagsins (www.tm.is/fjarfestar). Að auki mun ársreikningur (samstæðu- 
reikningur) félagsins, skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðenda liggja frammi á skrif-
stofu og á vef félagsins hluthöfum til sýnis hálfum mánuði fyrir fundinn.

Eigi síðar en tveimur dögum fyrir fund verða birtar á vefsíðu félagsins upplýsingar um 
framboð til stjórnar.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á fundinn á fundarstað hálfri klukkustund 
áður en hann hefst og fengið fundargögn afhent.

Stjórn TM hf.

TM HF. - AÐALFUNDUR 2020

6. Ákvörðun um þóknun til stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningar-
 nefndar.

7. Kosning stjórnar félagsins.

8. Kosning tveggja nefndarmanna í tilnefningarnefnd.

9. Önnur mál löglega fram borin.

Árið 2018 námu 
niðurgreiðslur 

opinberra aðila til sjávarút-
vegs víða um heim yfir 35,4 
milljörðum dollara, eða 
tæplega 4.500 milljörðum 
íslenskra króna.

Nú þegar blikur eru á lofti í 
rekstrarumhverfi stóriðju 
á Íslandi og horfur í ferða-

þjónustu hafa versnað er íslenska 
þjóðarbúið í kunnuglegri stöðu. 
Eins og oft áður mun það nú falla 
í skaut sjávarútvegsins að halda 
þjóðarskútunni á f loti og við-
skiptajöfnuði gagnvart útlöndum 
og gjaldeyrisflæði í jafnvægi.

Þegar síðasti stóri skellur dundi 
á íslenska hagkerfinu fyrir ríf lega 
áratug síðan var sama staða uppi. En 
í stað þess að styðja við og styrkja 
sjávarútvegsfyrirtækin á Íslandi 
á tímum þar sem útf lutningur og 
gjaldeyrissköpun skiptu öllu fyrir 
íslenska hagkerfið, voru skattar á 
útgerðina hækkaðir með álagningu 
veiðigjalda.

Útfærsla veiðigjaldanna hefur 
tekið einhverjum breytingum síðan 
þau voru fyrst færð í lög, en enn þá 
þurfa útgerðarfyrirtæki að standa 
skil á f leiri milljörðum króna ár 
hvert umfram það sem greitt er af 
skatti á hagnað fyrirtækja. Álagn-
ing veiðigjalda nam 6,6 milljörðum 
króna árið 2019 og 11,3 milljörðum 
2018. Þegar þessar tölur eru lagðar á 
borðið eiga alltaf einhverjir það til 
að spyrja sig: „Af hverju borga þau 
ekki meira?“ og setja gjarnan upp-
hæð álagðra veiðigjalda í samhengi 

við rekstrarniðurstöðu útvegsfyrir-
tækja með starfsemi hér á landi.

Í stað þess að velta fyrir sér 
hvernig ríkissjóður getur kreist 
sem flestar krónur út úr útgerðar-
fyrirtækjum, væri ekki skynsam-
legra að velta því upp hvernig sam-
keppnishæfni íslensks sjávarútvegs 
á erlendri grundu getur aukist, eða 
í það minnsta haldist gagnvart 
keppinautum?

Ísland tilheyrir hópi fremstu 
fiskveiðiþjóða heims, bæði þegar 
kemur að tæknistigi og umfangi. 
Við skerum okkur hins hins vegar 
úr með því að vera eina þjóðin sem 
leggur sérstakar álögur á fyrirtæki 
sem stunda fiskveiðar. Nánast alls 
staðar í heiminum njóta útgerðar-
fyrirtæki opinberra styrkja, niður-
greiðslna eða skattaívilnana af 
einhverju tagi. Raunar er það svo 
að árið 2018 námu niðurgreiðslur 
opinberra aðila til sjávarútvegs víða 
um heim yfir 35,4 milljörðum doll-
ara, eða tæplega 4.500 milljörðum 
íslenskra króna, að því er kemur 
fram í rannsókn sjávarútvegsstofn-
unar háskólans í British Columbia 
í Kanada sem birtist haustið 2019.

Útgerðir innan Evrópusam-
bandsins, sem teljast meðal ann-
arra til beinna keppinauta íslenskra 
útgerðarfyrirtækja, fengu um 482 
milljarða í niðurgreiðslur af ýmsu 
tagi árið 2018, samkvæmt sömu 
rannsók n. Aðr ir keppinautar 
Íslands fengu einnig fúlgur fjár í 
niðurgreiðslur. Niðurgreiðslur til 
norskra útgerða námu um 108 millj-
örðum króna árið 2018.

Rússneskar útgerðir höfðu 192 
milljarða króna til að spila úr frá 
hinu opinbera þar í landi sama ár, 

einna helst til að fjárfesta í skipa-
f lota og landvinnslu. Rússland 
hefur lengi verið bæði mikilvægur 
viðskiptavinur en á sama tíma 
keppinautur Íslands í sjávarútvegi. 
Árið 2010 settu rússnesk stjórnvöld 
sér það markmið að í að minnsta 
80% af innlendri eftirspurn eftir 
sjávarfangi yrði fyllt af rússneskum 
útgerðum. Samkvæmt umfjöllun 
bandaríska landbúnaðarráðu-
neytisins hefur það lágmark verið 
fært upp í 85% frá og með yfirstand-
andi ári.

Miklar fjárfestingar rússneskra 
útgerða á síðastliðnum árum fyrir 
atbeina hins opinbera hafa hins 
vegar orsakað að þetta hlutfall 
stendur nú í tæplega 155% og því 
einsýnt að markaðssetning rúss-
neskra sjávarafurða á alþjóðlegum 

vettvangi mun eflast á næstu árum, 
en landaður og fullunninn afli sem 
rússneskar útgerðir hafa úr að spila 
hefur aukist mikið á síðustu árum. 
Íslenskur útf lutningur gæti því 
misst spón úr aski sínum, einkum 
vegna þess að Rússar státa af stórum 
þorskstofnum í fiskveiðilögsögu 
sinni.

Fyrirséð er að hægjast mun á 
gangi íslenska hagkerfisins á næstu 
misserum og stjórnvöld þurfa því 
að spyrja sig að því hvort þau vilji 
styðja við sjávarútveginn, þennan 
langlífa máttarstólpa íslensks efna-
hagslífs, eða halda áfram að veikja 
hann?

Nú heyrast raddir um að lækka 
ætti raforkuverð til álversins í 
Straumsvík til að halda því rekstrar-
hæfu. Líka er sagt að mikillar upp-

byggingar hinna ýmsu innviða 
landsins sé þörf til að standa undir 
vaxandi álagi á þá, einkum vegna 
þeirrar aukningar sem orðið hefur 
veg na ferðamannastraumsins 
síðastliðin tíu ár. Bæði stóriðjan 
og ferðaþjónustan eru mikilvægar 
atvinnugreinar sem byggja á hag-
nýtingu náttúruauðlinda á Íslandi. 
Mörgum finnst sjálfsagt og eðlilegt 
að hið opinbera styðji við þessar 
greinar með ýmsum hætti, enda 
íslenska hagkerfinu mikilvægar. Af 
hverju ættu að gilda önnur lögmál 
um sjávarútveg?

Með þessu er ekki verið að 
segja að hið opinbera eigi að veita 
íslenskum sjávarútvegi einhverja 
meiriháttar meðgjöf eins og tíðk-
ast víða um heim. En í það minnsta 
skulum við byrja á að endurskoða 
eða af létta þeirri skattbyrði sem 
útgerðarfyrirtæki þurfa að standa 
undir umfram aðrar atvinnugreinar 
hér á landi.

Miðað við allar þær ívilnanir 
sem keppinautar okkar í sjávarút-
vegi njóta í sínum heimalöndum, 
þarf ekki að spyrja að leikslokum 
að óbreyttu.

Er æskilegra að styðja við lykilatvinnuvegi eða íþyngja þeim?
Þórður  
Gunnarsson
sérfræðingur á 
sviði hrávöru-
markaða og 
sjálfstætt  
starfandi
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Samkeppniseftirlitið á ekki að 
stjórna íslensku viðskiptalífi. 

Það á að vera með vakandi 
auga og fylgja sanngjörnu 
eftirliti en ekki vera sá sem 
stýrir þróun á markaði.

Katrín Olga Jóhannesdóttir, 
fyrrverandi formaður  
Viðskiptaráðs

13.02.2020

MARKAÐURINNMARKAÐURINN Instagram  
fréttablaðsins
@frettabladidfrettabladid.is

Miðvikudagur 19. febrúar 2020FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL |

Kristinn  
Ingi Jónsson

SKOÐUN

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is

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. 

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar

2019

Jafnlaunavottun

Sanngjörn 
laun fyrir jafn-
verðmæt störf

PwC býður upp á heildstæða þjónustu í launamálum  
og jafnlaunavottun. Við búum yfir áralangri reynslu  
og lausnum sem virka.

Þær hræringar sem verið hafa 
á alþjóðlegum álmörkuðum 
síðustu ár og birtast í rekstrar-

vanda vestrænna álfyrirtækja færa 
okkur heim sanninn um áhættuna 
sem getur falist í rekstri Landsvirkj-
unar.

Vissulega hefur orkufyrirtækið 
leitað markvisst leiða til þess að 
draga úr þeirri áhættu, svo sem með 
því að minnka vægi álverðstenging-
ar í tekjum sínum af raforkusölu, en 
engum dylst hve mikil áhætta getur 
fylgt því fyrir fyrirtækið að binda 
um 75 prósent af raforkusölu sinni 
við aðeins eina atvinnugrein og 
einungis þrjú álver.

Sem dæmi selur Landsvirkjun 
hátt í fjórðung af raforku sinni til 
álvers Rio Tinto í Straumsvík en 
eigandi álversins lét sem kunnugt 
er nýverið að því liggja að rekstri 
þess kynni að verða hætt.

Í ljósi áhættu þess rekstrar sem 
Landsvirkjun stundar hníga sterk 
rök að því að ríkið dragi úr eignar-
haldi sínu á fyrirtækinu. Til mikils 
er að vinna.

Í fyrsta lagi gerir slík sala það að 
verkum að skattborgarar munu 
ekki lengur bera ábyrgð á skuldum 
Landsvirkjunar en í lok árs 2018 
voru um fjörutíu prósent af skuld-
um fyrirtækisins með ríkisábyrgð. 
Þrátt fyrir að vægi slíkrar ábyrgðar 
minnki áfram verður að teljast ólík-
legt, á meðan Landsvirkjun er enn 
í ríkiseigu, að fyrirtækinu verði 
nokkurn tímann leyft að fara á höf-
uðið, ef svo má að orði komast, þótt 
ekki sé bein ríkisábyrgð á öllum 
skuldum þess.

Í öðru lagi þýðir sala ríkisins 
að ekki er lengur hætta á að aðrir 
hagsmunir en þeir sem snúa að því 
að fyrirtækið skili viðunandi arð-
semi – svo sem pólitískir hagsmunir 
– hafi áhrif á reksturinn. Rekstrar-
vandi Orkuveitu Reykjavíkur í kjöl-
far hrunsins er þörf áminning um 
hættuna sem getur falist í pólitísk-
um áhrifum af rekstri orkufyrir-
tækja.

Þá væri skráning Landsvirkjunar 
á hlutabréfamarkað í þriðja lagi 
til þess fallin að blása lífi í daufan 
markaðinn. Stöndugur hluta-
bréfamarkaður ætti með réttu 
að endurspegla f jölbreytileika 
íslensks atvinnulífs og því skýtur 
það skökku við að ekkert fyrirtæki 
í mikilvægri auðlindagrein eins og 
orkugeiranum sé þar skráð.

Þá er ótalið hve góður fjárfest-
ingarkostur Landsvirkjun, sem 
sterkt orkufyrirtæki með erlent 
sjóðstreymi og 280 milljarða króna í 
eigið fé, væri fyrir stofnanafjárfesta 
á borð við lífeyrissjóði.

Enn fremur þekkist það víða í 
Evrópu, meira að segja á Íslandi, að 
orkufyrirtæki séu að hluta eða fullu 
í einkaeigu og má í því sambandi 
meðal annars nefna SSE í Skot-
landi, EDF í Frakklandi, Enel á Ítalíu 
og E.ON í Þýskalandi. Það er engin 
nýbreytni fólgin í slíku eignarhaldi, 
heldur þvert á móti.

Til mikils  
að vinna

Hörður Vilberg, sem hefur verið yfir-
maður samskiptamála hjá Sam-
tökum atvinnulífsins (SA) um 

langt skeið, mun láta af störfum hjá 
samtökunum á næstu vikum og færa 
sig þá um set yfir til Íslandsstofu.

Hörður staðfestir það í samtali við 
Markaðinn en hann mun þar taka við 
stöðu verkefnastjóra á markaðssviði. 
Íslandsstofa er samstarfsvettvangur 

atvinnulífsins og stjórnvalda sem hefur það 
hlutverk að auka gjaldeyristekjur þjóðar-

innar.
Hörður, sem hóf fyrst störf hjá Sam-

tökum atvinnulífsins í ársbyrjun 2005, 
er með BA-gráðu í sagnfræði og heim-

speki frá Háskóla Íslands. Áður en hann 
fór til SA starfaði Hörður um nokkurra 
ára skeið sem blaðamaður á Viðskipta-
blaðinu. – hae

Hörður frá SA til Íslandsstofu

Hörður  
Vilberg.



of AXA World Funds, to be held before notary on 20 March 2020 at  
49, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg 
at 2.30 p.m. (Luxembourg time), to deliberate and vote on the amendments 
of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”) as described 
in with the following agenda: 

AGENDA 

The amendments proposed by the board of directors of the Company  
(the “Board”) to the Articles aim to align them with the current practice and 
the most up to date legal and regulatory framework applicable in Luxembourg 
and to harmonise their terminology and the definition to ensure consistency 
with the prospectus of the Company (the “Prospectus”):

I. Update to the provisions available as a result of changes to Luxembourg Law 
of 10 August 1915 on commercial companies. 

1. Amend Article 10 to, inter alia, provide that the general meeting of 
shareholders must be convened by the Board if requested in writing 
by one or more shareholders representing at least ten percent (10%) 
of the Company’s share capital, within one month from the receipt of 
such request.

2. Amend Article 11 to, inter alia, provide that (i) the Board has the right 
to suspend the voting rights on any meeting of shareholders of any 
shareholder in breach of his or her obligations towards the Company 
or other shareholders and (ii) any shareholder may individually 
decide to waive all or part of his or her voting rights, on a permanent 
or temporary basis.

3. Amend Article 13 to, inter alia, provide that the Board has the right 
to adjourn a general meeting of shareholders for four (4) weeks and 
that the Board shall do so if requested by one or more shareholders 
representing at least ten percent (10%) of the Company’s share 
capital.

4. Insert a new Article 14 to, inter alia, provide that the board of any 
general meeting of shareholders of the Company will draw up 
minutes of the meeting and that such minutes will be signed by the 
members of the board of the meeting and any present shareholder 
upon request. 

5. Insert a new Article 15 to, inter alia, provide that one or more 
shareholders representing at least ten percent (10%) of the share 
capital may submit questions in writing to the Board relating to 
transactions in relation with the management of the Company. 

6. Amend Article 17 (formerly Article 14) to, inter alia, provide that the 
Board may hold meetings by conference call or video conference or 
by any other means of communication allowing all persons 
participating at such meeting to hear one another on a continuous 
basis and allowing an effective participation in the meeting.

7. Amend Article 20 (formerly Article 17) to, inter alia, provide that:

- Any director who has a conflict of interest in relation with a 
transaction falling within the competence of the Board shall 
disclose this conflict of interest to the Board and may not vote 
on the relevant transaction;

- The rules on conflict of interest will not apply when the decision 
relates to day-to-day transactions entered into under normal 
conditions. 

8. Amend Article 35 (formerly Article 30) to, inter alia, provide with 
respect to the amendment of the Articles that the rules stated in the 
seventh paragraph of Article 11 apply mutatis mutandis in case the 
voting rights of one or several shareholders are suspended or the 
exercise of the voting rights has been waived by one or several 
shareholders. 

II. Changes only for clarification purposes as described below:

1. Amend Article 1 to make reference to the applicable law so as to 
read as follows:  

“There exists among the appearing persons and all those who may 
become holders of Shares, a company in the form of a limited liability 
company (« société anonyme ») qualifying as a « société d’investissement 
à capital variable » (« Sicav ») under the name of « AXA World Funds », 
in short « AXA WF » (the « Company ») which shall be governed by 
Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to 
undertakings for collective investment, as amended from time to time 
(the "2010 Law"), the law of 10 August 1915 concerning commercial 
companies, as amended from time to time (the "1915 Law") to 
which the 2010 Law refers, as well as by the present articles of 
incorporation.”

2. Amend Article 2 to, inter alia, clarify the right of the general meeting 
of shareholders to adopt a resolution in the manner required for an 
amendment of the Articles in order to dissolve the Company.

3. Amend Article 5 to, inter alia, (i) clarify the right for the Board to 
create within the Company segregated sub-funds corresponding to a 
distinct part of the assets and liabilities of the Company within the 
meaning of article 181 of the 2010 Law and the right to issue 
different classes of shares with unlimited or limited duration by the 
sub-funds and (ii) to update the paragraph related to the 
reorganisation of share classes.

4. Amend Article 6 to, inter alia, (i) further clarify that the shares of the 
Company are freely transferable, (ii) add that if the sum of the 
fractional shares held by the same shareholder in the same class of 
shares represents one or more entire share(s), such shareholder 
benefits from the corresponding voting right(s) and (iii) remove the 
sentence stating that in the event that a shareholder does not provide 
an address, such shareholder address will be deemed to be at the 
registered office of the Company.

5. Amend Article 10 to, inter alia, remove the possibility to hold the 
annual general meeting of shareholders of the Company abroad.

6. Amend Article 12 to, inter alia, clarify that the convening notices to 
the general meetings of shareholders will be sent by registered mail.

7. Amend Article 19 (formerly Article 16) to, inter alia, clarify that a 
sub-fund of the Company may invest up to one hundred percent 
(100%) of its net assets in transferable securities and money market 
instruments issued or guaranteed by any non-EU Member State 
recognised by the CSSF in that context and add to the list of assets in 
which the Company may invest other assets to the extent permitted 
by the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for 
collective investment, as amended.

8. Amend Article 31 (formerly Article 28) to, inter alia, make reference 
to the designated management company of the Company and clarify 
that the investment manager is authorised to delegate part of or all of 
its management investment duty with the agreement and under the 
supervision of the management company.

9. Amendment of Article 33’s (formerly Article 29) fourth paragraph to 
clarify that in case of liquidation, the proceeds not claimed within the 
statutory period will be forfeited in accordance with law and regulations. 

III. Changes for the suppression of the possibility for the Company to issue 
bearer shares as described below: 

1. Amend Article 6 to, inter alia, delete the reference to the possibility 
for the Company to issue bearer shares and clarify that the Company 
will issue shares in registered form only.

2. Amend Article 33 (formerly Article 29) to, inter alia, delete the 
information rules applicable to the holders of bearer shares. 

IV. Changes to the restrictions and prohibition on the ownership of the 
shares of the Company rules as described below: 

Amend Article 8 to, inter alia, 

- clarify that the Company may restrict or prevent the legal and 
beneficial ownership of shares issued by the sub-funds of the 
Company; notably if a legal or natural person does not supply the 
Company with information or declarations required by the Company 
with respect to corruption, anti-money laundering and counter 
terrorism financier matters;

- provide that the Company may prohibit certain practices such as late 
trading or market timing;

- provide the definition of “Canadian Prohibited Investor”.

V. Changes in relation to the payment of redemption price in kind as 
described below: 

Amend Article 24 (formerly Article 21) to, inter alia, provide that the costs 
of the payment of redemption price in kind shall be borne by the 
shareholder who has made such request.

VI. Changes in relation to the suspension of the net asset value, of the issue, 
redemption and conversion of shares.

Amend Article 25 (formerly Article 22) to, inter alia, add and clarify 
circumstances where the Board is allowed to suspend the determination 
of the net asset value of shares of a sub-fund and the issue, redemption 
and conversion of shares.

VII. Changes in relation to the valuation of assets methodology as described 
below:

Amend Article 26 (formerly Article 23) to, inter alia, (i) provide new 
valuation method for money market instruments, as already mentioned in 
the Prospectus, and (ii) define “Other State” as any state that is not a 
member of the European Union, and any state of America, Africa, Asia 
and Oceania.

VIII. Changes in relation to the depositary as described below:

Insert a new Article 32 to, inter alia, provide that the Company appoints 
a depositary which (i) meets the requirements of the 2010 Law,  
(ii) shall fulfil its duties and responsibilities as provided for by the 2010 Law 
and (iii) acts solely in the interests of the investors.

IX. Changes in relation to the rules pertaining to the merger of the 
Company or its sub-funds as described below:

Amend Article 33 (formerly Article 29) to simplify the wording of the 
merger rules applicable to the Company as per the 2010 Law. 

X. Minor amendments and formatting as described below: 

Amendment to all references to: 

a. “Law of 2010” as “2010 Law”; and 
b. “accounting year” as “financial year”; 

Suppression of all references to “cable, telegram, telex” and from time to 
time replacement by “any other similar written means of communication”; 

Minor changes due to formatting, clarification and consistency; 

Renumbering and renaming of the articles of the Articles.

The draft revised Articles are available for inspection at the registered office of 
the Company. 

The quorum required to deliberate and vote on the Agenda is at least fifty per 
cent of the shares issued by the Company and each resolution of the Agenda 
must be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes validly 
cast at the meeting.

The quorum and the majority at this Extraordinary General Meeting will be 
determined according to the shares issued by the Company and outstanding 
at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the general meeting 
(the "Record Date": 13 March 2020). The rights of a shareholder to attend and 
vote at the Extraordinary General Meeting are determined in accordance with 
the shares held by such shareholder at the Record Date.

If the quorum is not reached at this Extraordinary General Meeting of 
shareholders, a second general meeting of shareholders will be convened 
with the same agenda, in the manner prescribed by the applicable law. 

The second general meeting of shareholders can validly deliberate whatever 
the proportion of the present or represented capital may be.

Each entire share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting 
by proxy.

Should you be unable to attend this meeting in person, please return the 
enclosed form of proxy by mail, duly executed and signed, to the Company 
at the below mentioned address no later than 17 March 2020. Notwithstanding 
the above formality, you may send a copy by facsimile at the following 
number: (+ 352) 464 010 413.

Shareholders wishing to participate at the meeting should confirm their 
attendance no later than 17 March 2020 by registered mail to the Company 
at the following address:

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J-F Kennedy
L-1855 Luxembourg
For the attention of Mrs Zakia Aouinti

Yours sincerely,

The Board of Directors

AXA WORLD FUNDS
(« AXA WF ») 

Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
Siège social : 49, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 63 116

We are pleased to invite you to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

FÓTBOLTI Síðustu fjórtán leikir hafa 
reynst Chelsea erfiðir og er uppsker-
an fimmtán stig sem hefur hleypt 
næstu liðum nær Chelsea á ný.

Chelsea byrjaði tímabilið af krafti 
undir stjórn Franks Lampard. Eftir 
tólf umferðir var Chelsea með stigi 
meira en Manchester City í öðru 
sæti deildarinnar á leiðinni á Eti-
had-völlinn með 26 stig eftir tólf 
leiki.

Við það að tapa gegn Manchester 
City virtust hjólin fara undan vagn-
inum hjá Chelsea. Í þrettán leikjum 
síðan þá hefur Chelsea tapað sex, 
gert þrjú jafntefli og unnið fjóra.

Aðeins fimm lið í ensku deildinni 
eru með verri árangur en Chelsea í 
undanförnum fjórtán leikjum, 
Aston Villa (14 stig), Brighton (12 
stig), West Ham (11 stig), Norwich 
(11 stig) og Bournemouth (10 stig).

Dræma stigasöfnun Chelsea má 
helst rekja til þess að sóknarleikur 
liðsins hefur hrunið. Í síðustu fjór-
tán leikjum hefur Chelsea aðeins 
skorað sextán mörk, þar af níu úr 
opnum leik.

Í þessum sjö leikjum er Chelsea 
með markatölu upp á þrjú mörk í 
mínus. Liðið hefur skorað sextán 
mörk en fengið nítján á sig.

Alls hefur félagið tapað fimm 
sinnum á heimavelli sínum og hald-
ist það á þessari braut mun liðið 
enda í kringum 60 stig. Þau lið sem 
hafa endað með slíka stigasöfnun 

hafa yfirleitt endað í sjöunda eða 
áttunda sæti. Þrátt fyrir að vera 
goðsögn innan vallar hjá Chelsea 
er farið að örla örlítið á pirringi 
gagnvart Frank Lampard í stjórastól 
Chelsea. Kannski eru það bara vit-
leysingar og nafnleysingjar á netinu 
en samt.

Það eru ákveðnar viðvörunar-
bjöllur farnar að hringja og búnar 
að hringja ansi hressilega eftir síð-
ustu leiki.

„Hann kemst upp með ótrúlega 
hluti. Samt syngja allir nafnið hans 
Lampards eftir leiki. Þetta er samt 
ekki nógu gott. Hann hefur frítt 
spil þetta tímabilið og það er engin 
pressa. En ég hef í alvöru áhyggjur 
og finnst eins og hann viti ekkert 
hvað hann er að gera,“ sagði einn 
sem hringdi inn í TalkSport þáttinn 
vinsæla á Englandi. – kpt

Bara fimm lið lakari en 
Chelsea í fjórtán leikjum

HLAUP Aðeins fremstu hlauparar 
heims fá að taka þátt í Tókýó-mara-
þoninu í ár eftir að fleiri smit af kór-
ónaveirunni voru staðfest í Japan. 
Það bárust 300.000 umsóknir um að 
taka þátt í hlaupinu og var í fyrstu 
áætlað að um 38.000 manns fengju 
þátttökurétt. Vanalega er dregið um 
30 þúsund pláss í sérstöku lottói.

Hlaupið er eitt af sex stærstu 
maraþonhlaupum heimsins (e. 
World Marathon Majors) með 
maraþoninu í Boston, London, 
Berlín, Chicago og New York.

Ákvörðun var tekin um að leyfa 
aðeins fremsta hlaupafólki heims-
ins að taka þátt sem og fremstu 
hjólastólahlaupurum.

Hlaupið er enn ein viðbótin við 
þær íþróttagreinar sem hafa orðið 
fyrir barðinu á kórónaveirunni. 
Meistaradeildarleikjum í Asíu þar 
sem áttu að spila kínversku liðin 
Guangzhou Evergrande, Shanghai 
Shenhua og Shanghai SIPG hefur 
verið frestað til apríl og maí. Þá átti 
forkeppni fyrir Ólympíuleikana í 
kvennaknattspyrnu að fara fram 

í Wuhan en eðlilega hefur henni 
verið frestað á meðan fundinn er 
nýr keppnisstaður. Öllum deildar-
leikjum í Kína hefur verið frestað.

Heimsmeistaramótinu í frjálsum 
íþróttum innanhúss, sem fara átti 
fram í Nanjing í Kína, hefur verið 

frestað fram á næsta ár. Líka er búið 
að fresta viðureignum í tennis sem 
áttu að fara fram í Kína.

Í raun er ekki til sú íþrótt sem 
veiran hefur ekki áhrif á. Meira að 
segja Formúla 1 mun ekki mæta 
með sinn sirkus til Kína en keppn-
ini átti að fara fram þar í landi í 
apríl. Enn hefur þó ekki verið tekin 
ákvörðun um stærstu íþróttahátíð 
heims, sjálfa Ólympíuleikana. Þeir 
verða enn sem komið er í Tókýó en 
41 hefur smitast af veirunni í og við 
borgina. – kpt

Maraþonið í Tókýó minna í sniðum í ár vegna kórónaveirunnar

Eitt eftirsóttasta maraþonhlaup í 
heim fer fram í Tokýó. MYND/GETTY

Tokýó-hlaupið er enn 
ein viðbótin við íþrótta-
greinar sem hafa orðið fyrir 
barðinu á kórónaveirunni.

Stjórinn Frank Lampard er ekki að ná því besta út úr Chelsea. MYND/GETTY

Dræma stigasöfnun 
Chelsea má helst rekja til 
þess að sóknarleikur liðsins 
hefur hrunið. Í síðustu 
fjórtán leikjum hefur 
Chelsea aðeins skorað 
sextán mörk, þar af níu úr 
opnum leik.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér 
allar nýjust fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.
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Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Vilborg Sigurðardóttir 
Miðleiti 7, 

andaðist á líknardeild  
Landspítalans 15. febrúar.  

Útför hennar verður gerð frá 
Fossvogskirkju föstudaginn 28. febrúar kl. 15.00.

Vikar Pétursson
Jón Ólafsson  Sigrún Birgisdóttir
Halldór Ólafsson
Alexandra Jónsdóttir  Anastasía Jónsdóttir
Ólafur Birgir Jónsson  Anna Vilborg Jónsdóttir

Okkar ástkæri,
Ástþór Runólfsson

húsasmíðameistari, 
Þúfuseli 2,

lést sunnudaginn 2. febrúar. 
Útför Ástþórs fer fram frá Seljakirkju 

föstudaginn 28. febrúar klukkan 13. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Ljósið, endurhæfingu fyrir 

krabbameinsgreinda. 

Ingunn Jóna Óskarsdóttir
Hildur Ástþórsdóttir Jóhann Ólafur Jónsson
Guðmundur Már Ástþórsson Dagný Alda Steinsdóttir
Hlín Ástþórsdóttir Hrafnkell Marinósson
Hulda Ástþórsdóttir Aðalsteinn Guðmannsson
Runólfur Þór Ástþórsson Heiðrún Ólöf Jónsdóttir
Silja Ástþórsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma,
Ingveldur Höskuldsdóttir

lést á gjörgæsludeild Landspítalans 
að morgni fimmtudags 13. febrúar. 

Jarðsungið verður frá Langholtskirkju 
mánudaginn 24. febrúar kl. 15.00.

Hallfríður Kristjánsdóttir Veigar Óskarsson
Ástvaldur Óskarsson Marta Jónasdóttir 

Helgi Óskarsson
ömmu- og langömmubörn.

Þökkum innilega samúð og hlýhug við 
andlát og útför yndislegrar móður, 

ömmu og langömmu,

Sigrúnar Hermannsdóttur 
hjúkrunarfræðings.

Sérstakar þakkir til starfsfólksins á 
        hjúkrunarheimilinu Sóltúni fyrir  

                                             umönnun síðustu ára.

Guðný Bjarnadóttir
Einar Bjarnason

Stefanía Sigríður Bjarnadóttir
Hermann Bjarnason

Guðríður Bjarnadóttir

Elsku mamma okkar, tengdamamma, 
amma, langamma og langalangamma,

Sigríður Benný Eiríksdóttir

lést á Hrafnistu, Reykjavík, 
föstudaginn 14. febrúar. 

Útförin fer fram frá Árbæjarkirkju 
mánudaginn 24. febrúar kl. 15. 

Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Slysavarnafélagið Landsbjörg.

Eiríkur Gunnarsson  Valgerður Stefánsdóttir
Trausti Gunnarsson  Berglind Rut Sveinsdóttir
Hildur Gunnarsdóttir  Guðjón Pétur Ólafsson
Ragnheiður Gunnarsdóttir  Bjarni Snæbjörnsson
Unnur Gunnarsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Okkar ástkæra 
Lilja Bernódusdóttir

frá Skagaströnd,
varð bráðkvödd að heimili sínu í 

Reykjavík 9. febrúar sl. 
Útförin fer fram frá Hólaneskirkju 

laugardaginn 14. mars kl. 13.

Halla Björg Bernódusdóttir Ari Hermann Einarsson
Þórunn Bernódusdóttir Guðmundur Jón Björnsson
Ólafur Halldór Bernódusson Guðrún Pálsdóttir

börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Valgeir Borgfjörð Magnússon 

andaðist föstudaginn 11. janúar 
á Filippseyjum. Bálför hans og 

jarðsetning hefur farið fram þar. 
Sunnudaginn 23. febrúar kl. 13.30 
verður haldin minningarathöfn í 

Maríukirku, Raufarseli 4.  

Fanney Renegado Magnússon 
Sigurbjörg Anna Valgeirsdóttir 

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát og  
útför ástkærrar móður okkar,  

tengdamóður, ömmu, langömmu  
og langalangömmu, 

Aðalbjargar Bjarnadóttur
Sérstakar þakkir fær starfsfólk 

Búsetukjarnans Dalbraut 27 fyrir umönnun og umhyggju 
síðustu árin.  Einnig fær starfsfólk Vitatorgs á Hrafnistu 

bestu þakkir.

Guðrún Sigurðardóttir Gunnar Kristófersson
Ólöf Sigurðardóttir Kristinn Pálsson
Guðmundur Sigurðsson Hildur Hrönn Hreiðarsdóttir
Sigmundur Sigurðsson Jóhanna G. Erlingsdóttir
Díana Bára Sigurðardóttir Stefán Sveinsson
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Elísabet Guðný 
Hermannsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu  
                               Sóltúni 8. febrúar.  
 Útför hennar fer fram frá Háteigskirkju 

fimmtudaginn 20. febrúar kl. 13. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Barnaspítalasjóð Hringsins.

Sigríður Indriðadóttir Margeir Pétursson
Einar Páll Indriðason Halla Halldórsdóttir

og barnabörn.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jóhanna Pálsdóttir 
frá Héðinshöfða í Vestmannaeyjum,

lést sunnudaginn 9. febrúar. 
Útför hennar fer fram frá  

Ytri-Njarðvíkurkirkju föstudaginn  
                        21. febrúar kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Gunný Henrýsdóttir Mörköre

Ástkær eiginmaður minn, 
faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Hjálmar Freysteinsson

læknir, 
Duggufjöru 4, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 6. febrúar. 
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju 

föstudaginn 21. febrúar kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Heimahlynningu á Akureyri.

Sigríður Jórunn Þórðardóttir
Guðbjörg Helga Hjálmarsdóttir
Anna Þórunn Hjálmarsdóttir Bergsveinn Þórsson
Þórður Örn Hjálmarsson

Aldís, Baldur, Birkir, Kári og Sigríður Anna

Fólk eins og ég sem hefur 
áhuga og ástríðu fyrir leik-
húsi á erfitt með að losna 
við þá bakteríu,“ segir Örn 
Alexandersson, höfundur og 
leikstjóri nýs leikverks sem 

Leikfélag Kópavogs frumsýnir á laugar-
daginn. Leikritið heitir Fjallið. „Hug-
myndin  blasti við mér fyrir mörgum 
árum, í kjölfar hrunsins, og hefur verið 
töluvert lengi í vinnslu,“ segir Örn. Átta 
leikarar eru í hlutverkum á sviðinu en 
um 20 manns koma að sýningunni með 
einum eða öðrum hætti, að hans sögn. 

En er Fjallið gamanleikrit, harmleikur 
eða einhvers staðar þar á milli? „Fjallið 
er gamanleikrit með dass af farsa og er 
fyrir alla aldurshópa, þó frekar fyrir full-
orðna,“ upplýsir höfundurinn.

Fjallið er eitt af mörgum leikverkum 
sem Örn hefur samið. Snertu mig – ekki 
var sett upp af Leikfélagi Kópavogs 
fyrir nokkrum árum. Framhald af því 
fékk nafnið Snertu mig ekki – snertu 
mig! Einnig kveðst hann hafa skrifað 
þó nokkuð af styttri leikverkum, meðal 
annars eitt sem nú er í sýningum hjá 
Halaleikhópnum í Reykjavík. „Halaleik-
hópurinn er með dagskrá sem heitir Nú 
er hann sjöfaldur, sem samanstendur 
af sjö stuttverkum,“ útskýrir hann. „Þá 
hafa áhugaleikfélög víðs vegar um land-
ið sett upp verk eftir mig, bæði barna-
leikrit og leikþætti fyrir fullorðna.“

Örn kveðst hafa starfað með Leik-
félagi Kópavogs frá unglingsárum og 
gert þar allt sem hægt sé að gera. En að 
atvinnu sé hann „kerfiskarl“ eins og 
hann orðar það. „Ég vinn hjá BSI á Íslandi 
ehf. og hef að aðalatvinnu að taka út 
stjórnunarkerfi fyrirtækja sem eru með 
alþjóðlega vottun.“

 Fjallið er sýnt í húsakynnum Leik-
félags Kópavogs að Funalind 22 og þess 
má geta að uppselt er á frumsýninguna á 
laugardaginn. gun@frettabladid.is

Hugmyndin blasti við
Örn Alexandersson er höfundur og leikstjóri Fjallsins, verks sem Leikfélag Kópavogs 
frumsýnir um næstu helgi. Hann hefur starfað með leikfélaginu síðan á unglingsárum.

Leikarar og fleiri sem standa að sýningunni Fjallinu - sumir ansi ábúðarmiklir. 

Örlítið um efni Fjallsins
Þegar persónan „Einar ráðherra“ fær 
afleita niðurstöðu úr skoðanakönn-
un rétt fyrir kosningar er aðeins um 
eitt að ræða. Að koma með krass-
andi hugmynd, svo magnaða, að allir 
kjósendur kikna í hnjánum og kjósa 
hann aftur. Sumir lofa öllu fögru en 
aðrir eru menn framkvæmda og láta 
verkin tala.
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Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti 
á fundi sínum þann 5. febrúar 2020  
að auglýsa tillögu að breytingu á 
deiliskipulaginu Hleinar að Langeyrar-
mölum, og nær til lóðarinnar við 
Brúsastaði II,  í samræmi við 1. mgr. 
43 gr.  skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í að afmarkaður er byggingarreitur 
sem er 14m x 14m. Nýtingarhlutfall lóðar verður 
0,5 í stað 0,42. Hámarkshæð byggingar verður 
7m. Allir aðrir skilmálar eru óbreyttir.  

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri 
Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá umhverfis- 
og skipulagssviði að Norðurhellu 2, frá 19.02.- 
01.04.2020.  Hægt er að skoða deiliskipulags-
tillöguna á www.hafnarfjordur.is. Þeim sem 
telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytinguna 
og skal þeim skilað skriflega til umhverfis- og 
skipulagssviðs Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 
1. apríl 2020. 

Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

BREYTING Á DEILISKIPULAGI

hafnarfjordur.is585 5500

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt skipulagstillaga fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  

1. Efri-Reykir L167080. Bláskógabyggð. Varmaorkuver. Deiliskipulag.
Kynnt er nýtt deiliskipulag fyrir varmaorkuver til rafmagnsframleiðslu í tengslum við núverandi borholu á jörðinni Efri-Reykir, þar 
sem áætluð framleiðsla verði um 1200 kW. 
Í gildandi aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, undir kaflanum 2.4.8. Stakar framkvæmdir, er þess sérstaklega getið að: 
hitaveita í byggð og á hálendi er heimilt að virkja heitt vatn (borholur), allt að 2.500 kW.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niðurstaða sveitarstjórnar auglýst skv. 3.mgr.41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

Deiliskipulag Kjarnholtum 3  í Bláskógabyggð. 
Lögð fram í samræmi við 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr.123/2010, umsögn Skipulagsstofnunar dags. 30.10.2019, til afgreiðslu og 
umsagnar. 
Skipulagsstofnun gerir athugasemdir við að sveitarstjórn Bláskógabyggðar hafi ekki rökstutt með nægjanlega ítarlegum hætti 
svör við athugasemdum sem bárust í kjölfar auglýsingar á deiliskipulagi fyrir Kjarnholt 3, í Bláskógabyggð.
Bókun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar 12. desember 2019: 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar bregst við umsögn Skipulagsstofnunar með eftirfarandi hætti: 
Deiliskipulagið er í samræmi við staðfest Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027. Svæði þetta er skilgreint sem frístundasvæði, 
merkt F99, Kjarnholt 3 í Aðalskipulagi sveitarfélagsins. Deiliskipulagið samræmist því markmiði í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 
varðandi frístundabyggð, að ný hverfi skuli að jafnaði vera í tengslum við núverandi frístundabyggð og að á frístundasvæðum skulu 
lóðir að jafnaði vera á stærðarbilinu ½ - 1 ha og nýtingarhlutfall skal ekki vera hærra en 0,03, (sbr. kafla 2.3.2 Frístundabyggð). Enn 
fremur er í aðalskipulagi gert ráð fyrir verslun- og þjónustu á deiliskipulagssvæðinu, merkt V17, Kjarnholt 3. Í deiliskipulaginu er 
gert ráð fyrir uppbyggingu þjónustu fyrir, s.s. gistihúsi, smáhýsum og tjaldstæði. Fyrirhugað deiliskipulag samræmist því markmiði 
aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015-2027, að stuðlað verði að nýjum atvinnutækifærum á sviði verslunar- og þjónustu og styrkari 
þjónusta við ferðamenn verði efld og afþreyingarmöguleikum fjölgað til að fjölga atvinnutækifærum og renna stoðum undir byggð, 
(sbr. kafla 2.4.3 Verslun og þjónusta). Reynt verður eftir bestu getu að minnka neikvæð umhverfisáhrif með því að mannvirki skuli 
falla sem mest að svipmóti lands og lita- og efnisval miðað við náttúrulega liti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niðurstaða sveitarstjórnar auglýst í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

Reykjavegur. Syðri-Reykir 2. Bláskógabyggð. Ný aðkoma að lóðum. Aðalskipulagsbreyting. 
Vegna athugasemda Skipulagsstofnunar dags. 15. nóvember 2019.
Afgreiðsla/rökstuðningur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar 23.1.2020:
Umsögn Vegagerðarinnar, dags. 3. desember 2019, var lögð fram. Þar kemur fram að Vegagerðin gerir ekki athugasemdir við 
aðalskipulagsbreytinguna. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur rétt að vinna formlega breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 
vegna vegtengingar við Reykjaveg í landi Syðri-Reykja 2, sem samþykkt var í sveitarstjórn 1. nóvember s.l. Um er að ræða nýja 
tengingu við stofnveg og fjölgar þar með tengingum við veginn, þar sem aðkoma að landi og lóðum Syðri-Reykja 2 L137163 hefur til 
þessa farið um sömu tengingu og aðkoma að Syðri-Reykjum 1. Með breytingunni er því tryggð óheft umferð að landi Syðri-Reykja 
2, sem áður hefur þurft að fara í gegnum hlaðið að Syðri-Reykjum 1. Sveitarstjórn telur breytinguna óverulega þar sem hún hefur 
ekki verulegar breytingar á landnotkun í för með sér, breytingin tekur ekki til svæðis sem nýtur náttúruverndar, áhrif hennar taka 
til lítils svæðis og er breytingin ekki talin líklega til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila, aðra en þá sem eiga land Syðri-Reykja 2, 
L137163, en þeir hafa óskað eftir að breytingin yrði gerð. Breytingin er jákvæð fyrir eigendur Syðri-Reykja 1, þar sem umferð mun 
ekki lengur fara um hlaðið á Syðri-Reykjum 1.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir tillöguna í samræmi við 2. mgr. 36. gr skipulagslaga nr. 123/2010, og felur skipulagsfull-
trúa UTU að senda Skipulagsstofnun rökstuðning sveitarstjórnar og auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá 
birtingu auglýsingar um gildistöku skipulags í B-deild Stjórnartíðinda.

Ofangreind skipulagstillaga liggur frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma 
embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögu á vefslóðinni http://www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðu sveitar-
félags:  https://www.blaskogabyggd.is

Skipulagstillaga nr. 1 er í kynningu frá 19. febrúar til 11. mars 2020. Athugasemdir og ábendingar við tillögu nr. 1 þurfa að berast 
skipulagsfulltrúa eigi síðar en 11. mars 2020.
Athugasemdir og ábendingar og skulu vera skriflegar. 

Rúnar Guðmundsson
skipulagsfulltrúi

runar@utu.is

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá



Verð gildir til og með 23. febrúar eða meðan birgðir endast.
Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Smáratorgi og Skeifunni:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

EKKERT
BRUDL

Veganrjómi
Hægt að þeyta

Bónus Baunasúpa og Saltkjöt
Fullelduð, 1 kg

kr./pk.1.598

SALTKJÖT
og baunir... Bónus!

Royal Búðingur
Saltkaramellubragð, 90 g

kr./pk.219

Aito Hafrarjómi
Vegan, 250 ml

kr./stk.229

SS Saltkjöt 
Valið

Kjarnafæði Saltkjöt 
Valið

Kjarnafæði Saltkjöt 
2 flokkur, blandað

Heima Gular Baunir
500 g

SG Beikonkurl
500 g

SS Saltkjöt 
Blandað

kr./kg1.998

kr./kg1.998

kr./kg579

kr./pk.129 kr./pk.495

kr./kg1.098

FORELDAÐ
Aðeins að hita

Bónus Hakkbollur
og kartöflumús, 1,2 kg, fulleldað

kr./pk.1.298
HAKKBOLLUR
og alvöru kartöflumús

45% minna salt
Sama bragð

Íslandslamb Saltkjöt
Saltskert, blandað

kr./kg1.298

MS Rjómi
1 lítri

Cessibon Þeytirjómi
250 ml

Kjarna Sultur
400 g, 3 tegundir

kr./1L979 kr./stk.198

kr./stk.295
ES Bláberjasulta

450 g
ES Jarðarberjasulta

450 g

kr./stk.259 kr./stk.198

NF Fiskibollur 
Frosnar, forsteiktar

Poppies Bollur Saltkaramellu
Frosnar, 12 stk.

kr./kg798

kr./pk.359

70% þorskinnihald

12 bollur

1l

Coca Cola Light og Zero
2 lítrar

Coca Cola Light og Zero
500 ml

kr./2 l198 kr./0,5 l98
2l 500ml

500g500g

Sparaðu
tíma og fyrirhöfn

Myllan Lífskornabrauð
3 teg., 450 g

kr./stk.359

Bakað úr heilu
HVEITIKORNI

og rúgi
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LÁRÉTT
1. Þrautseigju
5. Óskipt
6. Rómversk tala
8. Berja
10. Prófgráða
11. Gilding
12. Elds
13. Skekin mjólk
15. Ritv.forrit
17. Nafnbætur

LÓÐRÉTT
1. Litur
2. Seigla
3. Laust
4. Orðasveimur
7. Gildaskáli
9. Ritlingur
12. Sneið
14. Brugðningur
16. Tveir eins

LÁRÉTT: 1. festu, 5. öll, 6. mm, 8. ljósta, 10. ba, 
11. mat, 12. báls, 13. áfir, 15. ritill, 17. titla.
LÓÐRÉTT: 1. fölblár, 2. elja, 3. sló, 4. umtal, 7. 
matsala, 9. smárit, 12. biti, 14. fit, 16. ll.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Fuchs átti leik gegn Pietzsch í 
Berlín árið 1963.

1...Rg7+! 2. Bxg7 Dg6+!! ½-½.  
Alþjóðlegt mót í Kragerö í Nor-
egi hefst í dag. Tólf íslenskir 
skákmenn taka þátt. Hannes 
Hlífar Stefánsson hefur 4 vinn-
inga að loknum 5 umferðum 
á alþjóðlegu móti í Prag. 
Sjötta umferð fór fram í gær. 
Lokaumferð Skákhátíðar MótX 
fór fram í gær. 

www.skak.is: Glóðvolgar 
skákfréttir.                   

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Snýst í suðlæga eða 
breytilega átt 3-10 
m/s síðdegis. Snjó-
koma eða él sunnan- 
og vestanlands, en 
styttir upp á Norður- 
og Austurlandi. Frost 
0 til 7 stig í kvöld, 
kaldast í innsveitum 
fyrir norðan. 

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á 
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa. 
Einnig má finna vörur Norðanfisks í  
neytendapakkningum í verslunum  
Bónus um land allt.

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli
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7 3 1 4 6 9 2 8 5
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4 5 2 8 7 1 9 6 3
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Ó 
guð!

Það 
verður 
verra! Haha, 

ekki meir!

Svíarnir 
svíkja mann 
aldrei! Þeir 

eru konungar 
neyðar
rímsins!

Ég heyri 
engan 
mun... 

Skrotn
igarna... 

var þetta 
grínband?

Nei, nei! 
Þessir 
gaurar 
eru að 
reyna!

Hvað er þessi 
tóma krukka að 

gera hérna?
Það var 

risa könguló 
í henni.

Ég hélt hún væri dauð 
svo ég tók lokið af.

Svo var hún 
horfin í morgun.

Hvað er þetta? Ég er að skrifa  
bréf til Amors fyrir  

Valentínusardaginn.

A) Þú ert allt of snemma í því.
B) Amor kemur ekki með  
gjafir eins og jólasveinninn.

Ég veit.

Mig langar í 
bogann hans.
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Miðvikudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Kevin Can Wait
08.25 Gilmore Girls
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gossip Girl
10.10 The Good Doctor
10.55 The Goldbergs
11.20 Mom
11.40 Bomban
12.35 Nágrannar
13.00 Strictly Come Dancing
15.25 Lose Weight for Good
16.05 Grand Designs
16.55 The Village
17.41 Bold and the Beautiful
18.01 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.51 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Víkingalottó
19.10 Heimsókn
19.35 Ultimate Veg Jamie
20.25 Grey’s Anatomy
21.10 The Good Doctor
21.55 Mary Kills People
22.40 NCIS
23.25 S.W.A.T.
00.10 Magnum P.I.
00.55 Strike Back
01.40 Strike Back
02.30 True Detective  Spennandi 
þættir með Matthew McCon-
aughey og Woody Harrelson í 
aðalhlutverkum. Lögreglumenn-
irnir Rustin Cohle og Martin Hart 
rannsaka hrottalegt morð á ungri 
konu í Louisiana árið 1995. 
03.30 True Detective  

19.05 The Big Bang Theory
19.30 Camping
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Splitting Up Together
21.15 Dc’S Legends of Tomorrow
22.00 Mrs. Fletcher
22.35 The Last Ship
23.20 The Big Bang Theory
23.40 Camping
00.10 Seinfeld
00.35 Tónlist

10.35 All Saints
12.20 The Swan Princess. A Royal 
Myztery
13.40 Ocean’s Twelve
15.45 All Saints
17.35 The Swan Princess. A Royal 
Myztery
18.55 Ocean’s Twelve
21.00 Fear of Water
22.40 Wonder Woman
01.00 The Limehouse Golem
02.45 Fear of Water

07.00 ISPS Handa Women’s Aust-
ralian Open  Útsending frá ISPS 
Handa Women’s Australian Open.
12.00 ISPS Handa Women’s Aust-
ralian Open
17.00 The Genesis Invitational 
 Útsending frá The Genesis Invita-
tional.
23.25 Saudi International  Út-
sending frá Saudi International.

12.45 Kastljós
13.00 Menningin
13.10 HM í skíðaskotfimi  Bein 
útsending frá keppni í 20 km 
skíðaskotfimi karla á HM í skíða-
skotfimi.
14.55 Mósaík
15.20 Á tali hjá Hemma Gunn 
1990-1991
16.30 Græna herbergið 
17.15 Nálspor tímans 
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Disneystundin
17.56 Dóta læknir 
18.19 Sígildar teiknimyndir 
18.26 Músahús Mikka 
18.50 Krakkafréttir
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Kiljan
20.45 Ljósmóðirin Call The Mid-
wife VI   Sjötta þáttaröð breska 
myndaflokksins Ljósmóðurinnar, 
sem er byggður á sannsögulegum 
heimildum um ljósmæður og 
skjólstæðinga þeirra í fátækra-
hverfi í austurborg London í 
byrjun sjöunda áratugarins. Meðal 
leikenda eru Vanessa Redgrave, 
Jenny Agutter og Laura Main.
21.40 Kappleikur Match 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Velkomin í moskuna 
Welcome to the Mosque   Heim-
ildarmynd frá BBC þar sem kvik-
myndargerðarmaðurinn Robb 
Leech fær aðgang að stærstu 
mosku Lundúna í austurhluta 
borgarinnar. Söfnuður moskunnar 
myndar stærsta samfélag mús-
lima í Evrópu og í myndinni fáum 
við einstaka innsýn í daglegt líf 
þeirra.
23.20 Eru vítamíntöflur óþarfar? 
Vitamin Pills. Miracle or Myth?
00.10 Kveikur
00.45 Dagskrárlok

11.30 Dr. Phil   
12.09 The Late Late Show  
12.49 Everybody Loves Raymond   
13.11 The King of Queens 
13.33 How I Met Your Mother  
13.53 Dr. Phil  
14.33 Single Parents 
14.55 Top Gear: Winter Blunderland
16.15 Malcolm in the Middle 
16.35 Everybody Loves Raymond 
17.00 The King of Queens 
17.20 How I Met Your Mother 
17.45 Dr. Phil 
18.30 Survivor 
19.20 Survivor 
20.20 Survivor 
21.00 Chicago Med 
21.50 Station 19 
22.35 Love Island 
23.20 The Late Late Show 
00.05 NCIS 
00.50 The Resident 
01.35 Emergence 
02.20 Det som göms i snö 
03.05 Síminn + Spotify

06.45 Atalanta - Roma 
08.25 FH - ÍR  Útsending frá leik í 
Olís deild karla.
09.55 Juventus - Brescia 
11.35 West Brom - Nottingham 
Forest  
13.15 Football League Show 
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í 
ensku 1. deildinni.
13.45 Sevilla - Espanyol 
15.25 Borussia Dortmund - PSG
17.05 Atletico Madrid - Liverpool
18.45 Meistaradeildarmörkin
19.15 Meistaradeildin - upphitun 
19.55 Tottenham - Leipzig  Bein 
útsending frá leik í Meistaradeild 
Evrópu.
22.00 Meistaradeildarmörkin
22.30 Real Madrid - Celta Vigo 
 Útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
00.10 KR - Haukar  Útsending frá 
leik í Dominos deild kvenna.

RÚV RÁS EITT
06.45  Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Tónlist frá A til Ö
15.00 Fréttir
15.03  Samtal Brynhildur 

Davíðsdóttir
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Bíttu á jaxlinn Binna mín 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30  Kvöldsagan. Hjartastaður 

 (23 af 31) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar  (8 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
19.55 Atalanta - Valencia  Bein 
útsending frá leik í Meistaradeild 
Evrópu.

STÖÐ 2 SPORT 3
19.05 KR - Haukar  Bein útsending 
frá leik í Dominos deild kvenna.

HRINGBRAUT
20.00  Einfalt að eldast  Einfalt að 
eldast fjallar um leigumöguleika 
Íslendinga í sólarlandinu Spáni.
20.30 Viðskipti með Jóni G.  Í 
viðskiptaþættinum með Jóni G. 
Haukssyni er rýnt í verslun og 
viðskipti landsmanna með aðstoð 
sérfræðinga og stjórnenda at-
vinnulífsins.
21.00 21 - Fréttaþáttur á miðviku-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Saga og samfélag  Nýr þáttur 
þar sem málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu samhengi 
og vikið að nýjustu rannsóknum 
fræðimanna á margvíslegum 
sviðum.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Dagskráin
á Hringbraut

Besti flokkurinn 
sem burstaði 
borgina
Jón Gnarr og Óttar Proppé
í ógleymanlegu viðtali
í fréttaþættinum 21 í kvöld 
í tilefni af því að 10 ár eru liðin

frá stofnun Besta flokksins.

Leyfðu þér að hlæja með þeim

að nokkrum ótrúlegustu og

absúrdustu augnablikum
íslenskra stjórnmála ...

FRÉTTIR , FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
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ÞETTA ER ALVEG 
ÁHUGAVERT PLAKAT 

OG ASTRÓPÍA ORÐIN ÁKVEÐIN 
KÖLT BÍÓMYND ÞANNIG AÐ ÉG 
ÁKVAÐ AÐ LÁTA Á ÞETTA 
REYNA Á BRASK OG BRALL.

Manni líður alltaf 
aðeins bet u r 
ef maður getur 
prúttað verðið 
örl ít ið upp,“ 
s e g i r  k v i k-

myndaáhugamaðurinn Stefán Atli 
Rúnarsson sem var fljótur að koma 
upprunalegu Astrópíu-veggspjaldi í 
verð á Brask og brall á Facebook um 
helgina með þessum orðum:

„Langar þig að eignast part af 
íslenskri kvikmyndasögu. Þetta 
glæsilega veggspjald er í frábæru 
standi og fylgir rammi með. Einn-
ig fylgir með skemmtileg saga um 
hvernig ég eignaðist plakatið!“

Verðmiðinn sem Stefán Atli setti 
á myndina, rammann og uppruna-
söguna hljóðaði upp á 25.000 krón-
ur og eftir nokkurt glens og grín á 
sölusíðunni stóð hann uppi 17.000 
krónum ríkari og vel sáttur þar sem 
minnstu munaði að hann léti Ragn-
hildi Steinunni og stóðið úr nörda-
búðinni Astrópíu fara milliliða- og 
skilagjaldslaust lóðbeint í Sorpu.

„Ég og vinur minn vorum alltaf 
eitthvað að leika okkur við að gera 
stuttmyndir og eitthvað þannig 
þegar við vorum í 6. og 7. bekk eða 
eitthvað svoleiðis. Júlíus Kemp, leik-
stjóri og kvikmyndaframleiðandi, 
er frændi vinar míns og við fengum 
mikinn innblástur frá honum á 
þessum tíma,“ segir Stefán Atli um 
sögu plakatsins sem hann lét fylgja 
því og rammanum sem bónus við 
söluna.

Bíóhöll minnnganna
Astrópía var frumsýnd í ágúst 2007 
en myndin hverfðist um gelluna 
Hildi sem varð óvænt drottning 
nördanna í Nexus-ígildinu Astró-
píu þar sem ekki minni spámenn 
en Pétur Jóhann og Sveppi voru 
fremstir meðal jafningja.

Ottó Geir Borg og Jóhann Ævar 
Grímsson skrifuðu handritið, 
Gunnar B. Guðmundsson leik-
stýrði en Ingvar Þórðarson og Júlíus 
Kemp voru meðal framleiðenda og 
sem slíkur fól Júlíus bíóguttunum 
það mikilvæga hlutverk að hanga 
í miðasölunni og hafa auga með 
gestum og gæta þess að þeir keyptu 
ekki ódýrari miða á útlenskar bíó-
myndir til þess að svindla sér síðan 
inn á Astrópíu.

„Við vorum þarna í smá eftirliti og 
fengum einhvern aukapening fyrir 

Astrópía hristir af sér geymslurykið 
Stefán Atli Rúnarsson var grunnskólagutti með bíódellu þegar hann eignaðist Astrópíu-plakat sem skartaði  
Ragnhildi Steinunni. Þrettán árum síðar er veggspjaldið safngripur sem slapp naumlega fram hjá gámi Sorpu.

Stefán Atli 
skilur sáttur við 
Astrópíuna sem 
gaf mun meira 
en tvær Bingó-
kúlur í aðra 
hönd þegar upp 
var staðið.

Hildur og lúðaherinn voru vel varin í 
rammanum góða og eru eins og ný.

að standa þennan vörð. Við vorum 
svo í Bíóhöllinni í Álfabakka þegar 
myndin var að hætta í sýningu og 
þegar ég sá að það var verið að taka 
þetta plakat niður datt mér í hug 
að það gæti orðið góður minja-
gripur um um þennan tíma og þessa 
reynslu.“

Úr öndvegi á haugana
Stefán Atli rammaði síðan plakatið 

inn og þannig fékk það að njóta sín 
í herberginu hans yfir skrif borðinu 
í nokkur ár en endaði síðan, eins og 
gengur, ofan í geymslu hjá móður 
hans þegar hann flutti að heiman.

„Ég var svo að hjálpa mömmu 
að f lytja núna og rakst á plakatið 
í rammanum og ætlaði nú fyrst 
bara að henda því í Sorpu,“ segir 
Stefán sem staldraði þó aðeins við 
og ákvað að kanna möguleikann á 

því að gefa Astrópíu framhaldslíf 
og jafnvel hafa eitthvað upp úr því 
í leiðinni.

„Þetta er alveg áhugavert plakat 
og Astrópía orðin ákveðin költ bíó-
mynd þannig að ég ákvað að láta á 
þetta reyna á Brask og brall og fékk 
litla bróður minn í lið með mér 
gegn því að hann fengi prósentur af 
sölunni.“

Auglýsingin á Facebook vakti 
strax mikla athygli og umræður 
sem stjarna myndarinnar, Ragn-
hildur Steinunn, blandaði sér í auk 
þess sem hnippt var í einn hand-
ritshöfundanna, Ottó Geir Borg, 
og hann spurður hvort þetta væri 
ekki akkúrat það sem hann vantaði 
í stofuna.

Einhver gagntilboð slæddust 
einnig með glensinu og nostalgí-
unni, meðal annars eitt upp á 15.000 
krónur og svo þetta sem auðvelt var 
að hafna: „Býð þér tvær Bingókúlur 
fyrir plakatið og þú mátt halda 
rammanum. Endilega láttu heyra í 
þér ef þetta vekur áhuga.“

Stefán Atli viðurkennir fúslega að 
vonir hans hafi glæðst til muna eftir 
að Ragnhildur Steinunn blandaði sér 
í málið. „Ég hefði vel getað hugsað 
mér að gefa henni það en svo datt 
mér líka alveg í hug að áhugi hennar 
á því gæti orðið til þess að auðvelda 
söluna og svo fékk ég bara þetta til-
boð,“ segir Stefán Atli sem treystir 
sér til þess að varðveita bíóbernsku-
minningarnar sjálfur eftir að nörda-
valkyrjan Hildur er horfin á vit nýrra 
ævintýra. toti@frettabladid.is

Astrópía
Astrópía fjallar um dekruðu partí
píuna Hildi sem neyðist til þess 
að standa á eigin fótum eftir að 
kærasta hennar er stungið í stein
inn. Hún fær vinnu í nördabúðinni 
Astrópíu þar sem hún kynnist 
svo náið alls konar furðufuglum, 
hasarblöðum og hlutverkja
leikjum þannig að mörkin milli 
raunveruleika og ævintýra verða 
stöðugt óljósari og ofurhetja 
vaknar til lífsins.

Hetjan blandar sér í braskið
Ragnhildur Steinunn: Bara 25þúsund kall? Þetta á 
auðvitað heima inni í stofu.

Stefán Atli: 25.000 kr. eða hæsta boð.

Ragnhildur Steinunn: Stefán Atli. Þú hlýtur að 
komast upp í hundrað þúsund kallinn ef ramminn 
fylgir með.

Stefán Atli: En ef þetta væri áritað frá Ragnhildi 
Steinunni myndi þetta auðveldlega fara upp í 
200.000 og við gætum splittað ágóðanum.

Ragnhildur Steinunn: Stefán Atli 210.000 kr. ef við 
náum fréttaskoti í DV út á þetta í leiðinni.

Stefán Atli: Það myndi hjálpa til við söluna.

Tryggðu þér áskrift

Í KVÖLD
KL. 19:05
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Aðalfundur  
Sjóvá-Almennra trygginga hf. 
12. mars 2020

Drög að dagskrá fundarins eru svohljóðandi:

 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári. 
 2. Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið 

reikningsár lagðir fram til samþykktar. 
 3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á 

síðastliðnu reikningsári. 
 4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins. 
 5. Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum.
 6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins. 
  a. Tillaga stjórnar sem lýtur að breytingu á 4. gr. 
   í tengslum við tillögu stjórnar um lækkun hlutafjár.
  b. Tillaga stjórnar sem lýtur að breytingu á 2. og 3. mgr. 
   18. gr. í tengslum við störf tilnefningarnefndar.
 7. Tillögur tilnefningarnefndar um breytingar á starfsreglum 

nefndarinnar. 
 8. Kosning stjórnar félagsins.
 9. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
  a. Ekki liggur fyrir tillaga um kosningu endurskoðanda þar 
   sem KPMG ehf. var kjörið endurskoðandi til fimm ára 
   á aðalfundi 2018. 
 10. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd. 
 11. Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins og 

tilnefningarnefndar.
 12. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum. 
 13. Önnur mál, löglega upp borin. 

Hluthafar eiga rétt á að leggja fram mál og/eða ályktunartillögur 
fyrir fundinn ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa um 
það eigi síðar en 10 dögum fyrir fund, þ.e. eigi síðar en kl. 15:00 
mánudaginn 2. mars 2020. Hafi hluthafar krafist þess að tiltekið 
mál eða ályktun verði tekið fyrir verða endanleg dagskrá og 
tillögur uppfærðar á vef félagsins eigi síðar en þremur dögum 
fyrir aðalfundinn. Hægt er að senda tillögur eða ályktanir fyrir 
fundinn á veffangið stjorn@sjova.is.
 Hluthafar geta einnig lagt fram spurningar er varða auglýsta 
dagskrárliði á aðalfundinum sjálfum. Nánari upplýsingar um 
réttindi hluthafa er að finna á vef félagsins, 
www.sjova.is/um-okkur/fjarfestar/adalfundur-2020/.
 Ekki er gert ráð fyrir að atkvæðagreiðslur á aðalfundinum 
verði skriflegar nema einhver fundarmanna krefjist þess eða 
fundarstjóri úrskurðar um annað. Stjórnarkjör skal þó vera 
skriflegt ef fleiri eru í kjöri til stjórnar en kjósa skal. Kveðið er 
nánar á um stjórnarkjör í samþykktum félagsins en kosið er eftir 
hlutfallskosningu. Athygli er þó vakin á ákvæðum samþykkta um 
hlutfall kynja í stjórn félagsins. 
 

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á 
fundinum. Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund 
fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða 
rafrænt umboð og skal það dagsett. Rafræn umboð má senda á 
veffangið stjorn@sjova.is.
 Aðalfundur er lögmætur, án tillits til fundarsóknar, ef löglega 
er til hans boðað.
 Sérstök tilnefningarnefnd er að störfum í samræmi við sam- 
þykktir félagsins. Hluthafar og aðrir sem óska eftir tilnefningu 
nefndarinnar til framboðs til stjórnar á aðalfundi hafa átt 
þess kost að koma áhuga sínum, og eftir atvikum framboði, 
á framfæri við nefndina. Samkvæmt fyrirliggjandi tillögu 
tilnefningarnefndar gerir hún tillögu um að þau Björgólfur 
Jóhannsson, Guðmundur Örn Gunnarsson, Hildur Árnadóttir, 
Ingi Jóhann Guðmundsson og Ingunn Agnes Kro verði kjörin til 
setu sem aðalmenn í stjórn og þau Erna Gísladóttir og Garðar 
Gíslason verði kosin sem varamenn.
 Frestur til að tilkynna framboð til stjórnar lýkur fimm 
sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar, þ.e. laugardaginn 
7. mars 2020 kl. 15:00, en vegna eðlis og umfangs starfa 
tilnefningarnefndar er mælst til þess að framboð til stjórnar 
berist nefndinni skemmst tveimur vikum fyrir aðalfund, þ.e. fyrir 
kl. 15:00 fimmtudaginn 27. febrúar 2020. Framboð skulu berast 
á netfangið tilnefningarnefnd@sjova.is. Framboðseyðublöð 
er hægt að nálgast á vefsvæði félagsins. Breytist tillaga 
nefndarinnar frá því er fram kemur í fundarboði þessu verður 
endurskoðuð tillaga birt eigi síðar en 10. mars 2020. Upplýsingar 
um alla frambjóðendur verða birtar á vefsvæðinu www.sjova.
is/um-okkur/fjarfestar/adalfundur-2020/ að lágmarki tveimur 
dögum fyrir aðalfund. 
 Tilkynningum um framboð til tilnefningarnefndar félagsins 
skal skilað fyrir kl. 15:00 laugardaginn 7. mars 2020 á netfangið 
stjorn@sjova.is. Framboðseyðublöð er hægt að nálgast 
á vefsvæði félagsins. Upplýsingar um frambjóðendur til 
tilnefningarnefndar verða birtar á vefsvæði félagsins eigi síðar 
en tveimur dögum fyrir aðalfund.
 Endanleg dagskrá aðalfundar og fundargögn, þ. á m. tillögur  
stjórnar, sem lögð verða fyrir aðalfund verða birt á vefsvæði  
félagsins www.sjova.is/um-okkur/fjarfestar/adalfundur-2020/  
og liggja frammi á skrifstofu þess í Kringlunni 5, 103 Reykjavík.
 Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundinn á 
fundarstað frá kl. 14:30 á aðalfundardag og fengið fundargögn 
afhent. Aðalfundur og fundargögn verða á íslensku. 
Tilnefningarnefnd leggur til að Kristín Edwald hrl. verði kosin 
fundarstjóri.

Reykjavík 18. febrúar 2020.
Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf.

Sjóvá 440 2000

sjova.is

Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf. boðar  
til aðalfundar í félaginu sem haldinn verður  
í fundarsal félagsins, Kringlunni 5, 103 Reykjavík, 
fimmtudaginn 12. mars 2020 og hefst kl. 15:00.
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Bjarna 
Karlssonar

BAKÞANKAR

buzzador®

Er það ekki með þig, líkt og 
mig, að stundum þegar þú 
þarft að sjá alveg skýrt þá 

lokar þú augunum? Innri sjónin 
gegnir mikilvægu hlutverki í 
lífi okkar. Með henni getum við 
skotist hingað og þangað, skrollað 
fram og aftur yfir samskipti og 
atburði og raunar horfið hvert sem 
er í tíma og rúmi. Prófaðu bara að 
skreppa í huganum inn í gamla 
herbergið þitt frá unglingsárum. 
Ef að er gáð finnur þú jafn vel 
lyktina, hjóðvistina, gömlu tilfinn-
inguna … Sumt sem maður geymir 
í þessu hlaðvarpi sálarinnar, innri 
sjóninni, varðveitist í ótrúlegri 
háskerpu áratugum saman.

Kannski er sjón augnanna 
ofmetin og jafnvel ofnotuð í menn-
ingu okkar. Í stað lesturs og talaðs 
máls eru komin tákn og myndir; 
alls konar endalaus myndskeið, 
appelsínugular viðvaranir, þumlar 
og emoj. Sjónáreitið virðist aukast 
í öfugu hlutfalli við samtalið sem 
vekur sálarlífið.

Stundum í prestsstarfi mínu 
þegar ég horfi á syrgjendur leggja 
dúkinn yfir ásjónu látins ástvinar 
í hinsta sinn hugsa ég til þess hve 
skýra mynd ég á í huganum af 
honum Flosa bróður mínum sem 
lést fyrir rúmum 6 árum. Þótt 
kistulokið falli eru ástvinir okkar 
ekki farnir lengra en svo að oft 
höfum við þau ljóslifandi fyrir 
hugskotssjónum og tökum jafnvel 
heilu samtölin!

Þriðja fimmtudag í hverjum 
mánuði fæ ég að leiða samtal í 
Píetahúsinu að Baldursgötu 7 þar 
sem karlar koma saman til að rifja 
upp og muna ástvini sem féllu 
fyrir eigin hendi. Þar er rætt um 
gleði og sorgir, þakklæti, reiði og 
allt hitt sem tengist sjálfsvígum. 
Hópurinn heitir Feður, bræður, 
synir og vinir. Þar er gott að hlusta 
og frjálst að tala ef maður vill. Það 
er fundur á morgun, fimmtudag, 
klukkan 16.30 – 18.

Hlaðvarp sálar

COKE
ÁN SYKURS

500 ML 

169
KR/STK

Leggðu í 
Stæði með 
Síminn Pay

siminnpay.is

Með Stæði í Síminn Pay appinu getur þú 
greitt fyrir bílastæði á öllum gjaldsvæðum 
Bílastæðasjóðs Reykjavíkur.
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