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Útdráttur  
 

Samrunar og yfirtökur eru hér til umfjöllunar. Þegar leið á fyrsta áratug þessarar aldar 

færðust yfirtökur íslenskra fyrirtækja í vöxt. Hér var einblínt á þrjú íslensk fyrirtæki 

sem voru áberandi á þessu sviði. Áður en fjallað var um þau var fyrst farið fræðilega 

yfir rök og ástæður fyrir samrunum. Þá var litið á íslenskt regluverk samruna og því 

næst á íslenska hlutabréfamarkaðinn. Að lokum var farið yfir helstu yfirtökur 

fyrirtækjanna þriggja sem öll voru skráð í Kauphöll Íslands og dregin ályktun út frá 

mælikvörðum á vöxt, arðsemi og gengi hlutabréfa og hvernig fyrirtækjunum vegnaði í 

kjölfar yfirtakanna. 

 

Fyrirtækin uxu mikið á ársgrundvelli miðað við þá vaxtamælikvarða sem lagðir voru 

til hliðsjónar. Arðsemi fyrirtækjanna lækkaði en eitt þeirra sýndi þó merki um að 

arðsemin væri að rétta úr kútnum. Gengi bréfa fyrirtækjanna hækkaði meira til 

skamms tíma í meirihluta tilvika í kjölfar helstu yfirtaka þeirra, en í minnihluta tilvika 

til lengri tíma litið. Þá mátti sjá á þróun tekjustofna fyrirtækjanna að tveimur þeirra 

tókst að dreifa honum eftir landsvæðum, á meðan það þriðja lagði ofurkapp á eitt 

landsvæði. Þá tókst einu fyrirtækjanna vel til við að auka fjölbreytni í rekstri sínum. 
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Formáli  
Samrunar og yfirtökur eru viðfangsefni þessarar lokaritgerðar. Vægi hennar er 30 

einingar en hún er lokaverkefni á sviði fjármála fyrirtækja í meistaranámi 

Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var Kristján Jóhannsson. 

 

Í ritgerðinni verður reynt að varpa ljósi á yfirtökur þriggja íslenskra fyrirtækja og 

hvernig þeim farnaðist í kjölfar þeirra. Rýnt var í stærðir í ársreikningum 

fyrirtækjanna, arðsemi reiknuð og gengi þeirra á hlutabréfamarkaði skoðað og dregin 

ályktun út frá því. 

 

Þetta var krefjandi verkefni og léttirinn mikill þegar tók að eygja landsýn. Ég vil 

sérstaklega þakka sambýliskonu minni Guðrúnu Ástu Arnardóttur fyrir stuðninginn á 

leiðinni. Einnig fær faðir minn, Sævar Lýðsson, þakkir fyrir prófarkalestur sem og 

Kristján Jóhannsson fyrir leiðsögn. Að lokum vil ég þakka starfsfólki í Kauphöll 

Íslands fyrir að aðgang að gögnum. 

 
       Hafnarfirði, 12. janúar 2011. 
 
         

Jón Sævarsson 
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1 Inngangur 

Við samruna eða yfirtökur ganga yfirleitt tvö fyrirtæki saman í eina sæng til að vinna 

að sama markmiði. Gjörningurinn hefur ekki eingöngu áhrif á kröfuhafa og hluthafa 

fyrirtækjanna sem um ræðir, hann getur einnig haft áhrif á samfélagið, starfsmenn, 

samkeppnisaðila og efnahagslífið. Hér er ætlunin að fjalla um samruna og yfirtökur og 

reynt verður eftir fremsta megni að varpa ljósi á hvernig samrunar og yfirtökur hafa 

annars vegar haft áhrif á íslenska hlutabréfamarkaðinn og hins vegar haft áhrif á 

rekstur þriggja valinkunnra íslenskra fyrirtækja. En eins og vitað er óx íslenskum 

fyrirtækjum ásmegin í sókn sinni á erlenda markaði á þeim áratug sem var að renna 

sitt skeið á enda. 

 

Yfirferðin hefst á fræðilegri umfjöllun um samruna og yfirtökur. Þar verður greint frá 

helstu tegundum samruna og ástæður, hvatar og rök fyrir þeim tilgreindar. Jafnframt 

verður greint frá hagfræðilegum rökum fyrir samrunum áður en fjallað verður um 

hvernig yfirtökuverð og greiðslumáti ákvarðast. Þá verður farið yfir þær varnir sem 

hluthafar hafa til að verjast yfirtökum áður en fræðilegri umfjöllun lýkur með því að 

skoða samrunabylgjur í Bandaríkjunum og hvað hefur einkennt þær. 

 

Þegar fræðilegri umfjöllun er lokið tekur við umfjöllun um lagaumhverfi samruna og 

yfirtaka á Íslandi. Þar verður meðal annars farið yfir samrunaferlið hér á landi og þau 

þrjú skref sem felast í því. Greint verður frá réttindum minnihluta hluthafa og 

kröfuhafa auk þess sem farið verður yfir hlutverk Samkeppniseftirlitsins sem sér um 

framkvæmd samkeppnislaga. Yfirferð yfir regluverkið lýkur með umfjöllun um þau 

lög sem gilda um yfirtökutilboð. 

 

Því næst hefst yfirreið yfir samruna og yfirtökur á íslenska hlutabréfamarkaðnum. 

Undanfari þeirrar yfirreiðar er útlisting á einkavæðingu opinberra fyrirtækja, frjálsum 

fjármagnshreyfingum og Kauphöll Íslands. Í kjölfarið verða samrunar og yfirtökur 

skoðaðar í ýmsu samhengi, til dæmis skráningar og afskráningar félaga, hvaða 

greiðslumátar hafa viðgengist á íslenska markaðnum og erlendar yfirtökur skráðra 

félaga á íslenska markaðnum. 
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Að lokum verður fjallað um yfirtökur þriggja íslenskra fyrirtækja sem valin voru að 

handahófi. Þetta eru Actavis Group, Bakkavör Group og Össur hf.. Öll eiga þau 

sammerkt að hafa verið áberandi í íslensku viðskiptalífi á þeim áratug sem var að líða. 

Þau voru mjög ötul í yfirtökum og herjuðu grimmt á erlenda markaði. Áður en 

umfjöllun um fyrirtækin hefst verður fjallað um þá mælikvarða sem lagðir verða til 

hliðsjónar við mat á framgöngu þeirra í kjölfar yfirtaka. 
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2 Samrunar og yfirtökur 

Þegar tvö fyrirtæki renna saman í eitt þannig að annað þeirra heldur áfram starfsemi 

en hitt hverfur af sjónarsviðinu nefnist það samruni. Yfirtökufélagið tekur yfir eignir 

og skuldir yfirtekna félagsins. Samruni sem þessi er nefndur lögboðinn samruni (e. 

statutory merger). Dótturfélags samruni (e. subsidiary merger) nefnist það þegar 

yfirtekna félagið heldur áfram starfsemi sem dótturfélag (eða sem hluti dótturfélags) 

yfirtökufélagsins. Sameining (e. consolidation) er það þegar tvö eða fleiri fyrirtæki 

renna saman í nýtt fyrirtæki (Gaughan. 2007).  

 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um þrjár tegundir samruna, lárétta, lóðrétta og 

samsteypusamruna. Því næst verður farið yfir helstu rök og ástæður fyrir samrunum 

áður en færð verða hagfræðileg rök fyrir þeim. Þá verður farið yfir verð, greiðslumáta 

og hverjir hagnast á samrunum. Að því loknu verður fjallað lauslega um yfirtökur 

stjórnenda, skuldsettar yfirtökur og varnir gegn yfirtökum. Kaflanum lýkur með því að 

varpað verður ljósi á samrunabylgjur í Bandaríkjunum. 

2.1 Tegundir samruna 

Samrunum má skipta í eftirfarandi þrjá flokka eftir eðli þeirra (Brigham & Daves. 

2004). 

• Láréttur samruni (e. horizontal merger) er samruni fyrirtækja innan sömu 

atvinnugreinar 

• Lóðréttur samruni (e. vertical merger) er til dæmis yfirtaka fyrirtækis á 

fyrirtæki sem er annað hvort nær uppsprettu hráefnisins eða nær 

viðskiptavininum. Í fyrra tilvikinu getur það til dæmis verið yfirtaka á birgjum 

en í seinna tilvikinu yfirtaka á dreifingaraðila. 

• Samsteypusamruni (e. conglomerate merger) er þegar fyrirtæki í alls óskyldum 

greinum sameinast. Til dæmis bílaframleiðandi og lyfjafyrirtæki. 

2.1.1 Láréttir samrunar 

Láréttir samrunar miða að því að auka markaðshlutdeild og markaðsvald. Hvort 

markaðsvaldið eykst er háð samkeppnisstigi á markaðnum, en það markast af tveimur 

pólum. Annars vegar fullkominni samkeppni og hins vegar einokun. Við fullkomna 

samkeppni eru seljendur fjölmargir og varan einsleit. Við þær aðstæður hefur 
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seljandinn engin áhrif á markaðsverð. Aftur á móti ræður seljandinn verðinu þegar um 

einokun er að ræða og er þá eini framleiðandinn á markaðnum. Hann hagar því verði 

og framleiddu magni með það markmið að hámarka sinn eigin hagnað. Við láréttan 

samruna verður færsla frá fullkominni samkeppni til einokunar. Þá eykst hætta á 

aukinni samþjöppun, því nær sem markaðurinn færist einokun því meira tap verður 

fyrir samfélagið. Það orsakast af því að við einokun getur fyrirtækið sett upp hærra 

verð og dregið úr framleiddu magni eins og áður sagði (Gaughan. 2007). 

 

Ein ástæða fyrir láréttum samrunum er að ódýrara getur verið að kaupa önnur 

fyrirtæki í sama iðnaði heldur en endurnýja eignir. Dæmi um þetta eru samrunar í 

olíugeiranum á 9. áratugnum þar sem olíufyrirtæki byggðu upp olíuforða með 

yfirtökum þar sem það var hagkvæmara en að bora eftir olíu í könnunarskyni. Sama 

sjónarmið átti við í stáliðnaðinum á sama tíma þar sem samrunar þóttu hagkvæmari en 

bygging nýrra verksmiðja (Brigham & Daves. 2004). 

 

Sudarsanam (2003) skiptir virðisauka láréttra samruna í eftirtalda þrjá þætti. 

• Tekjuaukandi: aukið markaðsvald, kerfisáhrif, nýting aðgangs að mörkuðum. 

• Kostnaðarlækkandi: stærðar- og breiddarhagkvæmni. 

• Ný vaxtatækifæri: skapa nýjar vörur og markaði. 

 

Fyrstu tveir þættirnir miða að skilvirkari nýtingu á því sem fyrir er í fyrirtækjunum en 

sá þriðji snýr að nýjum möguleikum sem skapast við samrunann. 

2.1.2 Lóðréttir samrunar 

Framleiðsluferli vöru má líkja við lóðrétta keðju, efst í keðjunni er óunnið hráefni og 

neðst er varan fullunnin tilbúin til sölu. Í keðjunni geta verið fleiri en eitt fyrirtæki sem 

geta komið að framleiðsluferlinu á mismunandi stigum þess. Lóðréttur samruni er það 

þegar tvö eða fleiri óháð fyrirtæki í framleiðslukeðjunni renna saman í eitt fyrirtæki 

(Sudarsanam. 2003). 

 

Lóðréttir samrunar geta ýmist falið í sér að fyrirtæki sem sjá yfirtökufyrirtækinu fyrir 

aðföngum eru yfirtekin eða fyrirtæki nær viðskiptavininum sem kaupir vöruna sem 

framleidd er. Hið fyrr nefnda er algengara og er ástæðan fyrir því sú að framleiðendur 

vilja tryggja aðgang að aðföngum. Þá er einnig hægt að hafa betra eftirlit með gæðum 
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og afhending þeirra verður tryggari. Það dregur úr óvissu og áhættu sem fylgir 

samningum við birgja auk þess sem fyrirtækið þarf ekki að standa í 

samningaviðræðum við þá. Kostnaður ætti að öllu jöfnu að minnka og langtíma 

kostnaðaráætlun að verða nákvæmari. Dæmi um lóðrétta samruna vegna aðfanga er 

yfirtaka olíufyrirtækisins Mobil á Superior Oil árið 1984. Ástæðan fyrir yfirtökunni 

var sú að Mobil var öflugt er kom að olíuhreinsun og markaðssetningu en þurfti að 

styrkja varaforða sinn. Í þessu tilviki er talað um aftursækna sameiningu (e. backward 

integration) en ef þessu væri öfugt farið er talað um framsækna sameiningu (e. 

forward integration) (Gaughan. 2007). 

 

Hvort lóðréttur samruni er hagkvæmur ræðst af því hvort skilvirkara er að hafa fleiri 

þætti í framleiðslukeðjunni innan eða utan sama fyrirtækis. Ókostirnir geta til dæmis 

falist í að viðskipti við birgja á markaði getur skapað ákveðið aðhald sem þá tapast ef 

birgirinn er innlimaður í fyrirtækið. Þá er hætta á að hvati til að fylgja nýjustu tækni 

hverfi. En birgjar hafa hvata til þess að tileinka sér tækni fljótt til að geta verið 

samkeppnishæfir, annars skiptir kaupandinn einfaldlega um birgja (Sudarsanam. 

2003). 

2.1.3 Samsteypusamrunar 

Samsteypa er fyrirtæki sem starfar í mörgum ólíkum iðnaðargreinum sem eiga fátt 

sameiginlegt til dæmis hvað framleiðsluþætti og markaði varðar. Helstu rök fyrir 

samrunum af þessu tagi snúa að því að auka fjölbreytni í rekstri. Með 

samsteypusamruna gæti markaðsvald fyrirtækisins aukist, til dæmis getur fyrirtæki 

haldið verði lágu á einni vöru og notað hagnað af annarri óskyldri vöru til að bæta það 

tap upp. Með fjölbreyttri starfsemi ætti að draga úr flökti tekjustreymis sem ætti að 

auðvelda aðgang fyrirtækisins að lánsfé. 

 

Hætt er við því að samsteypusamrunar séu drifnir áfram af hagsmunum stjórnenda 

sem vilja hærri laun, aukin völd og fríðindi eftir því sem fyrirtækinu vex fiskur um 

hrygg. Þar sem starfræktur er margskonar iðnaður innan sama fyrirtækis getur 

samhæfing innan þess reynst kostnaðarsöm. Jafnframt getur reynst kostnaðarsamt að 

fylgjast með starfseminni og sjá til þess að allt gangi snuðrulaust fyrir sig 

(Sudarsanam. 2003). 
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2.2 Ástæður, hvatar og rök fyrir samrunum 

Ýmsar ástæður geta legið að baki ákvörðun um samruna. Iðulega helgast hún af 

áætlun um vöxt, ávinningi vegna samlegðaráhrifa, aukinni fjölbreytni í rekstri, 

fjámálatengdum þáttum eða skattalegum ástæðum. Hér verður gerð frekari grein fyrir 

þessum helstu þáttum sem hvetja til samruna. 

2.2.1 Vöxtur 

Ein helsta ástæða samruna eru áform um vöxt. Samrunar geta hjálpað fyrirtæki að 

vaxa hraðar heldur en ef eingöngu er treyst á hægan innri vöxt fyrirtækisins. En ef það 

er gert þá er hætt við að markaðsstaða fyrirtækisins á markaði þar sem samkeppni ríkir 

versni, þar sem gera má ráð fyrir að samkeppnisaðilar nýti þau tækifæri sem gefast til 

að vaxa og dafna og auki þar með markaðshlutdeild sína. Fljótlegasta leiðin til vaxtar 

getur verið að yfirtaka stöndugt fyrirtæki sem hefur til dæmis yfir að ráða 

tækjabúnaði, þekkingu og tengslaneti. Þetta á sérstaklega við ef fyrirtæki ætlar að 

herja á nýja markaði, til dæmis í öðrum löndum. Þá getur verið hentugt að yfirtaka 

fyrirtæki í því landi með þeim mannauði og þekkingu sem því fylgir í stað þess að 

koma á fót útibúi sem er mun seinlegra í framkvæmd og áhættusamara. Eins og gefur 

að skilja hefur gengi gjaldmiðla sitt að segja við alþjóðlega samruna. Þegar gengi 

heimamyntar yfirtökufélagsins styrkist gagnvart gengi gjaldmiðilsins í því landi sem 

yfirtekna félagið er staðsett þá gerir það yfirtökufélaginu kleift að greiða hærra verð 

fyrir yfirtekna félagið en ella.  

 

Yfirleitt er krafa á stjórnendur að fyrirtækið sýni stöðugan vöxt, við samdrátt er hætt 

við að þeir noti samruna til þess að framkalla tekjuaukningu frekar en auka arðsemi 

fyrirtækisins sem er mun vandasamara verk (Gaughan. 2007). 

2.2.2 Samlegðaráhrif  

Samlegðaráhrif er það þegar tvö fyrirtæki eru verðmætari saman sem ein heild heldur 

en sitt í hvoru lagi. Von um samlegðaráhrif eru helsta ástæða þess að yfirtökufélög eru 

tilbúin að greiða hátt yfirverð fyrir yfirtekna félagið. Samlegðaráhrifum er í 

megindráttum hægt að skipta í tvo flokka, annars vegar samlegðaráhrif á rekstur og (e. 

operating synergies) hins vegar samlegðaráhrif á fjármál (e. financial synergies). 
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Damodaran (2005) skiptir samlegðaráhrifum á rekstur í fjóra flokka. En áhrifin gera 

fyrirtækjum kleift að auka vöxt, auka rekstrartekjur af fyrirliggjandi eignum eða hvoru 

tveggja. Samlegðaráhrif á rekstur geta haft áhrif á arðsemi, framlegð og vöxt sem 

hefur aftur áhrif á verðmæti fyrirtækjanna sem um ræðir. Flokkarnir fjórir eru: 

• Stærðarhagkvæmni, sem nánar verður vikið að síðar. 

• Aukið vald til að ákveða verð vegna minni samkeppni og aukinnar 

markaðshlutdeildar, sem ætti að skila sér í hærri framlegð og rekstrartekjum. 

Þessi áhrif eru líklegri til að vera til staðar þegar fá fyrirtæki eru í 

atvinnugreininni. 

• Samspil mismunandi styrkleika, til dæmis þegar fyrirtæki sem er öflugt í 

markaðssetningu yfirtekur fyrirtæki með góðar framleiðsluvörur. 

• Meiri vöxtur á nýjum eða núverandi mörkuðum. Það gerist til dæmis þegar 

fyrirtæki yfirtekur fyrirtæki í öðru landi með þekkt vörumerki og dreifingu 

sem hjálpar til við að koma vörunni að á markaðnum. 

 

Ávinningur af samlegðaráhrifum á fjármál kemur til af hærra greiðsluflæði, lægri 

fjármagnskostnaði eða hvoru tveggja. Damodaran (2005) nefnir fjóra þætti sem orsaka 

samlegðaráhrif á fjármál. 

• Samruni fyrirtækis sem hefur umfram reiðufé en takmörkuð tækifæri til 

arðbærra verkefna og fyrirtækis með arðbær verkefni en takmarkað reiðufé til 

fjárfestingar. Verðmætaaukningin kemur þá af verkefninu sem ekki var til 

fjármagn fyrir, það kemst í framkvæmd með fjármagni frá fjársterka 

fyrirtækinu. Þetta getur til dæmis átt við þegar stór, fjársterk fyrirtæki yfirtaka 

lítil fyrirtæki með lítið fjárhagslegt bolmagn. 

• Skuldaþol (e. debt capacity) getur hækkað, því við samruna fyrirtækja getur 

tekjuflæðið orðið stöðugra. Það getur gert þeim kleift að afla meiri lánsfjár en 

þau hefðu ella getað sitt í hvoru lagi. Af því leiðir skattahagræði (e. tax 

benefit) sem lýsir sér yfirleitt í lægri fjármagnskostnaði. 

• Skattahagræði getur skapast með því að nota skattalög til að ofmeta eignir 

yfirtekna fyrirtækisins eða með því að nýta rekstrartap þess til að skýla tekjum. 

Þannig gæti arðbært fyrirtæki sem yfirtekur fyriræki í taprekstri nýtt sér 

rekstrartap þess til að minnka skattbyrði sína. Einnig gæti fyrirtæki nýtt sér 

heimildir til afskrifta og þannig dregið úr skattgreiðslum. 
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• Fjölbreytni (e. diversification) í rekstri er umdeildur þáttur fjármálatengdra 

samlegðaráhrifa. Fjárfestar geta sjálfir dreift áhættu sinni með mun minni 

tilkostnaði en fyrirtæki sem er á hlutabréfamarkaði. Frekar verður vikið að 

fjölbreytni í rekstri hér á eftir. 

2.2.3 Fjölbreytni 

Að auka fjölbreytni í rekstri fyrirtækisins er til dæmis það þegar fyrirtæki vex út fyrir 

þann iðnað eða þá atvinnugrein sem það starfar í. Ástæðan fyrir því að fyrirtæki 

ákveða að róa á önnur mið með því að yfirtaka fyrirtæki í öðrum geirum getur verið 

meiri von um hagnað. Til dæmis gæti markaðurinn sem yfirtökufélagið starfar á verið 

mettur, það er mikil samkeppni og þar með erfiðara að drýgja tekjurnar með því að 

hækka verð. Fjölbreytni í rekstri fyrirtækis er mæld í fjölda iðnaðargreina sem það 

starfar í. 

 

Aukning fjölbreytni í rekstri fyrirtækis með samrunum má líkja við þegar fjárfestar 

dreifa áhættu sinni með því að fjárfesta í vel dreifðu eignasafni. En það er jafnan 

kallað að setja ekki öll eggin í sömu körfuna. Fjölbreytni getur dregið úr flökti 

tekjuflæðis, en það á við ef samdreifni tekna fyrirtækjanna er neikvæð, sem meðal 

annars getur hjálpað til við stöðugleika í arðgreiðslum. Það má síðan deila um það 

hvort ekki eigi að treysta fjárfestum fyrir að dreifa áhættu sinni sem þeir geta gert með 

mun minni tilkostnaði eins og áður hefur komið fram. 

 

Gott dæmi um fyrirtæki sem hefur náð miklum árangri í að auka fjölbreytni í rekstri 

sínum með samrunum er General Electric, en innan samsteypunnar má finna ýmsa 

starfsemi til dæmis tryggingar, sjónvarpsstöðvar og framleiðslu læknabúnaðar svo 

eitthvað sé nefnt. Yfirtökustefna General Electric einkenndist af því að yfirtaka 

fyrirtæki með mestu eða næst mestu markaðshlutdeildina innan viðkomandi geira 

(Gaughan. 2007). 

2.2.4 Betri stjórnun 

Sú tiltrú að yfirtökufyrirtækið geti nýtt betur auðlindir yfirtekna fyrirtækisins og 

þannig aukið verðmæti þess getur orðið hvati samruna. Þetta á einkum við þegar stór 

fyrirtæki yfirtaka lítil fyrirtæki í örum vexti, yfirtökufélagið getur þá til dæmis haft 

sérþekkingu í stjórnun sem litla fyrirtækinu skortir svo það geti verið samkeppnishæft. 
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Auk þess gætu þættir eins og öflugra dreifikerfi og meiri þekking á markaðssetningu 

sem stóra fyrirtækið býr yfir nýst því litla til frekari vaxtar (Gaughan. 2007). 

 

Damodaran (e. d.) nefnir til sögunnar þrjá lykilþætti sem forsendur fyrir því að 

árangur náist með því að yfirtaka fyrirtæki sem er illa stjórnað. 

• Ef hægt er að rekja slakan árangur yfirtekna fyrirtækisins til sitjandi stjórnar 

frekar en markaðsaðstæðna eða þátta í viðkomandi atvinnugrein sem stjórnin 

hefur ekki vald á. 

• Með yfirtökunni verður að verða breyting í stjórnun fyrirtækisins sem skilar 

sér í auknu verðmæti. Þær aðgerðir þurfa að auka tekjuflæði af þeim eignum 

sem til staðar eru, auka væntan vöxt, lengja vaxtartímabilið eða lækka 

fjármagnskostnað. 

• Stjórnun fyrirtækisins og slæmir viðskiptahættir þess ættu að endurspeglast í 

markaðsvirði þess. Ef hins vegar álag vegna stjórnunar er innbyggt í 

markaðsvirði er lítill möguleiki fyrir yfirtökufélagið að vinna sér það inn. 

2.2.5 Persónulegir hvatar stjórnenda 

Því stærra sem fyrirtæki er því meiri verða völd stjórnenda þess. Einnig hefur verið 

sýnt fram á að mikil fylgni er á milli launa stjórnenda og stærðar fyrirtækja, því stærra 

fyrirtæki því hærri laun. Valdagræðgi stjórnenda og væntingar þeirra um hærri laun 

getur því orðið hvati samruna. Það getur verið freistandi fyrir þá að einblína á eigin 

hag og líta framhjá þeim kostnaði sem samruninn veldur þeirra eigin hluthöfum. Aftur 

á móti getur þetta snúist við hvað yfirtekna fyrirtækið varðar, þá eru stjórnendur í 

hættu um að missa starf sitt og geta lagst gegn samruna sem þó gæti verið besta 

lausnin fyrir félagið. Í því samhengi má nefna yfirtökutilboð Paramount á Time Inc 

árið 1989. Stjórnendur Time Inc höfnuðu tilboðinu og samþykktu frekar mikið 

skuldsettan samruna við Warner Brothers sem fól í sér að þeir héldu ennþá völdum 

innan fyrirtækisins (Brigham & Daves. 2004).  

 

Hvati samruna getur átt rætur sínar að rekja til eigin hagsmuna stjórnenda. Markmið 

sumra þeirra virðist vera að byggja upp stórveldi og gera fyrirtækið eins stórt og 

mögulegt er í sínum geira eða jafnvel á markaðnum í heild sinni. Þá virðast sumir 

stjórnendur líta á yfirtökur sem ákveðið karlmennskupróf, en það á einkum við þegar 
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tilboðsgjafarnir eru margir. Má þá líkja ferlinu við kappleik þar sem enginn vill tapa 

þrátt fyrir að sigur kosti hluthafana stórfé (Damodaran. e. d.). 

2.3 Hagfræðileg rök fyrir samrunum og yfirtökum 

Út frá hagfræðilegu sjónarmiði eru rök fyrir samrunum í meginn dráttum byggð á því 

hvaða áhrif hann hefur á markaðsvald og ýmsan kostnað sem fyrirtækin standa frammi 

fyrir. En fyrirtæki getur lækkað framleiðslukostnað ef það nær fram til dæmis stærðar-

, breiddar-, eða lærdómshagkvæmni. Stærðarhagkvæmni einkennir frekar fyrirtæki 

sem selja eina vöru en breiddarhagkvæmni fyrirtæki sem selja fleiri vörur. 

 

Gert er ráð fyrir að fyrirtæki sé eining sem hefur það að leiðarljósi til langs tíma að 

hámarka hagnað. Til að vera í stakk búið til þess þarf það að vera samkeppnishæft á 

markaðnum. Fyrirtækið getur aukið eða viðhaldið samkeppnishæfni ef það getur til 

dæmis náð fram stærðar- eða breiddarhagkvæmni. 

2.3.1 Stærðarhagkvæmni 

Stærðarhagkvæmni (e. economies of scale) byggist á því að 

meðalframleiðslukostnaður einingar lækkar þegar framleitt magn er aukið á ákveðnu 

tímabili. Þar með verður framleiðslan hagkvæmari þegar framleitt magn er aukið. 

Meðalkostnaðurinn lækkar þangað til ákveðnu framleiðslumagni er náð. Þetta tækifæri 

til að ná fram stærðarhagkvæmni getur verið hvati samruna, en með samruna geta 

fyrirtækin sem um ræðir framleitt og selt meira saman en sitt í hvoru lagi. 

 

Hagkvæmnin getur til dæmis falist í háum föstum kostnaði framleiðslunnar sem eðli 

málsins samkvæmt lækkar að jafnaði eftir því sem hann dreifist á fleiri einingar. 

Jafnframt getur kostnaður lækkað sem tengist ekki beint framleiðslunni til dæmis 

kostnaður vegna markaðssetningar, sölu og dreifingar að því gefnu að sá kostnaður sé 

óháður framleiddu magni (Sudarsanam. 2003). 

2.3.2 Breiddarhagkvæmni 

Breiddarhagkvæmni (e. economies of scope) lýsir sér í því að heildarkostnaður við 

framleiðslu og sölu fleiri en einnar vöru innan eins fyrirtækis er lægri en samanlagður 

kostnaður við að framleiða og selja þessar sömu vörur í einstökum fyrirtækjum sem 

sérhæfa sig í framleiðslu á hverri þeirra. Dæmi um hagkvæmni sem skapast er 
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samnýting dreifileiða, notkun ákveðins vörumerkis til að selja mismunandi vörur og 

vinna við rannsóknir og þróun.  

 

Breiddarhagkvæmni er háð samnýtingu ákveðinna framleiðsluþátta við framleiðslu 

mismunandi vörutegunda. Við framleiðslu mismunandi afurða er til dæmis hægt að 

samnýta tækni, markaðssvæði og neytendahópa. Þá getur verið að aðeins sé hægt að 

samnýta þætti sem snúa að stjórnun sem oft hefur verið nefnd sem helsta ástæða fyrir 

samruna fyrirtækja í alls óskyldum geirum, það er samsteypusamruna.  

 

Breiddarhagkvæmni getur einnig lýst sér sem tekjuaukning en ekki eingöngu lækkun 

framleiðslukostnaðar. Notkun vörumerkis eða sameiginlegra markaðsleiða getur örvað 

sölu á núverandi eða nýjum vörum. Tekjuaukning með breiddarhagkvæmni eru oft 

mikilvæg rök fyrir samrunum þar sem fyrirtækin selja skyldar vörur eða starfa á 

skyldum mörkuðum (Sudarsanam. 2003). 

2.3.3 Lærdómshagkvæmni 

Lærdómshagkvæmni (e. economies of learning) er þegar kostnaður lækkar við sama 

framleiðslumagn á mismunandi tímabilum. Það getur til dæmis stafað af skilvirkari 

framleiðsluáætlunum, betri samvinnu og færri mistökum. Lærdómskostnaður er hár í 

upphafi en lækkar síðan með tíð og tíma. Við samruna er hægt að ná fram 

lærdómshagkvæmni með því að öðlast uppsafnaða þekkingu og reynslu vinnuafls 

fyrirtækjanna. Í kjölfar samruna hækkar uppsöfnuð framleiðsla fyrirtækjanna en 

lærdómstækifærin geta verið takmarkaðri þegar framleiðslan er aukin frá einu tímabili 

til annars (Sudarsanam. 2003). 

2.4 Yfirtökuverð 

Þegar búið að er að velja álitlegt fyrirtæki til yfirtöku er gert verðmat. Það mat markar 

í flestum tilvikum efri mörk þess sem félagið er tilbúið að greiða, því ef greitt er það 

verð sem fékkst út úr verðmati þá fer allt álag til hluthafa yfirtekna félagsins. En eins 

og gefur að skilja ætti yfirtökufélagið að reyna að hámarka hag hluthafa sinna. Það eru 

ýmsir þættir sem gera yfirtöku félaginu erfitt um vik er það reynir að fanga sinn skerf 

af samlegðaráhrifum. 
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Ef fyrirtæki er á markaði þá er yfirtökuverð yfirleitt miðað við markaðsverð hlutabréfa 

þess. Þess vegna minnkar mögulegur ávinningur yfirtökufélagsins eftir því sem 

markaðsverð bréfanna er hærra. Ef illa stjórnað fyrirtæki er tekið sem dæmi, og 

markaðsverðið endurspeglar miklar líkur á að breyting verði á stjórnarháttum, þá er 

ósennilegt að hægt sé að ná fram virðisauka vegna bættrar stjórnunar. 

  

Bæði félögin leggja sitt af mörkum til samlegðaráhrifa. Hvernig áhrifin skiptast á milli 

félaganna er að miklu leyti háð því hvort skortur sé á þeim gæðum sem yfirtökufélagið 

leggur til samrunans. Ef nóg framboð er af þeim þá mun megnið af 

samlegðaráhrifunum fara til yfirtekna félagsins. Ef það er hins vegar lítið þá mun 

skipting ávinningsins vera jafnari. Sem dæmi má nefna ef mörg fyrirtæki eiga 

uppsafnað fjármagn og hlutfallslega fá fyrirtæki skortir fé til arðbærra verkefna munu 

samlegðaráhrifin að mestu leyti renna til yfirteknu félaganna. 

 

Þegar það eru fleiri en einn tilboðsgjafi er líklegra að samlegðaráhrif renni til hluthafa 

yfirtekna félagsins. Því fleiri tilboðsgjafar þeim mun líklegra er að yfirtökufélagið 

þurfi að greiða hærra verð og þar með minnki ávinningur þess af yfirtökunni 

(Damodaran. e. d.). 

2.5 Greiðslumáti 

Þegar samkomulag hefur náðst um verð er næsta skref að ákveða greiðslumáta. Fyrst 

þarf að ákveða hvort fjármagna eigi með skuldum, eigin fé eða einhverskonar blöndu 

af báðum þáttum. Hér verður gerð grein fyrir því sem huga þarf að þegar þessir kostir 

eru vegnir og metnir. 

 

Fyrirtæki getur fjármagnað yfirtöku annað hvort með skuldum eða eigin fé. Blandan 

sem verður fyrir valinu er almennt háð skuldsetningu félaganna sem að samrunanum 

koma. Þannig gæti til dæmis yfirtaka á fyrirtæki sem er lítið skuldsett verið 

fjármögnuð með meiri skuldsetningu heldur en á fyrirtæki sem hefur hagkvæmt 

skuldahlutfall. Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að yfirtökufélagið hafi rúm fyrir 

aukna skuldsetningu og nýti sér það við yfirtökuna.  

 

Það eru þrjár leiðir til að nota eigið fé þegar greiðsla fyrir yfirtöku er innt af hendi. En 

það er hægt með því að nota uppsafnað reiðufé, afla fjár með hlutafjárútboði eða nota 
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eigin hlutabréf sem gjaldmiðil í viðskiptunum. Þá fá hluthafar í yfirtekna félaginu bréf 

í yfirtökufélaginu í skiptum fyrir bréfin sem þeir eiga í yfirtekna félaginu.  

 

Í megindráttum eru það þrír þættir sem hafa áhrif á hvaða leið verður fyrir valinu. 

Greiðsla með reiðufé veltur af augljósum ástæðum á því hversu mikið reiðufé 

fyrirtækið hefur til ráðstöfunar. Þá hefur mat stjórnenda á markaðsvirði hlutabréfa í 

félagi sínu sitt að segja. Stjórnendur sem telja að markaðsverð hlutabréfa fyrirtækisins 

sé vanmetið ættu ekki að nota þau sem gjaldmiðil við yfirtökur, með því gæti 

ávinningurinn af yfirtökunni tapast. Þess vegna eru fyrirtæki sem telja hlutabréf sín 

ofmetin líklegri til að nota hlutabréf sín í viðskiptum sem þessum. Þar sem hluthafar 

yfirtekna félagsins eru meðvitaðir um það geta þeir krafist mikils álags þegar greiðslan 

felst eingöngu í hlutabréfum yfirtökufélagsins. Síðast en ekki síst þarf að huga að 

skattalegum ávinningi. Hluthafar yfirtekna félagsins geta komist hjá því að greiða 

skatt af hagnaðinum þegar þeir fá hlutabréf í yfirtökufélaginu sem greiðslu fyrir 

eignarhlut sinn. Ávinningurinn af því að sleppa við að greiða skatt af tilboðsverðinu 

getur verið það mikill að það borgi sig fyrir hluthafann að taka því boði. 

 

Lokahnykkur hlutabréfaskipta er að ákvarða hlutföllin, það er hversu mörg bréf 

yfirtökufélagið þarf að greiða fyrir eitt bréf í yfirtekna félaginu. Yfirleitt byggist það á 

markaðsverði bréfanna við samrunann, eins og gefur að skilja hagnast ofmetna 

fyrirtækið á kostnað þess vanmetna (Damodaran. e. d.). 

2.6 Hverjir græða á samrunum? 

Það er eilífðar þrætuepli hverjir hafa hag af samrunum. Samruni getur verið 

hagkvæmur fyrir hluthafa en skaðlegur fyrir neytendur ef hann leiðir af sér 

einokunarstöðu og hærra verð. Á móti kemur getur aukin skilvirkni leitt til aukinna 

gæða og ódýrari framleiðslu. Þessi hagkvæmni getur skapað tækifæri og fleiri störf. 

 

Flestir eru þó sammála um það að hluthafar yfirtekna félagsins hagnast á 

samrunanum, en þeir fá yfirleitt greitt ríflegt álag ofan á markaðsverð hlutabréfanna. 

Aftur á móti eru skiptar skoðanir um hvort hluthafar í yfirtökufélaginu hagnist. 

Koeller, Goedhartd og Wessels (2005) gerðu rannsókn sem leiddi í ljós að í helmingi 

tilvika lækkaði hlutabréfaverð í yfirtökufélaginu í 10 daga glugga í kringum 

samrunatilkynninguna. 
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Koeller, Goedhartd & Wessels (2005) nefna þrjá þætti sem hjálpa til við að skapa 

verðmæti við yfirtökur, þeir eru: 

• Yfirtökufélög sem hafa öflugan rekstrargrunn, þar sem hagnaður og 

hlutabréfaverð vaxa yfir meðaltali iðnaðar síns síðustu þrjú ár fyrir yfirtökuna, 

hagnast í kjölfar hennar. 

• Það að greiða hátt álag yfir markaðsverð við yfirtöku hefur neikvæð áhrif á 

afkomu við tilkynningu um samruna. 

• Það skiptir sköpum að sitja einn að kjötkötlunum, það er að vera eini 

tilboðsgjafinn. Neikvæð fylgni er á milli ávöxtunar hlutabréfa og fjölda 

tilboðsgjafa, því fleiri tilboðsgjafar því hærra verð. 

 

Yfirtökufélagið er iðulega stærra en það yfirtekna. Í mörgum tilvikum er kaupandinn 

það mikið stærri að erfitt er að greina áhrif á hlutabréfaverð hans. Samkeppni á milli 

tilboðsgjafa orsakar einnig það að yfirtekna félagið (seljandurnir) hagnast frekar en 

yfirtökufélagið (kaupandinn). Því fleiri tilboðsgjafar því hærra verður verðið og þar 

með fer meirihluti ágóðans af samrunanum í hendur yfirtekna félagsins (Brealy, 

Myers og Allen 2008). Það eru auðvitað fleiri sem geta grætt á samrunum en 

fyrirtækin sjálf sem eiga í hlut. Til dæmis fjárfestingabankar, lögfræðingar, 

endurskoðendur og jafnvel vogunarsjóðir sem stunda spákaupmennsku á samrunum. 

2.7 Skuldsettar yfirtökur og yfirtökur stjórnenda 

Við skuldsettar yfirtökur (e. leveraged buyouts) er það hópur fjárfesta sem fjármagnar 

yfirtöku að verulegu leyti með skuldsetningu. Yfirtaka stjórnenda (e. management 

buyout)  felur í sér, eins og nafnið gefur til kynna, að stjórnendur fyrirtækisins sem 

taka á yfir eiga þátt í að leiða yfirtökuna. Ólíkt öðrum yfirtökum þá eru það því ekki 

tvö fyrirtæki sem eiga í hlut og því eru engin samlegðaráhrif til staðar. 

 

Á 8. og 9. áratugnum var nokkuð um það í Bandaríkjunum að stjórnendur deilda í 

stórum fyrirtækjum fóru þá leið að yfirtaka sína deild. Hún var kannski utanveltu í 

samstæðunni og yfirstjórnin sýndi henni ekki mikinn áhuga (Brealy, Myers og Allen. 

2008). Aðkoma stjórnenda að yfirtöku fyrirtækis vekur upp ýmsar spurningar. Í fyrsta 

lagi hafa þeir upplýsingar um fyrirtækið sem hinn almenni fjárfestir hefur ekki, og eru 

því betur í stakk búnir til að meta verðmæti fyrirtækisins. Í öðru lagi breytist viðhorf 

þeirra til rekstrarins þegar þeir eru orðnir eigendur. Þeir munu leggja meira kapp á að 



  22 

hámarka virði fyrirtækisins sem getur breytt ákvörðunartöku um arðgreiðslur, 

fjármögnun og fjárfestingar (Damodaran. e. d.). 

 

Það er einkum tvennt sem einkennir skuldsettar yfirtökur. Þær eru flestar að miklu 

leyti fjármagnaðar með skuldabréfum í ruslflokki (e. junk bonds) og fyrirtækið fer af 

almennum hlutabréfamarkaði (Brealy, Myers & Allen. 2008). 

 

Yfirleitt er ætlunin að styrkja reksturinn og setja síðan fyrirtækið aftur á markað. 

Einnig getur ætlunin verið að selja einingar fyrirtækisins. Í báðum tilvikum er ætlunin 

að græða verulega af yfirtökunni en áhættan er mikil vegna skuldsetningarinnar og 

þeirra háu vaxta sem henni fylgja (Brigham & Daves. 2004). 

 

Ágætt er að gera grein fyrir skuldsettum yfirtökum með dæmi úr raunveruleikanum. 

Eitt þekktasta kennslubókardæmið um skuldsettar yfirtökur er yfirtaka Kohlberg 

Kravis Roberts og Company (KKR), fyrirtæki sem sérhæfði sig í skuldsettum 

yfirtökum, á tóbaks- og matvælaframleiðandanum RJR Nabisco. Árið 1988 gerði 

forstjóri Nabisco yfirtökutilboð í fyrirtækið er hann bauð $75 á hlut þegar 

markaðsverð hlutabréfa í fyrirtækinu var $55. KKR brást við með því að bjóða $90 

sem var hafnað en tilboðshrinunni lauk með því að KKR greiddi $106 fyrir sérhvern 

hlut í Nabisco.  

 

Á næstu tveimur árum seldi KKR einingar Nabisco smátt og smátt til að geta greitt 

niður skuldir sem stofnað hafði verið til vegna yfirtökunnar. Til að mynda voru eignir 

Nabisco upp á 5 milljarða dollara seldar árið 1990. Nabisco var sett aftur á markað 

árið 1991 þar sem um 25% fyrirtækisins komst í eigu almennings. Lánshæfismat 

fyrirtækisins hafði hækkað í kjölfar betri skuldastöðu og því voru gefin út skuldabréf 

upp á 1 milljarð dollara á betri kjörum sem nýttist við að losna við gömlu skuldirnar. 

Árið 1995 losaði KKR sig við síðustu hluti sína í Nabisco, þá hafði fjárfestingin upp á 

3,1 milljarð dollara skilað um 60 milljón dollara hagnaði. Sagan af skuldsettri yfirtöku 

KKR á Nabisco er skólabókardæmi um skuldsettar yfirtökur. Fyrirtæki er tekið yfir 

með mikilli skuldsetningu og tekið af markaði, hávaxta skuldaklafinn er lækkaður 

með sölu eigna og fyrirtækið fer síðan aftur á markað (Brigham & Daves. 2004). 
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2.8 Varnir gegn yfirtökum 

Samrunar eru ýmist sagðir vinveittir (e. friendly) eða fjandsamlegir (e. hostile). Flestir 

samrunar eru vinveittir en þeir einkennast af því að stjórn yfirtekna félagsins er 

samþykk samrunanum og mælir með því að hluthafar samþykki tilboð yfirtökuaðilans 

í hluti sína. Ferlinu lýkur með því að hluthafar yfirtekna félagsins fá ýmist reiðufé, 

hluti í yfirtökufélaginu, skuldabréf eða jafnvel bæði reiðufé og verðbréf. Ef hins vegar 

stjórn yfirtekna félagsins er andvíg samrunanum þá er talað um fjandsamlega yfirtöku. 

Þá ræður stjórnin hluthöfum frá því að taka yfirtökutilboðinu. Ástæðan fyrir andstöðu 

stjórnarinnar getur til dæmis verið að þeim finnist yfirtökutilboðið ekki nógu gott eða 

jafnvel ótti við eigið starfsöryggi. Hluthafarnir hafa úrslitavaldið og geta hafnað 

tilboðinu í hluti sína eða samþykkt það (Brigham & Daves. 2004). 

 

Ef stjórn yfirtekna fyrirtækisins leggst alfarið gegn yfirtökutilboðinu, þá eru góð ráð 

dýr. Þau úrræði sem stjórnin getur gripið til eru mismunandi eftir löndum og því 

regluverki sem í þeim gilda. Hér á eftir verður farið yfir varnir gegn yfirtökum sem 

þekkjast til dæmis í Bandaríkjunum, Bretlandi og á meginlandi Evrópu.  

 

Það er mikilvægt að hluthafar og greiningaraðilar séu upplýstir um að starfsemi og 

stefna fyrirtækisins sé að skila verðmætum til þess. Þegar fyrirtækið lendir í 

niðursveiflu þarf það að geta sannfært þessa aðila, með trúverðugum hætti, um að 

samdrátturinn sé aðeins tímabundinn. Ef þessi miðlun upplýsinga er til staðar er 

erfiðara fyrir aðila sem ætlar að gera fjandsamlega yfirtöku á þeim grundvelli að auka 

virði hluthafa. Eftir að yfirtökutilboð kemur fram getur stjórnin gagnrýnt verðið og 

ráðlagt hluthöfum að hafna því. Viðbrögð stjórnar gætu falist í því að tilkynna eða 

árétta undanfarin eða væntanlegan árangur í rekstri fyrirtækisins eða jafnvel lofa hærri 

arðgreiðslum til að freista hluthafa. 

 

Það má skipta vörnum gegn yfirtökum í tvo flokka fyrir og eftir yfirtökutilboð. Til 

helstu varna fyrir tilboð eru eiturpillur (e. poison pills), tregbreytilegar stjórnir (e. 

staggered boards), samþykki aukins meirihluta stjórnar og gullnar fallhífar (e. golden 

parachutes). Eftir að tilboð hefur verið lagt fram getur stjórn gripið til varna á borð við 

hvíta riddara (e. white knight), leita stuðnings verkalýðsfélaga og málshöfðun 

(Sudarsanam. 2003). 
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2.8.1 Tregbreytileg stjórn og aukinn meirihluti 

Á 9. áratugnum þegar fjandsamlegar yfirtökur fóru að ryðja sér rúms í fjórðu 

samrunabylgjunni, sem nánar verður fjallað um síðar, brugðust stjórnendur fyrirtækja 

við með því að breyta samþykktum fyrirtækja til að torvelda yfirtöku. Þeir rökstuddu 

þessar breytingar meðal annars með því að stjórnendur gætu nýtt tíma sinn betur í 

rekstur fyrirtækisins fremur en að kljást við fjandsamleg yfirtökurtilboð og þannig 

einblínt á að hámarka langtíma verðmæti fyrirtækisins. Auk þess sem þetta mundi 

bæta samningsstöðuna og þar með hjálpa til við að fá hærra verð fyrir fyrirtækið. 

 

Meðal breytinga á samþykktum má nefna tregbreytilega stjórn og kröfu um aukinn 

meirihluta. Tregbreytileg stjórn er það þegar aðeins er hægt að endurnýja lítinn hluta 

stjórnarinnar á hverju ári með kjöri. Þannig er hluthöfum gert erfiðara um vik að ná 

völdum í fyrirtækinu. Aukinn meirihluti felst í því að þess er krafist að meira en 

helmingur hluthafa samþykki samruna. Fræðilega séð ættu þessar varnir að hafa 

neikvæð áhrif á verðmæti. Ástæðan fyrir því er sú að yfirtökur verða ólíklegri og 

ríkjandi stjórnir geta komið sér þægilega fyrir. Með því að samþykkja varnir gegn 

yfirtökum draga fyrirtæki úr líkum á yfirtöku og þar með lækkar markaðsvirði þeirra. 

Nettó áhrifin á verðmæti er þó mismunandi eftir fyrirtækjum, fyrirtæki með óskilvirka 

stjórn eru líklegust til að lækka í verði á meðan fyrirtæki með skilvirkari stjórn eru 

ekki líkleg til að sýna merkjanlega breytingu á verðmæti (Damodaran. e. d.). 

2.8.2 Eiturpillur, hvítir riddarar og „greenmail“ 

Meðal harkalegustu varna gegn yfirtökutilraunum eru svokallaðar eiturpillur. Þær geta 

jafnvel falið í sér ákvæði sem leiðir til þess að fyrirtæki leggi upp laupana við 

yfirtöku. Það getur til dæmis verið skilyrði um tafarlausa endurgreiðslu allra lána við 

yfirtöku, sala mikilvægra eigna á undirverði og gullnar fallhlífar sem eru digrir 

starfslokasamningar stjórnenda. Algengasta eiturpillan er réttur hluthafa til að kaupa 

hluti í yfirtöku félaginu á hálfvirði. 

 

Aðrar leiðir sem stjórn getur farið ef henni hugnast ekki yfirtökuaðilinn er að falast 

eftir því að fá hvítan riddara, það er fjárfesti sem stjórnin er hliðholl, til að gera 

samkeppnishæft yfirtökutilboð. Eða þá að fá hvítan hermann (e. white squire), það er 

fjárfesti sem er vinveittur stjórninni, til að kaupa nógu marga hluti til að koma í veg 

fyrir samrunann (Brigham & Daves. 2004). 
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„Greenmail“ kallast það þegar hlutir eru keyptir af hluthafa með miklu álagi ofan á 

markaðsverð til að koma í veg fyrir að hann geri tilraun til yfirtöku. Þetta var nokkuð 

algengt á 9. áratugnum þegar fjandsamlegar yfirtökur voru tíðar í Bandaríkjunum. Þá 

náðu hlutabréfabraskarar að nýta sér „greenmail“ til högnunar. Nú er þetta fátíðara þar 

sem fjandsamlegar yfirtökur eru sjaldgæfari, einnig hefur lagasetning í Bandaríkjunum 

sem kvað á um 50% skatt af hagnaði sem skapaðist af þessari iðju eflaust haft sín áhrif 

(Gaughan. 2007). 

2.8.3 Mismunandi varnir gegn yfirtökum eftir löndum 

Í Bandaríkjunum er meðal annars notast við varnir á borð við tregbreytilegar stjórnir, 

aukinn meirihluta, eiturpillur, gullnar fallhlífar, „greenmail“, málaferli og hvíta 

riddara. Á Bretlandseyjum er til dæmis algengt að notast við að tilkynna spár um 

hagnað, hærri arðgreiðslur, hvíta riddara og hafa áhrif á samkeppnisyfirvöld. 

 

Skýr munur er á milli hefða annars vegar í Bandaríkjunum og Bretlandi, þar sem 

hagsmunir hluthafa yfirgnæfa aðra hagmunaaðila (starfsmanna, neytenda og 

samfélagsins), og hins vegar á meginlandi Evrópu. Stjórn fyrirtækja á meginlandi 

Evrópu hefur fremur skyldur gagnvart félaginu en hluthöfum. Á meðal varna sem 

þekkjast á meginlandi Evrópu er takmarkaður atkvæðisréttur hluthafa, þá fylgir ekki 

atkvæðisréttur öllum hlutabréfum í fyrirtæki. Þá er atkvæðahlutfall hluthafa, meðal 

annars í Hollandi og Frakklandi, bundið við ákveðið hámark til dæmis 5-15%. En það 

er gert til að vernda minnihluta hluthafa. Í Hollandi er líka notast við útgáfu 

forgangsbréfa sem hafa atkvæðisrétt en ekki rétt til að fá arðgreiðslur.  Síðast skal 

nefna krosseignarhald, en þá geta tvö fyrirtæki aukið hlut sinn hvort í öðru til að fæla 

frá vænta yfirtökuaðila (Sudarsanam. 2003). 

2.9 Samrunabylgjur í Bandaríkjunum 

Nú hefur verið farið yfir helstu þætti samruna. Rök og ástæður hafa verið gefin fyrir 

þeim og viðbrögð hluthafa útlistuð. Eftir þessa yfirferð er fróðlegt að skoða 

samrunabylgjur í Bandaríkjunum í sögulegu samhengi og hvað hefur orsakað þær. 

Almennt er talað um að samrunabylgjurnar séu 5 talsins, sú fyrsta var um aldarmótin 

1900, önnur á 3. áratugnum, þriðja á 7. áratugnum, fjórða á 9. áratugnum og sú 

fimmta nú í kringum aldamótin 2000. 
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2.9.1 Fyrsta samrunabylgjan: Samrunar leiða til einokunar 

Fyrsta samrunabylgjan varð um aldamótin 1900 eða á árunum 1897-1904. Hún 

einkenndist af láréttum samrunum, sem voru um 78% allra samruna á þeim tíma, og 

samþjöppun innan greina atvinnulífsins. Þessi þróun leiddi af sér einokun, sem dæmi 

má nefna hafði stálrisinn US Steel 75% markaðshlutdeild, tóbaksframleiðandinn 

American Tobacco hafði 90% markaðshlutdeild og olíurisinn Standard Oil hafði 85% 

markaðshlutdeild. Þrátt fyrir að Sherman samkeppnislögin höfðu verið samþykkt árið 

1890 kom það ekki í veg fyrir samþjöppunina. En það skýrist af hluta til af manneklu í 

dómsmálaráðuneytinu, sem átti að sjá til þess að lögunum yrði framfylgt. Dómur 

hæstaréttar frá árinu 1895 hafði einnig sitt að segja, en þar var úrskurðað að American 

Sugar Refining Company væri ekki með einokunarstöðu og hefti ekki verslun. Þrátt 

fyrir það hafði fyrirtækið 98% markaðshlutdeild í sykurhreinsun í Bandaríkjunum. 

Þessi dómur varð til þess að fyrirtæki gátu staðið í samrunum án þess að þurfa að hafa 

áhyggjur af því að vera að brjóta gegn lögum. 

 

Einn af lykilþáttum fyrsta samrunaskeiðsins voru bættar samgöngur, einkum með 

útbreiðslu lestarkerfisins. Þannig stækkuðu markaðir sem fyrirtæki gátu herjað á og 

bæði varð auðveldara og ódýrara að þjónusta fjarlægar byggðir. Er fyrirtækin blésu út 

náðu þau fram stærðarhagkvæmni í framleiðslu og dreifngu, í því samhengi má nefna 

Standard Oil sem sá um 40% heimsframleiðslu á olíu með aðeins þrjár 

olíuhreinsistöðvar. Fyrsta samrunaskeiðinu lauk árið 1904 eftir hrun á 

hlutabréfamörkuðum, í kjölfarið varð bankakreppa árið 1907 þar sem fjöldi banka fór 

í þrot (Gaughan. 2007). 

2.9.2 Önnur samrunabylgjan: Samrunar leiða til fákeppni 

Önnur samrunabylgjan stóð yfir frá 1916 – 1929. Líkt og í fyrstu samrunabylgjunni 

varð mikil samþjöppun í ýmsum atvinnugreinum, en í þetta skiptið olli samþjöppunin 

fákeppni en ekki einokun. Lóðréttir samrunar urðu algengari auk þess sem samruni 

fyrirtækja í óskyldum greinum færðist í vöxt, þar með urðu fleiri samsteypur til en 

áður hafði þekkst. Þingið samþykkti Clayton lögin árið 1914 til að stemma stigu við 

markaðsmisnotkun og einokun. Þrátt fyrir þessi nýju lög var þeim framfylgt með 

takmörkuðum hætti. Þá hvatti ríkið til þess að fyrirtæki ynnu saman að því að auka 

framleiðslu landsins vegna stríðsrekstrar í stað þess að þau kepptu sín á milli. 
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Samrunarnir voru fjármagnaðir með miklum lántökum líkt og í fjórðu bylgjunni sem 

fjallað verður um hér á eftir. Pýramída eignarhaldsfélög urðu vinsæl þar sem 

fámennur hópur fjárfesta gat stjórnað stórum fyrirtækjum þrátt fyrir að leggja til 

tiltölulega lítið fjármagn. Önnur samrunabylgjan leið undir lok við hrun á 

hlutabréfamörkuðum í október árið 1929 (Gaughan. 2007). 

2.9.3 Þriðja samrunabylgjan: Samsteypusamrunar 

Það var einkum tvennt sem einkenndi þriðju samrunabylgjuna á árunum 1965 – 1969. 

Annars vegar færðist í vöxt að lítil fyrirtæki yfirtóku stærri fyrirtæki og hins vegar 

voru það samsteypusamrunar, en um 80% samruna á þessu tímabili voru 

samsteypusamrunar. Þar sem um samsteypusamruna var að ræða í miklum mæli þá 

hafði það lítil áhrif á samkeppnisstig. Ástæðuna fyrir aukinni tíðni samsteypusamruna 

má rekja til hertari reglna gegn láréttum og lóðréttum samrunum. Má þar nefna Celler-

Kefauver lögin frá 1950 sem stoppuðu upp í göt Clayton laganna frá 1914. Þar er helst 

að nefna bann við yfirtöku eigna fyrirtækja ef það skaðaði samkeppni á markaði.  

 

Dow Jones vísitalan hækkaði um 50% frá árinu 1960 til ársins 1968. Á sama tíma 

voru vextir háir og erfitt aðgengi að lánsfé, því brugðu fyrirtæki á það ráð að 

fjármagna samruna með hlutabréfum. Þar með sluppu þau einnig undan því að greiða 

skatt af kaupverðinu eins og þau hefðu annars þurft að gera ef greitt hefði verið með 

reiðufé. Á þessum árum varð algengt að samrunar voru notaðir til að framkalla 

pappírshagnað með bókhaldsbrellum. Með því er átt við að í yfirtekna félaginu var 

bókfært virði eigna langt undir markaðsverði sem yfirtökufélagið seldi, fyrir vikið 

hækkaði verð hlutabréfa í yfirtökufélaginu. 

 

Þriðja samrunaskeiðinu fór hnignaði eftir að hagnaðartölur samsteypanna lækkuðu 

árið 1968, þá einsetti ríkissaksóknari sér að láta til skara skríða gegn samsteypunum 

sem hann taldi aftra samkeppni. Ný skattalög tóku gildi árið 1969 sem takmarkaði 

notkun breytanlegra skuldabréfa við fjármögnun samruna. Eins og öðrum 

samrunaskeiðum þá lauk því þriðja með niðursveiflu á hlutabréfamörkuðum árið 1969 

(Gaughan. 2007). 
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2.9.4 Fjórða samrunabylgjan: Risasamrunar 

Í fjórðu samrunabylgjunni urðu fjandsamlegar yfirtökur áberandi, en þá er stjórn 

yfirtekna fyrirtækisins andsnúin samrunanum ólíkt því sem á við um vinsamlega 

samruna eins og áður sagði. Bylgjan einkenndist af risasamrunum þar sem 

stórfyrirtæki voru yfirtekin í miklum mæli. Samrunar voru algengastir í olíugeiranum, 

lyfjageiranum og hjá framleiðendum læknabúnaðar. Frjálsara regluverk var einnig 

ástæða samruna í ýmsum geirum svo sem flutninga-, ljósvaka- og 

afþreyjingargeiranum. 

 

Líkt og í annarri bylgjunni voru samrunar að miklu leyti fjármagnaðir með mikilli 

skuldsetningu. Skuldsettar yfirtökur urðu algengar og samfara þeim fjármögnun 

samruna með skuldabréfum í ruslflokki. Yfirtökur á bandarískum fyrirtækjum af 

fyrirtækjum utan Bandaríkjanna urðu tíðari og í raun forsmekkurinn af því sem átti 

eftir að koma í næstu samrunabylgju. Þá átti ágengni fjárfestingabanka sinn þátt í 

uppvexti þessarar bylgju, en þeir lögðu mikið kapp á samruna hvort sem var hjá 

fyrirtækjum í yfirtökuhugleiðingum eða þeim fyrirtækjum sem þóttu álitlegir 

yfirtökukostir. Þeir hirtu síðan rausnarlegar þóknanir fyrir ráðgjöf sína. 

 

Í bylgjunni kom hugtakið fyrirtækjaræningi (e. corporate raider) fram á sjónarsviðið. 

En hann svífst einskis til þess að græða á yfirtökutilraunum. Tilraunirnar voru oft til 

þess fallnar að selja fyrirtækið aftur á hærra verði. Fyrirtækjaræningjarnir notuðu 

„greenmail“, sem áður var lýst, til að hagnast en þá eiga þeir nógu marga hluti til að 

hóta yfirtöku en selja þá til fyrirtækisins með miklu álagi. Ef fyrirtækið er ekki tilbúið 

til að kaupa bréfin þá eru þau seld hæstbjóðanda sem endaði jafnvel með yfirtöku. 

 

Bylgjunni lauk árið 1989 með kólnun hagkerfisins og hruni á markaði með ruslbréf, 

sem hafði verið uppspretta fjármögnunar skuldsettra yfirtaka (Gaughan. 2007). 

2.9.5 Fimmta samrunabylgjan: Alþjóðlegir samrunar 

Samdrátturinn stóð ekki lengi yfir og næsta samrunaskeið hófst árið 1992. Mikið var 

um stóra samruna á þessum tíma en stjórnendur sóru þess eið að falla ekki í sömu 

gryfju og á 9. áratugnum hvað skuldsetningar varðaði. Einnig ætluðu þeir að horfa 

meira til langs tíma og huga betur að stefnumörkun, þetta viðhorf virtist ætla að 

haldast til að byrja með. Á 10. áratugnum varð lengsta samfellda uppgangstímabil í 
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bandarísku efnahagslífi eftir stríð, samfara því óx samrunum enn á ný fiskur um 

hrygg. Ríflega fjórðungur allra samruna á árunum 1993-2004 var í bönkum, 

fjármálafyrirtækjum, ljósvaka- og samskiptageiranum. Ástæðan fyrir miklum 

samrunum í þessum geirum voru meðal annars rýmra regluverk og miklar breytingar í 

fjarskiptum og greinum tengdum veraldarvefnum. Mörg ríki gripu til þess ráðs að 

einkavæða ríkisfyrirtæki á þessum tíma sem hvatti til frekari samruna. 

 

Eins og áður sagði urðu alþjóðlegir samrunar mjög algengir í fimmtu 

samrunabylgjunni. Fyrirtæki frá nýmarkaðsríkjum stóðu skyndilega í stórræðum, má 

þar nefna yfirtöku indverska stálfyrirtækisins Mittal á þá næst stærsta stálframleiðanda 

heims Arcelor árið 2006 og yfirtöku kínverska tölvufyrirtækisins Lenovo á PC hluta 

tölvurisans IBM árið 2005. Þessir samrunar og fleiri staðfestu alþjóðavæðingu í 

samrunum og festu fyrirtæki frá nýmarkaðsríkjum í sessi sem öfluga aðila á 

heimsmarkaðnum. Þrátt fyrir alþjóðavæðinguna hafa mörg evrópsk ríki haft varan á 

og viljað koma í veg fyrir að erlendir aðilar eignist stórfyrirtæki í sínu landi, til dæmis 

komu Frakkar í veg fyrir að ítalskt orkufyrirtæki eignaðist tvö frönsk fyrirtæki í sama 

geira með því að sameina þau. Þá brugðust Spánverjar við tilraun þýska fyrirtækisins 

E.On AG til yfirtöku spænska orkufyrirtækinu Endesa SA með lagasetningu til að 

hindra hana (Gaughan. 2007). 

2.10 Samantekt 

Hér var skautað yfir svið samruna og yfirtaka. Fyrst var greint frá þremur helstu 

tegundum samruna og hvað liggur þeim að baki. Þá var farið yfir rök fyrir þeim til 

dæmis áform um vöxt, samlegðaráhrif, aukningu á fjölbreytni í rekstri, að árangur 

yfirtekna félagsins batni með betri stjórnun og græðgi stjórnenda sem sækjast eftir því 

að fitna eins og púkinn á fjósbitanum. Jafnframt var gerð grein fyrir hagfræðilegum 

rökum sem skiptast í meginn dráttum í þrennt stærðar-, breiddar- og 

lærdómshagkvæmni. 

 

Algengt er að greitt sé ríflegt álag fyrir yfirtekna félagið og því er almennt talið að 

hluthafar þess hagnist á kostnað hluthafa yfirtökufélagsins. Það var farið yfir 

skuldsettar yfirtökur og yfirtökur stjórnenda á hundavaði. En þá er yfirtaka annars 

vegar fjármögnuð af hópi fjárfesta með skuldsetningu og hins vegar taka starfsmenn 

fyrirtækis sig saman og yfirtaka það.  



  30 

Ýmis úrræði eru til að verjast yfirtökum eins og fram kom. Til dæmis krafa um 

samþykkt aukins meirihluta stjórnar við samþykkt samruna, hæga endurnýjun stjórnar 

og eiturpillur af ýmsu tagi. Að lokum var farið yfir samrunabylgjur í Bandaríkjunum 

og hvað einkenndi þær. Einokun einkenndi þá fyrstu, fákeppni aðra, 

samsteypusamrunar þá þriðju, sú fjórða einkenndist af risasamrunum og fimmta af 

alþjóðasamrunum. Regluverkið í Banadaríkjunum hafði sitt að segja um hvernig þær 

mótuðust og því verður athyglisvert að skoða íslenska regluverkið í næsta kafla. 
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3 Regluverk samruna á Íslandi 

Lagaumhverfi skiptir sköpum hvað samruna og yfirtökur varðar eins og sást glöggt í 

umfjölluninni hér að framan um samrunabylgjur. En þær mótuðust hver á sinn hátt og 

hafði þróun regluverksins mikið um það að segja. Hér verður farið yfir samrunaferlið 

á Íslandi út frá því regluverki sem um það gildir sem er að mestu leyti í XIV. kafla 

laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Fjallað verður um réttindi minnihluta hluthafa og 

kröfuhafa. Þá verður komið inn á samkeppnislög og hlutverk Samkeppniseftirlitsins. 

Að lokum verða þær reglur sem gilda um yfirtökutilboð til umfjöllunar ásamt 

yfirtökunefnd sem var starfrækt á árunum 2005-2008. 

3.1 Skilgreining á samruna samkvæmt íslenskum lögum 

Í 1.málsgrein 119.greinar hlutafélagalaga eru tilgreindir þeir samrunar sem lögin ná 

yfir. En greinin hljóðar svo: 

 

Ákvæði þessa kafla um samruna gilda þegar hlutafélagi er slitið 
án skuldaskila með þeim hætti að félagið er algerlega sameinað 
öðru hlutafélagi með yfirtöku eigna og skulda (samruni með 
yfirtöku) og þegar tvö eða fleiri hlutafélög renna saman í nýtt 
hlutafélag (samruni með stofnun nýs félags). 

 

Fyrrnefndi samruninn hefur stundum verið nefndur óeiginlegur samruni en sá 

síðarnefndi eiginlegur samruni. Auk þess skilgreina hlutafélagalögin það samruna, 

samkvæmt 130.grein, þegar hlutafélagi er slitið án skuldaskila með yfirtöku íslenska 

ríkisins eða íslensks sveitarfélags á öllum eignum og skuldum félagsins. Þá ákveður 

hluthafafundur að afhenda eignir félagsins til ríkis eða sveitarfélags. Reglur er varða 

þá tegund samruna eru einfaldari í sniðum en þegar um óeiginlega og eiginlega 

samruna er að ræða. Einkum eru ákvæði er varða réttarstöðu lánardrottna felld út þar 

sem ósennilegt er talið að hún muni skerðast við samrunann þegar yfirtökuaðilinn er 

ríkið eða sveitarfélag (Stefán Már Stefánsson. 2003). 

3.2 Samrunaferlið á Íslandi 

Samrunaferlinu á Íslandi má skipta niður í þrjú skref. Fyrsta skrefið felst í að útbúa og 

birta samrunaáætlun og fylgigögn, annað skrefið snýr að ákvörðun um samruna og 

ferlinu lýkur með þriðja skrefinu þar sem samruninn er tilkynntur til hlutafélagaskrár 

(Helgi Þór Þorsteinsson. 2009). 
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3.2.1 Fyrsta skref samruna: Gerð samrunaáætlunar 

Til að samrunar geti farið fram þurfa stjórnir félaganna að leggja fram samrunaáætlun 

og greinargerð, sem skýrir og rökstyður samrunaáætlunina. Í 120.grein hlutafélagalaga 

eru tekin til þau atriði sem skal geyma upplýsingar og ákvæði um í samrunaáætlun, 

sem undirrituð er í sameiningu af félagsstjórnum félaganna. En þau eru: 

• Heiti og form félaganna. 

• Heimilisfang félaganna. 

• Endurgjald fyrir hlutina í yfirtekna félaginu. 

• Frá hvaða tímamarki hlutirnir, sem hugsanlega eru látnir í té sem greiðsla, veiti 

rétt til arðs og skilyrði varðandi þann rétt. 

• Hvaða réttindi hugsanlegir eigendur hluta- og skuldabréfa með sérstökum 

réttindum í yfirtekna félaginu fá í yfirtökufélaginu og aðrar hugsanlegar 

ráðstafanir til hagsbóta fyrir þá. 

• Afhendingu hlutabréfa fyrir hluti sem látnir eru í té sem greiðsla. 

• Frá hvaða tímamarki réttindum og skyldum yfirtekna félagsins skuli 

reikningslega teljast lokið. 

• Einhver sérstök hlunnindi sem stjórnarmenn, framkvæmdastjórar og 

endurskoðendur skulu njóta. 

• Drög að samþykktum, ef nýtt félag er myndað við samrunann. 

 

Mánuði eftir undirritun samrunaáætlunarinnar skal hvert samrunafélaganna senda 

hlutafélagaskrá endurrit af henni, staðfest af félagsstjórn. 

 

Í greinargerð, sem samin er af félagsstjórn, er fjallað um efnahagslegar og lagalegar 

ástæður til grundvallar samrunaáætluninni, auk ákvörðun endurgjalds fyrir hlutina og 

sérstök vandkvæði er tengjast henni. Um greinargerðina er fjallað í 121. grein 

hlutafélagalaga. Endurskoðaður sameiginlegur rekstar- og efnahagsreikningur sem 

sýnir allar eignir og skuldir í hverju félagi fyrir sig, þær breytingar sem álitið er að 

samruninn muni hafa í för með sér og drög að upphafsefnahagsreikningi 

yfirtökufélagsins skal fylgja greinargerðinni. Uppgjörsdagur sem miðað er við má 

ekki vera meira en sex mánuðum fyrir undirritun samrunaáætlunarinnar. 
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Einn eða fleiri óháðir, sérfróðir matsmenn í hverju félaganna skulu gera skýrslu um 

samrunaáætlunina. Í henni er farið yfir efnislegan rökstuðning á endurgjaldi fyrir 

hlutina í yfirtekna félaginu og að hve miklu leyti það er sanngjarnt. Aðferðunum sem 

beitt er lýst og mat lagt á hvort þær séu fullnægjandi. 

3.2.2 Annað skref samruna: Ákvörðunartaka 

Mánuði fyrir hluthafafund, þar sem ákvörðun um samruna verður tekin, skulu þau 

gögn sem nefnd voru hér að ofan vera aðgengileg hluthöfum á skrifstofu hvers félags 

sem á í hlut. Eins og áður sagði snýr annað skref samruna að ákvörðunartöku um 

samrunann. En hún er mismunandi eftir því hvort um yfirtökufélagið eða yfirtekna 

félagið er að ræða.  

 

Stjórn tekur ákvörðun um samruna í yfirtökufélagi nema hluthafafundur þurfi að gera 

breytingar á samþykktum að öðru leyti en snertir heiti yfirtökufélagsins. Við 

samrunann getur verið að hækka þurfi hlutafé án þess að stjórnin hafi til þess heimild, 

tilgangur félagsins gæti breyst eða breyta þyrfti samþykktum að öðru leyti. Við þær 

aðstæður er ákvörðunin í höndum hluthafafundarins. Auk þess geta hluthafar krafist 

hluthafafundar en nánar verður vikið að því síðar er fjallað verður um vernd 

minnihluta hluthafa. 

 

Í yfirteknu félagi tekur hluthafafundur ávallt ákvörðun um samruna. Við samþykkt 

samruna er krafist aukins meirihluta eða samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða, 

svo og samþykki hluthafa sem ráða yfir að lágmarki 2/3 hlutum þess hlutafjár sem 

farið er með atkvæði fyrir á fundinum. Samþykktir félagsins geta þó gert ríkari kröfur 

þegar ákvörðun um samruna er tekin. Ein undantekning er frá því að hluthafafundur 

taki ákvörðun um samruna, það er þegar hlutafélagi er slitið án skuldaskila þannig að 

það sé algerlega sameinað öðru hlutafélagi sem á alla hluti í yfirtekna félaginu. Við 

þær aðstæður getur stjórnin ákveðið samrunann. 

 

Til þess að yfirtekna félagið teljist slitið og skyldur og réttindi þess teljist í heild sinni 

runnar til yfirtökufélagsins þarf að uppfylla eftirfarandi fjögur skilyrði: 

• Samþykkt samrunans í öllum félögum sem í hlut eiga. 

• Skráning félags, ef nýtt félag er myndað. Stjórn og endurskoðendur skal kjósa 

innan tveggja vikna ef það hefur ekki verið gert. 
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• Kröfur hluthafa þurfa að vera útkljáðar nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir 

þeim. 

• Kröfur lánardrottna þurfa að vera útkljáðar. 

3.2.3 Þriðja skref samruna: Tilkynning til hlutafélagaskr ár 

Samrunaferlinu lýkur með því að stjórn hvers félags tilkynnir hlutafélagaskrá 

samrunaákvörðunina innan tveggja vikna eftir að réttaráhrif koma til. Með 

tilkynningunni fylgja fundargerðir hluthafafunda sem hafa ákveðið samrunann, 

skýrsla endurskoðanda, greinargerðir stjórnar og efnahags- og rekstrarreikningur fyrir 

liðinn hluta yfirstandandi reikningsárs áður en upphafsefnahagsreikningur er gerður 

fyrir yfirtökufélagið. 

3.3 Réttindi minnihluta hluthafa 

Í hlutafélagalögum eru ákvæði sem miða að því að standa vörð um réttindi minnhluta 

hluthafa. Einkum eru það þrjú úrræði sem hluthafar geta gripið til en það eru krafa 

hluthafa yfirtökufélags um hluthafafund, skaðabótakrafa og innlausnarkrafa. 

 

Í 2. málsgrein 124. greinar kemur fram að hluthafar yfirtökufélags, sem eiga að 

minnsta kosti 5% hlutafjár, geti krafist hluthafafundar. Þar verður ákvörðun um 

samruna tekin með auknum meirihluta atkvæða. 

 

Réttindi hluthafa til að krefjast skaðabóta eru tryggð í 125. grein laganna. En þar 

kemur fram að hluthafar geta krafist skaðabóta af viðkomandi félagi ef verð fyrir 

hlutina er hvorki sanngjarnt né rökstutt efnislega. Með þessu ákvæði eru minnihluta 

hluthafar verndaðir fyrir því að fá óeðlilega lágt verð fyrir hluti. Eftirfarandi þrjú 

skilyrði eru fyrir því að skaðabóta verði krafist: 

• Hluthafi þarf að hafa gert fyrirvara um bótakröfu á hluthafafundi þar sem 

samruninn var ákveðinn. 

• Niðurstaða mats matsmanna um að verð hlutanna sé hvorki sanngjarnt né 

rökstutt efnislega. 

• Málshöfðun til greiðslu skaðabóta verði innan tveggja vikna eftir að samruni 

hefur verið ákveðinn í öllum félögum sem í hlut eiga. 
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Ákvæði um innlausnarkröfu er að finna í 131. grein hlutafélagalaga. Hluthafar í 

yfirteknum félögum, sem greiða atkvæði gegn samruna, geta gert skriflega kröfu um 

að hlutir þeirra verði innleystir. Kröfuna þarf að gera innan mánaðar frá því að 

hluthafafundurinn var haldinn. Verð hlutanna skal samsvara verðmæti þeirra. Til þess 

að koma í veg fyrir að minnihlutinn komi meirihlutanum á óvart með innlausnarkröfu 

má biðja hluthafa um að lýsa yfir fyrir atkvæðagreiðsluna hvort þeir hyggist nota 

innlausnarréttinn. Innlausnarrétturinn er þá skilyrtur við yfirlýsingu um innlausn á 

fundinum (Stefán Már Stefánsson. 2003). 

3.4 Réttindi kröfuhafa 

Í 126. grein hlutafélagalaga er að finna ákvæði sem eiga að vernda lánardrottna við 

samruna. Ef möguleikar lánardrottna til fullnustu versna samkvæmt yfirlýsingu 

matsmanna og ekki hefur verið sett sérstök trygging fyrir geta lánardrottnar lýst 

kröfum innan mánaðar frá ákvörðunartöku um samruna. Lánardrottnar geta krafist 

greiðslu lýstra krafna sem eru gjaldfallnar og að sett verði fullnægjandi trygging fyrir 

lýstum, ófullnægjandi kröfum. Ef ágreiningur rís um tryggingu er hægt að skjóta 

málinu til héraðsdóms. Eins og áður sagði er ekki hægt að ganga frá samruna fyrr en 

kröfur lánardrottna hafa verið útkljáðar. 

3.5 Samkeppnislög 

Hér á landi er það Samkeppniseftirlitið sem sér um framkvæmd samkeppnislaga. En 

stofnunin var sett á laggirnar 1. júlí árið 2005 með gildistöku nýrra samkeppnislaga. 

En með þeim voru Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð lögð niður. Markmið 

laganna er að efla virka samkeppni í viðskiptum. Stofnunin á að ná markmiðum 

laganna með því að vinna gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum, vinna gegn 

óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi atvinnureksturs og greiða aðgang 

nýrra aðila að markaðnum (Samkeppniseftirlitið. e. d.). 

 

Í V. kafla samkeppnislaga nr. 44/2005 er fjallað um eftirlit með samkeppnishömlum, 

ákvæði er varða samruna er einkum að finna í 17. grein og 17. greinar a - e.  

3.5.1 Tilkynningarskylda 

Í 1. málsgrein 17. greinar a samkeppnislaga er kveðið á um tilkynningarskyldu við 

samruna sem uppfylla ákveðin skilyrði. Tilkynna skal um samruna til 
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Samkeppniseftirlitsins þegar að minnsta kosti tvö þeirra fyrirtækja sem eiga aðild að 

samrunanum hafa að minnsta kosti 200 milljóna króna ársveltu á Íslandi hvort um sig 

og þegar sameiginleg heildarvelta fyrirtækjanna er 2 milljarðar króna eða meira á 

Íslandi. 

 

Samkvæmt 3. málsgrein 17. greinar b getur Samkeppniseftirlitið krafið samrunaaðila 

um samrunatilkynningu, ef það telur umtalsverðar líkur á að verulega geti dregið úr 

virkri samkeppni, þótt ofangreind skilyrði séu ekki uppfyllt. Þá þarf sameiginleg 

heildarvelta fyrirtækjanna sem í hlut eiga að vera yfir 1 milljarði króna á 

ársgrundvelli. 

 

Í 3. málsgrein 17. greinar a kemur fram að tilkynna beri Samkeppniseftirlitinu um 

samruna áður en hann kemur til framkvæmda en eftir að samningur um hann er 

gerður, tilkynnt er opinberlega um yfirtökutilboð eða yfirráða í fyrirtæki er aflað. 

Samruni, sem fellur undir ákvæði samkeppnislaga, skal ekki koma til framkvæmda á 

meðan hann er til umfjöllunar hjá stofnuninni. 

3.5.2 Ógilding samruna 

Í 17. grein c er fjallað um heimildir Samkeppniseftirlitsins til að ógilda samruna út frá 

samkeppnissjónarmiðum. Þar kemur fram að Samkeppniseftirlitið getur ógilt samruna 

ef það telur hann hindra virka samkeppni. Með því er átt við að markaðsráðandi staða 

eins eða fleiri fyrirtækja skapist eða slík staða eflist, eða leiði til þess að samkeppni á 

markaði raskist að öðru leyti með umtalsverðum hætti. Samkeppniseftirlitið skal við 

mat á lögmæti samruna taka tillit til tækni- og efnahagsframfara þannig að þær hindri 

ekki samkeppni og séu til hagsbóta fyrir neytendur. Samkeppniseftirlitið hefur heimild 

til að setja slíkum samruna skilyrði sem þarf að uppfylla innan ákveðinna tímamarka. 

Taka skal tillit til áhrifa alþjóðlegrar samkeppni á samkeppnisstöðu hins sameinaða 

fyrirtækis þegar lögmæti samrunans er metið. Jafnframt skal huga að því hvort 

markaður er opinn eða um aðgangshindrun sé að ræða við mat á lögmæti samruna. 

 

Samkeppniseftirlitið hefur 25 virka daga til að tilkynna þeim aðila sem sent hefur 

samrunatilkynningu ef það telur ástæðu til að rannsaka frekar samkeppnisleg áhrif 

samruna samkvæmt 17. grein e samkeppnislaga. Ef það gerir það ekki þá getur 

stofnunin ekki ógilt samrunann. Samkeppniseftirlitið hefur 70 virka daga, eftir að það 
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sendir þeim tilkynningu sem tilkynnti samruna, til að taka ákvörðun um ógildingu 

samruna. Þennan frest er þó unnt að framlengja um 20 virka daga ef afla þarf frekari 

upplýsinga. 

3.6 Yfirtökutilboð 

Fjallað er um yfirtökutilboð í X. kafla laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 

Samkvæmt 1. málsgrein 100. greinar laganna skapast tilboðsskylda þegar aðili hefur 

beint eða óbeint náð yfirráðum í félagi þar sem flokkur verðbréfa hefur verið tekinn til 

viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði.Yfirráð felast í því að: 

• Fara með að lágmarki 30% atkvæðisréttar. 

• Hafa gert samkomulag við aðra hluthafa um rétt til að ráða yfir að lágmarki 

30% atkvæða í félaginu. 

• Hafa fengið rétt til að setja af eða tilnefna meirihluta stjórnar félagsins. 

Tilboðið skal gera innan fjögurra vikna frá því viðkomandi aðila varð ljóst um 

tilboðsskylduna. 

 

Þegar tilboðsskylda myndast þarf tilboðsverðið að uppfylla skilyrði 103. greinar laga 

um verðbréfaviðskipti. En þar segir að verðið þurfi að minnsta kosti að samsvara 

hæsta verði sem tilboðsgjafi hafi greitt fyrir hluti á síðustu sex mánuðum áður en 

tilboðið var lagt fram. Verðið má þó ekki vera lægra en markaðsverð var daginn áður 

en til tilboðsskyldu kom. Hluthöfum félagsins skal boðin greiðsla í formi reiðufjár, 

hluta sem bera atkvæðisrétt eða hvoru tveggja. 

 

Tilboðsgjafi hefur heimild til að afturkalla tilboð sitt samkvæmt 2. málsgrein 105. 

greinar laganna. Til þess að það sé heimilt þarf eftirfarandi skilyrðum að vera 

fullnægt: 

• Sambærilegt eða hagstæðara tilboð er lagt fram. 

• Skilyrði, sem tekið er fram í tilboðsyfirliti, er ekki uppfyllt. 

• Aukning hlutafjár yfirtökufélagsins. 

• Aðrar sérstakar ástæður. 

3.7 Yfirtökunefnd 

Kauphöll Íslands hf., Eignarhaldsfélag hlutafélaga ehf. (félag skráðra hlutafélaga), 

Fjármálaeftirlitið, Eignarhaldsfélag lífeyrissjóða um verðbréfaþing ehf., Samtök banka 
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og verðbréfafyrirtækja, Samtök fjárfesta, Seðlabanki Íslands, Viðskiptaráð Íslands og 

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið stóðu að stofnun Yfirtökunefndar um mitt ár 2005. 

Nefndina skipuðu þrír menn og þrír varamenn. Hugmyndin að stofnun nefndarinnar 

var sótt til Bretlands en þar hefur yfirtökunefnd verið starfrækt frá árinu 1968. Með 

stofnun nefndarinnar var markmiðið að efla hlutabréfamarkað með því að greiða úr 

álitaefnum er varða yfirtökur. Nefndin átti að birta yfirlýsingar og veita ráðgjöf ásamt 

því að stuðla að faglegri umræðu um yfirtökur. Nefndin var algjörlega sjálfstætt 

starfandi (Yfirtökunefnd. 2005). 

 

Hlutverk nefndarinnar var að fjalla um stofnun yfirtökuskyldu í ákveðnum tilvikum og 

hvort forsendur tilboðsyfirlits væru réttar. Jafnframt að stuðla að bestu framkvæmd í 

viðskiptum með verðbréf, sem kynnu að fela í sér yfirtökuskyldu. Til að sinna 

hlutverki sínu þurfti hún að fylgjast með breytingum á eignarhaldi og atkvæðisrétti í 

skráðum félögum. Þá átti hún að veita leiðbeiningar um regluverk yfirtökuskyldu og 

framkvæmd yfirtöku, jafnframt því að fylgjast með framkvæmd yfirtökunnar. Nefndin 

gat tekið mál til athugunar og afgreiðslu að eigin frumkvæði. Um mitt ár 2008 lagði 

nefndin upp laupana, en þá rann stofnsamningur hennar út (Starfsreglur 

Yfirtökunefndar. 2007). 

3.8 Samantekt 

Í upphafi kaflans var farið yfir lagalega skilgreiningu samkvæmt íslenskum lögum. Að 

því búnu var farið yfir þrjú skref samruna sem markast af gerð samrunaáætlunar, 

ákvörðunartöku og tilkynningu til hlutafélagaskrár. Jafnframt var farið yfir þau gögn 

sem þurfa að liggja fyrir á hverju stigi en auk samrunaáætlunar eru það greinargerð 

sem rökstyður ástæður samrunans, endurskoðaður rekstrar- og efnahagsreikningur 

sameinaðs félags og skýrsla óháðra matsmanna um samrunaáætlunina. Almennt tekur 

stjórn ákvörðun um samruna í yfirtökufélaginu en hluthafafundur hjá yfirtekna 

félaginu og þá þarf aukinn meirihluta til að samþykkja samrunann. Réttindi hluthafa 

eru vernduð með því að þeir geta krafist innlausnar, skaðabóta og hluthafafundar. 

Réttindi lánardrottna eru vernduð með því að þeir geta krafist greiðslu lýstra krafna 

sem eru gjaldfallnar og að sett verði fullnægjandi trygging fyrir lýstum, ófullnægjandi 

kröfum. 
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Samkvæmt samkeppnislögum skal tilkynna samruna til Samkeppniseftirlitsins þegar 

a.m.k. tvö fyrirtækjanna sem eiga aðild að samrunanum hafa að lágmarki 200 milljón 

króna ársveltu á Íslandi hvort fyrir sig og þegar heildarvelta fyrirtækjanna er meira en 

2 milljarðar hér á landi. Stofnunin getur krafist tilkynningar ef hún telur umtalsverður 

líkur á að dragi úr virkri samkeppni og getur ógilt samruna ef það telur hann hindra 

virka samkeppni. Að lokum var fjallað var um tilboðsskyldu en hún skapast þegar 

aðili hefur bein eða óbein yfirráð í félagi. Þá er miðað við að aðilinn hafi að lágmarki 

30% atkvæðisréttar í félagi. 
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4 Samrunar og yfirtökur á íslenska markaðnum 

Hér verður farið yfir samruna og yfirtökur á íslenska hlutabréfamarkaðnum. Fyrst 

verður jarðvegurinn undirbúinn með umfjöllun um einkavæðingu opinberra fyrirtækja 

og frjálsar fjármagnshreyfingar. Þegar þeirri umfjöllun er lokið verður einblínt á 

íslenska markaðinn. Það verður litið á skráningar og afskráningar félaga í Kauphöll 

Íslands í samhengi við samruna og yfirtökur. Þá verður litið á hvaða greiðslumátar 

hafa tíðkast við samruna og yfirtökur á skráðum félögum hér á landi. Að lokum verður 

fjallað um erlendar yfirtökur skráðra íslenskra félaga. Íslenski markaðurinn er ungur 

að árum og fáar rannsóknir á samrunum og yfirtökum hafa verið framkvæmdar. Það 

eru helst þær tvær rannsóknir sem greint er frá hér á eftir. 

 

Fjóla Björk Jónsdóttir og Ögmundur Knútsson (2009) gerðu úttekt á samrunum á 

Íslandi á árunum 2003-2007. Þau skoðuðu alla samruna sem tilkynntir voru til 

fyrirtækjaskrár eins og lög gera ráð fyrir. Rannsóknin náði því ekki eingöngu til 

fyrirtækja á markaði. Á tímabilinu voru 282 samrunar tilkynntir og reyndust flestir 

þeirra vera í sjávarútvegi eða tæplega 30%. Á smásölumarkaði voru lyfjafyrirtæki 

áberandi, þar varð samþjöppun í kjölfar yfirtaka stórra lyfjafyrirtækja á sjálfstæðum 

apótekum. Einnig varð samþjöppun í sjávarútvegi, ferðaþjónustu og leigu 

atvinnuhúsnæðis. 

 

Ingi Pálsson, Katrín Ólafsdóttir og Kári Sigurðsson (2007) gerðu rannsókn á 

samrunum og yfirtökum á íslenska hlutabréfamarkaðnum á árunum 1996-2005. Þau 

gerðu atburðarrannsókn (e. event study) þar sem skammtímaviðbrögð íslenska 

hlutabréfamarkaðarins við tilkynningum á samrunum og yfirtökum voru könnuð. 

Niðurstaða þeirra var að hlutabréf hækkuðu að jafnaði um 7% við meiriháttar samruna 

en engin merkjanleg breyting var við minniháttar samruna. 

4.1 Einkavæðing opinberra fyrirtækja 

Lengi vel átti ríkið öll stærstu fjármálafyrirtækin eða allt þar til árið 1988 er 

Útvegsbankinn var seldur. Sjávarútvegurinn einkenndist af bæjarútgerðum á meðan 

orku- og fjarskiptageirinn voru undirlagðir af fyrirtækjum í eigu hins opinbera. Smám 

saman var byrjað að einkavæða til að draga úr umsvifum fyrirtækja í eigu ríkis og 

sveitarfélaga. Til að byrja með var það sjávarútvegurinn sem fékk nasaþefinn af 
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einkavæðingu en sveitarfélögin hófu að selja bæjarútgerðirnar um miðjan 9. áratuginn. 

Bæjarútgerð Reykjavíkur er dæmi um fyrirtæki í eigu sveitarfélags sem var sameinað 

einkafyrirtæki, en fyrirtækið gekk í eina sæng með Ísbirninum árið 1985 undir 

merkjum Granda. Borgin átti fyrst um sinn 78% í hinu sameinaða fyrirtæki sem hún 

síðan seldi einkaaðilum þremur árum síðar. Í kjölfarið fylgdu fleiri sveitarfélög í 

fótspor borgarinnar með því að selja útgerðir sem þau áttu að hluta eða öllu leyti. 

 

Skriður komst á einkavæðingu ríkiseigna fyrir alvöru á 10. áratugnum. Eins og áður 

sagði var riðið á vaðið í einkavæðingu banka með sölu á Útvegsbankanum árið 1988. 

Ástæða sölu Útvegsbankans má þó rekja til fjárhagsvandræða bankans. Þar spiluðu 

vanskil og gjaldþrot viðskiptavina á borð við Hafskip stórt hlutverk. Í kringum 

aldamótin voru Búnaðarbankinn, Landsbankinn og Fjárfestingabanki Atvinnulífsins 

seldir. Þrátt fyrir sölu á bönkunum fékkst hæsta endurgjaldið fyrir Landssímann, sem 

var seldur árið 2005, en andvirði 66,7 milljarða króna var greitt fyrir 98,8% hlut í 

honum. Kaupendurnir skuldbundu sig til að endurselja hluta hlutafjárins innan 

ákveðinna tímamarka og skrá Landssímann á markað (Gylfi Magnússon. 2007). 

 

Haustið 2002 kláraði ríkið söluferlið á Íslenska járnblendifélaginu hf., sem staðið 

hafði yfir frá árinu 1997, með sölu á 10,5% hlut að andvirði 131 milljón króna til 

norska félagsins Elkem. Meðal skilmála samningsins var að Elkem gerði 

yfirtökutilboð til annarra hluthafa félagsins á sama kaupgengi, 1,15. Í kjölfar 

yfirtökutilboðsins var Íslenska járnblendifélagið afskráð úr Kauphöll Íslands þann 7. 

mars 2003. 

 

Ríkið lauk söluferli á Íslenskum Aðalverktökum hf. (ÍAV) þann 2. maí árið 2003. En 

ferlið hófst í febrúar 1998 Þá var 39,86% hlutur seldur til Eignarhaldsfélagsins AV 

ehf., sem var í eigu stjórnenda og starfsmanna ÍAV, á genginu 3,69. Í framhaldi af því 

gerði Eignarhaldsfélagið AV ehf. yfirtökutilboð til annarra hluthafa ÍAV á sama 

kaupgengi. ÍAV var að lokum afkráð úr Kauphöll Íslands 31. júlí 2003 

(Ríkisendurskoðun. 2003). 

4.2 Frjálsar fjármagnshreyfingar 

Við undirritun EES samningsins árið 1992 var frelsi til fjármagnsflutninga komið á í 

áföngum og varð hér um bil algjört árið 1995. Fram að þeim tíma máttu Íslendingar 
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um langt skeið ekki eiga reikninga í bönkum á erlendri grundu og það heyrði til 

undantekninga ef gjaldeyrir fékkst til kaupa á erlendum skuldabréfum eða 

hlutabréfum. Lífeyrissjóðir og almenningur áttu til dæmis ekki kost á því. Frá frjálsum 

fjármagnsflutningum voru þó undantekningar, til dæmis er erlendum aðilum meinuð 

bein fjárfesting í fiskveiðum- og vinnslu. Þá er við sérstakar aðstæður heimilt að hefta 

fjármagnshreyfingar. 

 

Til að byrja með fóru íslenskir fjárfestar hægt í sakirnar í erlendum fjárfestingum, en 

bein fjárfesting þeirra var um 1,6% af vergri landsframleiðslu. Um aldarmótin var hins 

vegar komið annað hljóð í strokkinn er bankarnir lögðu í víking. Þeir keyptu erlendar 

fjármálastofnanir, settu á laggirnar útibú á erlendri grundu og herjuðu á erlenda 

markaði til að selja skuldabréf. Í EES samningnum eru ákvæði sem heimila 

fjármálafyrirtæki, sem hefur starfsleyfi í einu aðildarríkja samningsins, að opna útibú í 

öðru aðildarríki án þess að þurfa leyfi stjórnvalda viðkomandi ríkis. Auk þess þurftu 

fjármálafyrirtæki ekki að opna útibú í viðkomandi landi til að bjóða fram þjónustu 

sína (Gylfi Magnússon. 2007).  

4.3 Kauphöll Íslands 

Kauphöll er markaður þar sem opinber skráning fjármálagerninga og viðskipti með þá 

fara fram og sem hlotið hefur starfsleyfi. Opinber skráning verðbréfa og reglusetning 

um skráningarhæfi þeirra er helsta hlutverk kauphallar. Þá skal stuðlað að gagnsæi í 

verðmyndun og viðskiptum. 

 

Með því að skrá hlutabréf í kauphöllina auðveldar það félögum fjármögnun, en 

fjárfestar laðast að vegna verndar í ákvæðum laga og reglna um kauphallir. Markaður 

skapast fyrir bréfin og seljanleiki þeirra eykst. Skráningunni fylgja einnig ákveðnar 

skyldur. Má þar nefna upplýsingaskyldu gagnvart markaðnum og aðgang fjölmiðla að 

hluthafafundi. Félagið fær ákveðið aðhald frá markaðnum sem ætti að leiða til betri 

nýtingu fjármuna og stjórnunar (Stefán Már Stefánsson. 2003). 

 

Ekki verður farið ítarlega yfir skilyrði sem eru fyrir skráningu í kauphöll. Þó er vert að 

nefna nokkur atriði sem lúta að eignarhaldi og upplýsingagjöf. Almenningur skal hafa 

aðgang að árs- og samstæðureikningum, ef við á. Dreifing eignarhalds skal vera með 

þeim hætti að lágmarki fjórðungur hlutabréfanna og atkvæðisréttar séu í eigu 
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almennra fjárfesta eða, með tilliti til mikils fjölda hluthafa og útbreiðslu 

hlutabréfanna, lægra hlutfall, komi það ekki í veg fyrir eðlileg viðskipti með bréfin. 

Almennur fjárfestir er fjárfestir sem er ekki innherji, móður- eða dótturfélag eða aðili 

sem á yfir 10% af útgefnu hlutafé í félaginu. Þá verður félag sem sækir um skráningu 

að leggja fram endurskoðaða ársreikninga fyrir þrjú ár helstu þátta rekstrarins sem 

félagið stundar er það sækir um skráningu (Reglugerð um opinbera skráningu 

verðbréfa í kauphöll. 2006). 

 

Verðbréfaþing Íslands var sett á laggirnar árið 1985 af Seðlabanka Íslands. Með því 

var komið á fót skipulegum viðskiptum með skuldabréf, hlutabréf og önnur verðbréf.  

Settar voru skýrar reglur og eftirlit haft með því að farið væri að þeim. Fyrst um sinn 

voru viðskiptin aðallega með spariskírteini ríkissjóðs auk annarra ríkisverðbréfa. Árið 

1990 voru fyrstu hlutabréfin samþykkt til skráningar. Árið 1993 var fest í lög að 

Verðbréfaþing Íslands væri sjálfseignarstofnun með einkarétt á 

verðbréfaþingsstarfsemi hérlendis. Verðbréfaþingi Íslands var breytt í hlutafélag árið 

1999, eigendur þess voru fyrirtæki skráð á þinginu (29%), fyrirtæki með aðild að 

þinginu (29%), Seðlabankinn (16%), lífeyrissjóðir (13%) og Samtök fjárfesta (13%). 

Eignarhaldsfélagið Verðbréfaþing hf. var stofnað árið 2002 um rekstur 

Verðbréfaskráningar Íslands hf. og Kauphallar Íslands hf.. Það var í eigu 

fjármálafyrirtækja (37,7%), skráðra félaga(24,5%), lífeyrissjóða(13,4%), 

Seðlabankans(11%), Samtaka fjárfesta(9%) og ríkissjóðs(4,4%) (Stefán Már 

Stefánsson. 2003). Síðari hluta árs 2006 var tilkynnt um kaup sænska félagsins OMX 

á Eignarhaldsfélagi Verðbréfaþings hf.. En OMX rak kauphallir á Norðurlöndunum og 

í Eystrasaltsríkjunum. NASDAQ yfirtók OMX árið 2008 og hefur Kauphöll Íslands 

gengið undir nafninu NASDAQ OMX Iceland upp frá því. 

 

Einokun var aflétt og kveðið var á um breytingu Verðbréfaþings úr sjálfseignastofnun 

í hlutafélag með nýjum lögum í apríl árið 1998. Þann 1. júlí árið 2002 breytti 

Verðbréfaþing nafninu í Kauphöll Íslands hf.. Árið 2003 var markaðurinn styrktur 

með skráningu færeyskra skuldabréfa í Kauphöllinni. Tveimur árum síðar ákváðu tvö 

erlend félög að skrá sig í Kauphöllina. En það voru breska félagið Mosaic Fashions hf. 

og færeyska olíufélagið Atlantic Petroleum s/V. Samkeppnishæfni Kauphallarinnar 

styrktist á alþjóðavísu við þessa viðbót (Kauphöll Íslands. 2006). 
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Áður en litið er á skráningar félaga á markað er rétt að líta á gengisþróun 

Úrvalsvísitölu Kauphallarinnar. Á mynd 4.1 sést gengisþróun hennar frá árinu 2000 til 

ársloka 2008, upplýsingar um gengi Úrvalsvísitölunnar var fengið frá Kauphöllinni.  
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Mynd 4.1: Gengi Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands árið 2000-2008 
 

Eins og sjá má var nær stöðug hækkun á Úrvalsvísitölunni frá miðju ári 2003 til 18. 

júlí 2007 þegar hún náði sínu hæsta gildi 9.048 stigum. Helsta undantekningin er 

niðursveiflan sem hófst í upphafi árs 2006 og stóð fram á mitt sumar það sama ár. 

Eftir að 9.000 stiga múrinn var rofinn var fallið hratt og lendingin hörð, sama 

mánaðardag ári síðar stóð vísitalan í 4.163 stigum eða aðeins um 46% af gildi hennar 

árið áður. Það gildi hélst nokkuð stöðugt þangað til Glitnir féll í lok september og 

Kaupþing og Landsbankinn í kjölfarið. 

4.3.1 Skráð félög í Kauphöll Íslands 

Fyrstu árin í Kauphöllinni voru eingöngu viðskipti með ríkistryggð skuldabréf, en þau 

hófust árið 1986 og voru hornsteinninn í viðskiptunum þangað til hlutabréf ruddu sér 

til rúms á markaðnum. Í kjölfar sameiginlegs átaks fjármálafyrirtækja og fyrirtækja í 

atvinnulífinu um stofnun fullgilds verðbréfaþings fyrir hlutabréf árið 1991 fóru 

skráningar þeirra að færast í vöxt. Að jafnaði voru um sex nýskráningar á ári frá árinu 

1992 til 1996. En 32 fyrirtæki höfðu skráð sig í árslok 1996. Á næstu árum varð mikil 

aukning í skráðum félögum, þannig að í árslok 1999 voru 75 félög skráð eða rúmlega 

tvöfalt fleiri en árið 1996. Eftir þessa miklu aukningu fóru samrunar að verða tíðari 

sem hafði aftur áhrif á fjölda afskráninga, þeim tók að fjölga og því fækkaði skráðum 
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fyrirtækjum jafnt og þétt eins og sjá má á mynd 4.2. En upplýsingar um skráningar 

félaga voru fengnar frá Kauphöllinni. Mest varð fækkunin á árunum 2002-2003 en þá 

fækkaði skráðum félögum um 16 eða úr 64 í 48. Þessi þróun hélt áfram og árið 2005 

hafði þeim fækkað um tæplega helming eða niður í 26 (Kauphöll Íslands. 2006). 

Skráðum félögum fjölgaði lítillega til ársins 2007 þegar þau voru orðin 30 þangað til 

afskráningarhrina hófst árið 2008 með efnahagshruninu í október, en þá voru 13 félög 

afskráð og 5 árið eftir á meðan aðeins ein nýskráning varð á sama tíma. Fjöldi skráðra 

félaga var því 13 í árslok 2009. 
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Mynd 4.2: Fjöldi skráðra félaga í Kauphöll Íslands árið 1990-2009 
 

Á mynd 4.3 sést hversu margar afskráningar í Kauphöll Íslands á árunum 2000 - 2008 

má rekja til samruna og yfirtaka. Eins og sjá má á myndinni hafa samrunar og 

yfirtökur haft töluverð áhrif á fjölda afskráninga og þar með fjölda skráðra félaga. Á 

flestum áranna eru flestallar afskráningar komnar til vegna samruna og yfirtaka, enda 

eru súlurnar hér um bil jafnstórar á árunum 2000–2007 ef frá er talið árið 2001. Árið 

2003 er hápunkturinn þar sem 16 afskráningar eru vegna samruna og yfirtaka, síðan 

fer þeim fækkandi til ársins 2007 þegar þær eru orðnar tvær. Árið 2008 varð breyting 

á en þá urðu afskráningar tíðar vegna efnahagshrunsins eins og áður sagði, en aðeins 

má rekja 4 af þeim 13 afskráningum til samruna og yfirtaka. 
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Mynd 4.3: Afskráningar í Kauphöll Íslands vegna samruna og yfirtaka árið 2000-2008 
 

4.3.2 Greiðslumátar við yfirtökur skráðra félaga 

Á töflu 4.1 má sjá hvaða greiðslumátar tíðkuðust við samruna og yfirtökur skráðra 

félaga á árunum 2000-2008. Hluthafar yfirteknu félaganna fengu oftast greitt með 

hlutum, eða 33 sinnum. Í 32 skipti var greitt með reiðufé og í þremur tilvikum var 

hluthöfum greitt með blöndu af reiðufé og hlutum. Aðeins tvívegis höfðu hluthafar val 

um greiðslumáta.  

Greiðslumáti Fjöldi  
Reiðufé 32 
Hlutir 33 
Reiðufé og hlutir 3 
Val 2 
Samtals 70 

Tafla 4.1: Greiðslamátar við samruna og yfirtökur á skráðum félögum árið 2000-2008 
Heimild: Kauphöll Íslands (e. d.); NASDAQ OMX Nordic (e.d. a) 

 

Í þeim tilvikum þar sem blanda reiðufjár og hluta var í boði þá voru hlutföllin á milli 

hlutabréfa og reiðufjár jöfn tvisvar og einu sinni var 71% greitt með hlutabréfum og 

29% með reiðufé. Eins og áður sagði buðu tilboðsgjafar tvisvar upp á val á milli 

hlutabréfa og reiðufjár en það gerði FL Group í tilboði sínu til hluthafa 

Tryggingamiðstöðvarinnar árið 2007. Þá er vert að minnast á að einungis tvisvar voru 

hlutabréf í öðrum félögum en yfirtökufélaginu boðin sem skiptimynt í 

yfirtökutilboðum. En það gerðist annars vegar er Isla ehf. bauð bréf í Atorku í 
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yfirtökutilboði til hluthafa Austurbakka árið 2005 og hins vegar er stjórn FL Group 

bauð hluthöfum sínum hlutabréf í Glitni í skiptum fyrir  bréf sín í félaginu árið 2008. 

 

Á mynd 4.4 sést þróun greiðslumáta við samruna og yfirtökur skráðra félaga á árunum 

2000-2008. Eins og sjá má var mest um að skráð félög voru yfirtekin á árunum 2002-

2004, breytilegt var á milli áranna hvaða greiðslumáti var algengastur. Árið 2002 voru 

hlutir (9) vinsælastir, reiðufé (8) árið 2003 og aftur hlutir (7) árið 2004. 
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Mynd 4.4: Skipting greiðslumáta við samruna og yfirtökur á skráðum félögum árið 2000-2008 
Heimild: Kauphöll Íslands (e. d.); NASDAQ OMX Nordic (e. d. a) 

4.3.3 Yfirtökur af hálfu skráðra félaga 

Félögin í Kauphöll Íslands voru að sjálfsögðu einnig í hlutverki yfirtökufélags, á 

mynd 4.5 má sjá hversu oft þau voru í því hlutverki. Þar sést að mest var um það á 

árunum 2002-2003 eða 30 tilvik hvort ár, frá árinu 2005 fer fjöldinn stiglækkandi til 

ársins 2008 þegar skráð félög voru aðeins 7 sinnum í hlutverki yfirtökufélags. 
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Mynd 4.5: Samrunar og yfirtökur af hálfu skráðra félaga árið 2000-2008 
Heimild: Kauphöll Íslands (e. d.); NASDAQ OMX Nordic (e. d. b) 
 

Þó ber að hafa í huga að skráðum félögum fór ört fækkandi frá árinu 2000–2005 eins 

og sást á mynd 4.2, til dæmis var fjöldi skráðra félaga árið 2005 aðeins um þriðjungur 

af skráðum félögum árið 2000. Þess vegna er fróðlegt að skoða fjölda samruna og 

yfirtaka miðað við fjölda skráðra félaga. 
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Mynd 4.6: Fjöldi samruna og yfirtaka á hvert skráð félag árið 2000-2008 
Heimild: Kauphöll Íslands (e. d.); NASDAQ OMX Nordic (e. d. b) 
 

Á mynd 4.6 má sjá að hlutfallið fór vaxandi frá árinu 2002 og náði hámarki árið 2005 

þegar um 1 samruni eða yfirtaka var á hvert skráð félag. Eftir það minnkaði hlutfallið 

smám saman þangað til það snarlækkaði árið 2008 og var komið aftur í svipað horf og 

það var á árunum 2001-2002 eða um 0,4. 



  49 

4.3.4 Erlendar yfirtökur 

Eftir aldamótin fóru félögin í Kauphöll Íslands í auknum mæli að sækja á erlenda 

markaði. Á mynd 4.7 má glöggt sjá hvernig áhersla á erlenda landvinninga eykst eftir 

því sem líður á áratuginn. Fram til ársins 2004 voru félögin virkari hvað þetta varðar á 

innanlandsmarkaði en eftir það urðu straumhvörf. Yfirtökum á erlendum fyrirtækjum 

fjölgaði mikið á meðan yfirtökum á innlendum félögum snarfækkaði. 
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Mynd 4.7: Innlendar og erlendar yfirtökur skráðra f yrirtækja árið 2000-2008 
Heimild: Kauphöll Íslands (e. d.) 
 

Árin 2006 og 2007 eru nokkuð lýsandi fyrir þessa þróun, en þá yfirtóku skráð íslensk 

félög 41 fyrirtæki á erlendri grundu á meðan þau yfirtóku aðeins 8 fyrirtæki hér 

heima. Ef litið er á hvaða mið fyrirtækin réru sést að Norðurlöndin voru þar efst á 

blaði, þar á eftir komu Bretland og Írland eins og sjá má á töflu 4.2. Yfir helmingur 

yfirtaka skráðra fyrirtækja á erlendum fyrirtækjum er á þessum landsvæðum. Það 

kemur ekki á óvart þar sem þetta eru helstu nágrannaríki Íslands. 

Landsvæði Fjöldi yfirtaka 
Norðurlönd 36 
Bretland og Írland 26 
Vestur-Evrópa 20 
Austur-Evrópa 13 
Bandaríkin 15 
Asía 4 
Önnur ríki 2 

Tafla 4.2: Fjöldi yfirtaka eftir landsvæðum árið 2000-2008 
Heimild: Kauphöll Íslands (e. d.); NASDAQ OMX Nordic (e. d. b) 

 

Þar á eftir kemur vesturhluti meginlands Evrópu (20), Norður-Ameríka (17) og Austur 

Evrópa (13). Af 13 yfirtökum í Austur-Evrópu átti lyfjafyrirtækið Actavis Group 10 
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þeirra. Lestina rekur Asía, en aðeins fjórar yfirtökur voru gerðar þar af hálfu fyrirtækja 

í Kauphöll Íslands. Af þessu má ráða að sókn á framandi markaði hafi verið í 

skötulíki, félögin virðast hafa verið varkár hvað það varðar og einbeitt sér frekar að 

þeim mörkuðum sem eru nær og þau þekkja betur frekar en taka meiri áhættu á 

framandi mörkuðum. 

 

Þau félög sem voru atkvæðamest í samrunum og yfirtökum á árunum 2000-2008 hvað 

fjölda snertir voru lyfjafyrirtækið Actavis Group (17), matvælaframleiðandinn 

Bakkavör Group (15) og Kaupþing banki (14). En nánar verður fjallað um yfirtökur 

Actavis og Bakkavarar ásamt yfirtökum Össurar í næsta kafla. 

4.4 Samantekt 

Umfjöllunin hófst á yfirferð um einkavæðingu opinberra fyrirtækja og frjálsa 

fjármagnsflutninga sem komst smám saman á í kjölfar EES samningsins árið 1992. 

Því næst var fjallað um sögu Kauphallar Íslands, áður Verðbréfaþing Íslands, og þær 

skyldur sem skráð félög þurfa að uppfylla t.d. upplýsingaskyldu. Stærstan hluta 

skráninga af markaði síðustu ár má rekja til samruna og yfirtaka. Nokkuð jafnt var á 

komið með greiðslumáta við samruna og yfirtökur á skráðum félögum á árunum 2000-

2008, það er hvort notast var við hluti eða reiðufé. Skráð félög voru oftast í hlutverki 

yfirtökufélags á árunum 2003 og 2004 en ef mið er tekið af fjölda skráðra félaga þá 

var tíðnin mest árið 2005. Fyrirtækin leituðu í auknum mæli út fyrir landsteinana í 

yfirtökum sínum, en frá árinu 2005 voru fleiri erlendar yfirtökur en innlendar. Að 

lokum kom fram að vinsælasti áfangastaður í yfirtökum skráðu félaganna voru okkar 

helstu nágrannaríki í Skandinavíu og þar á eftir Bretland og Írland. 
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5 Frammistöðumat í kjölfar samruna og yfirtaka 

Það er hægt að nota ýmsa þætti sem mælistikur á frammistöðu fyrirtækja í kjölfar 

samruna og yfirtaka. Mikilvægt er að notast við fleiri en einn mælikvarða til þess að fá 

sem skýrasta mynd af frammistöðunni. Sá böggull fylgir þó skammrifi að það er 

ómögulegt að vita hvernig fyrirtækin hefðu staðið sig, hvort í sínu lagi, ef ekki hefði 

komið til samrunans. Byrjað verður á því að tilgreina þá mælikvarða sem notast 

verður við mat á frammistöðu fyrirtækjanna sem verða til umfjöllunar. En þau eru 

Bakkavör Group, Össur hf. og Actavis Group. Þau voru fyrst og fremst valin vegna 

þess að þau voru mjög virk í yfirtökum á undanförnum árum. Í umfjöllun um þau 

verður fyrst farið yfir helstu yfirtökur þeirra og síðan litið til mælikvarða sem gefa 

hugmynd um hvernig fyrirtækin stóðu sig í kjölfarið með tilliti til vaxtar, arðsemi og 

gengi hlutabréfa. 

5.1 Mælikvarðar á frammistöðu fyrirtækja 

Hlutabréfaverð mælir ekki beint áhrif samruna á þætti eins og kostnað, hagnað, tekjur 

og sjóðstreymi. Mikilvægt er að skoða þessa þætti til að varpa ljósi á áhrif samrunans 

á frammistöðu fyrirtækisins. Það fylgja því þó ákveðin takmörk að líta eingöngu á 

tölur úr ársreikningum. Ársreikningar eru söguleg gögn og óljóst er hversu langan 

tíma það tekur fyrir áhrif samrunans að koma fram í rekstrinum. Það getur jafnvel 

tekið nokkur ár áður en áhrifanna fer að gæta. Þá getur reynst erfitt að greina áhrifin af 

samrunanum frá öðrum þáttum í rekstrinum. Jafnframt eru rekstrarmælikvarðar næmir 

fyrir því hvaða reikningsskilareglur eru notaðar til dæmis við mat á eignum og 

viðskiptavild (Sudarsanam. 2003). 

5.1.1 Mælikvarðar á vöxt 

Hér verður stuðst við þrjár stærðir sem mælikvarða á vöxt úr ársskýrslum 

fyrirtækjanna. Þær stærðir eru tekjur, hagnaður eftir skatt og eignir. Með því að skoða 

hvernig þessar stærðir hafa þróast samhliða yfirtökum fyrirtækjanna fáum við betri 

hugmynd um hvaða áhrif þær hafa haft á vöxt þeirra. Auk þess verður árlegur vöxtur 

stærðanna reiknaður með jöfnu 5.1. Þar er árlegur vöxtur stærðarinnar Y fundinn með 

því að notast við upphafsgildi hennar (Y0) og lokagildi (YT). Breytan T táknar lengd 

tímabilsins í árum. 
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5.1.2 Mælikvarðar á arðsemi 

Það verður litið til eftirfarandi þriggja mælikvarða á arðsemi fyrirtækjanna (Brigham 

& Daves. 2004). 

 

Hagnaðarhlutfall (e. profit margin on sales) mælir hversu mikið af hverri krónu 

sölutekna skilar sér í hagnað. Það er reiknað sem hlutfall hagnaðar af tekjum. Ef 

fyrirtæki hefur hærra hagnaðarhlutfall en samkeppnisaðilarnir þá er það merki um að 

það hafi betri stjórn á kostnaðarliðum en þeir. Lágt hagnaðarhlutfall getur orsakast af 

hárri skuldsetningu því hagnaðurinn er fenginn eftir að búið er að greiða vexti. 

Hagnaður e. skatt
Hagnaðarhlutfall

Tekjur
=  

Arðsemi eigin fjár (e. return on equity) sýnir hversu miklum hagnaði fyrirtækið skilar 

miðað við það fjármagn sem hluthafar leggja til. Hlutfallið er reiknað sem hlutfall 

hagnaðar af eigin fé. Eigið fé er meðaleigið fé ársins, það er meðaltal eigin fjár í 

upphafi og lok árs. 

Hagnaður e. skatt
Arðsemi eigin fjár

Meðal eigið fé ársins
=  

Arðsemi eigna (e. return on assets) er reiknað sem hlutfall hagnaðar af eignum. Eignir 

eru meðaleignir ársins, það er meðaltal eigna í upphafi og lok árs. 

Hagnaður e. skatt
Arðsemi eigna

Meðaleignir ársins
=  

5.1.3 Eigin- og veltufjárhlutfall 

Það verður litið á þróun eigin- og veltufjárhlutfalla fyrirtækjanna til þess að kanna 

hvort fjármagnsskipan og geta fyrirtækjanna til að standa við skuldbindingar hafi 

breyst í kjölfar yfirtaka félaganna.  

 

Eiginfjárhlutfall sýnir hversu mikið af eignum er fjármagnað með fé hluthafa. Það er 

fundið með því að reikna hlutfall eigin fjár af skuldum og eigin fé. Þegar 

eiginfjárhlutfallið er þekkt getum við einnig gert okkur grein fyrir því hversu skuldsett 
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fyrirtækið er, því eðli málsins samkvæmt er afgangurinn fjármagnaður með 

skuldsetningu. Með því að fylgjast með þróun eiginfjárhlutfalls fyrirtækis samhliða 

yfirtökum þess má fá hugmynd um hvernig fjármögnun þeirra er háttað. 

Eigið fé
Eiginfjárhlutfall

Skuldir og eigið fé
=  

 

Veltufjárhlutfall (e. current ratio) er hlutfall veltufjármuna af skammtímaskuldum. 

Veltufjármunir eru seljanlegar eignir, til dæmis verðbréf, reiðufé, vörubirgðir og 

skammtímakröfur. Hlutfallið gefur vísbendingu um hversu vel seljanlegar eignir duga 

fyrir skammtímakröfum. Þegar hlutfallið er lægra en einn þá eru skammtímaskuldir 

hærri en veltufjármunir (Brigham & Daves. 2004). 

Veltufjármunir
Veltufjárhlutfall=

Skammtímaskuldir
 

5.1.4 Frammistaða á markaði 

Sá mælikvarði sem er mest áberandi á öldum ljósvakans, það er ef fyrirtæki er skráð á 

markað, er gengi hlutabréfa. Það ber þó að varast að túlka hlutabréfaverð of 

bókstaflega, það getur einfaldlega sveiflast eftir stemmningu á markaðnum frekar en 

frammistöðu viðkomandi fyrirtækis. Vandinn felst auk þess í því að verðið byggir á 

væntingum. Til dæmis ef markaðurinn er á því að stjórnendur fyrirtækis séu að vinna 

frábært starf, og reksturinn er góður, endurspeglast það í verðinu. Þá eru miklar 

væntingar fólgnar í verði bréfanna og erfitt fyrir stjórnendur að fara fram úr þeim. 

Einnig ber að varast að draga rangar ályktanir út frá genginu, til dæmis getur hækkun 

bréfa álframleiðanda stafað af hærra heimsmarkaðsverði á áli frekar en til dæmis 

skilvirkari framleiðslutækni (Koeller, Goedhart & Wessels. 2005). 

 

Sá tími sem það tekur frá því að samruni er tilkynntur og hann kemur fram í 

hlutabréfaverði veltur á skilvirkni markaðarins. Því skilvirkari sem markaðurinn er því 

fyrr kemur það fram í verði hlutabréfa. Þess vegna styttist sá tími sem fangar áhrif 

samrunans á verð hlutabréfanna. Samt sem áður hafa rannsóknir sýnt að markaðsaðilar 

bíða einnig eftir ársskýrslum auk atburða sem gjarnan fylgja í kjölfar samruna svo sem 

hlutabréfaútboð og útgáfa réttinda. Þeir taka sér tíma í að bíða eftir upplýsingum til að 

meta áhrif samrunans og hvort fyrirhugaður ávinningur hans nái fram að ganga. 

Þannig geta áhrif á gengi bréfanna haldið áfram að koma fram löngu eftir atburðinn. 
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Þess vegna horfa rannsóknir á samrunum stundum til langs tíma, jafnvel allt frá 

þremur til sjö ára. Það hefur þó sína galla að hafa tímabilið svo langt því þá aukast 

líkurnar á því að aðrir atburðir óskyldir samrunanum hafi áhrif (Sudarsanam. 2003). 

 

Hér verða áhrif yfirtöku á hlutabréfaverð til skamms tíma könnuð með því að skoða 

breytingu hlutabréfaverðs 30 viðskiptadaga fyrir og eftir yfirtöku miðað við 

Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands. Langtímaáhrif verða könnuð með því að skoða 

breytingu hlutabréfaverðs einu og tveimur árum eftir yfirtöku miðað við 

Úrvalsvísitöluna. Gengi fyrirtækjanna og Úrvalsvísitölunnar voru fengin frá Kauphöll 

Íslands. 

5.2 Bakkavör Group 

Bakkavör Group var stofnað árið 1986 með það að markmiði að framleiða og flytja út 

hrogn til Norðurlandanna. Á miðjum 10. áratug síðustu aldar var fyrirtækið orðið 

meðalstórt á íslenskan mælikvarða og veltan um 500 milljónir króna á ársgrundvelli. 

Fyrirtækið var skráð á íslenska hlutabréfamarkaðinn árið 2000. Jafnframt var stefnu 

fyrirtækisins breytt það sama ár og áhersla lögð á framleiðslu á ferskum tilbúnum 

matvörum, en fram að því hafði verið einblínt á framleiðslu sjávarafurða. Fyrirtækið 

framleiddi vörur undir eigin nafni sem og vörur undir nafni viðskiptavina sinna sem 

voru meðal annars heimsþekktar stórmarkaðskeðjur. En meðal helstu viðskiptavina 

Bakkavarar voru Tesco, Marks & Spencer og Sainsbury's. Bakkavör hafði háleit 

markmið sem fólust í því að ná 20-30% vexti árlega til ársins 2013. Á meðal leiða að 

því markmiði var að yfirtaka stöndug fyrirtæki sem féllu að framtíðarsýn Bakkavarar 

(Bakkavör Group. 2001). 

5.2.1 Helstu yfirtökur Bakkavarar 

Bakkavör var meðal ötulustu fyrirtækjanna á íslenska markaðnum hvað samruna og 

yfirtökur varðar. Sem dæmi yfirtók Bakkavör 14 matvælafyrirtæki á árunum 2005-

2008. Þar á meðal voru þrjár af fjórum stærstu yfirtökum Bakkavarar. En það eru 

yfirtökurnar á bresku matvælafyrirtækjunum Geest, Laurens og Hitchen Foods sem 

nánar verður vikið að hér á eftir. Helstu yfirtökur Bakkavarar miðað við uppgefið 

kaupverð má sjá á töflu 5.1. 
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Ár Yfirtekið fyrirtæki Kaupverð [milljónir] Land 

2001 Katsouris GBP 102 Bretland 
2005 Geest GBP 497 Bretland 
2005 Hitchen Foods GBP 44 Bretland 
2006 Laurens Patisseries Limited GBP 130 Bretland 
Tafla 5.1: Helstu yfirtökur Bakkavarar 
Heimild: Kauphöll Íslands (e. d.) 

   

Innreið Bakkavarar á breska matvörumarkaðinn hófst árið 2000 með yfirtöku á Wine 

& Dine, bæði var þetta fyrsta yfirtaka fyrirtækisins á Bretlandseyjum af mörgum auk 

þess sem það herjaði á nýjan framleiðslumarkað. Wine & Dine framleiddi, þróaði og 

seldi ýrðar afurðir, til dæmis ídýfur og sósur. Fram að þessu hafði Bakkavör eingöngu 

komið að framleiðslu sjávarafurða. Bakkavör hafði verið birgir Wine & Dine um 

áratugaskeið og því var um lóðréttan samruna að ræða („Bakkavör Group hf. kaupir“. 

2000).  

 

Bakkavör hélt áfram innreið sinni á breska matvælamarkaðinn með yfirtöku á 

Katsouris Fresh Foods árið 2001, kaupin festu Bakkavör í sessi sem eitt af stærstu 

fyrirtækjum Íslands. Bakkavör greiddi um 101,8 milljónir punda fyrir Katsouris sem 

jafngilti ríflega 15,6 milljörðum íslenskra króna. Þegar kaupin fóru fram voru þau 

stærstu fyrirtækjakaup í sögu íslenskra viðskipta. Gert var ráð fyrir að velta Katsouris 

yrði ríflega helmingur af veltu Bakkavarar árið eftir eða 10,8 milljarðar króna af 20 

milljörðum króna. Um helmingur kaupverðsins var fjármagnaður með lánsfé, rúmlega 

fimmtungur með almennu hlutafjárútboði og stjórnendur Katsouris fengu um 11% 

kaupverðsins greitt með hlutabréfum í Bakkavör. Fyrir yfirtökuna var Katsouris 

skuldlaust. Kaupin voru liður í stefnu Bakkavarar að vaxa með yfirtökum og stækka 

vörulínuna í kældum tilbúnum matvörum. Jafnframt styrkti Bakkavör stöðu sína á 

Bretlandsmarkaði sem var í örum vexti („Bakkavör Group hf. kaupir“. 2001). 

 

Næstu árin eftir yfirtökuna á Katsouris hafði Bakkavör hægt um sig í yfirtökum, það 

má segja að þetta hafi verið lognið á undan storminum. Það var ekki fyrr en fjórum 

árum síðar sem næsta yfirtaka félagsins leit dagsins ljós. Áður en að henni kom varð 

róttæk breyting á rekstrinum árið 2003 þegar sjávarafurðarekstur fyrirtækisins var 

seldur, en hann nam um fimmtungi af rekstrinum. Bakkavör ætlaði með þessu að 

einbeita sér að framleiðslu kældra tilbúinna matvara, einkum á breska markaðnum 

(Bakkavör Group. 2004). 
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Bakkavör lét til skarar skríða snemma árs 2005. Í þetta skiptið var það Geest, eitt 

stærsta fyrirtækið á Bretlandseyjum í framleiðslu tilbúinna matvæla, sem Bakkavör 

bar víurnar í. Stjórn Geest mælti með því að hluthafar samþykktu kauptilboð 

Bakkavarar sem hljóðaði upp á 497,3 milljónir punda (57,7 milljarða króna). Sem sagt 

rétt tæplega fimmfalt kaupverð Katsouris sem var stærsta yfirtaka Bakkavarar fram til 

þessa. Ársvelta Geest nam 902,5 milljónum punda en samanlögð ársvelta Bakkavarar 

og Geest hefði numið 1.052 milljónum punda. Geest var skráð í kauphöllina í London 

en var afskráð í kjölfar yfirtökunnar. Kaupin voru fjármögnuð með lántöku hjá 

Kaupþingi og Barclays samtals upp á 575 milljónir punda, lánveiting Barclays upp á 

500 milljónir punda var stærsta einstaka lánveiting banka til íslensks fyrirtækis. 

Samnýta átti viðskiptasambönd félaganna og efla þjónustu við viðskiptavini og 

vöruþróun („Bakkavör Group gerir“. 2005). 

 

Síðar á árinu fjárfesti Bakkavöru í Hitchen Foods fyrir um 45 milljónir punda. Hitchen 

Foods framleiddi salöt og ferskt niðurskorið grænmeti. Með þessum tveimur 

yfirtökum varð Bakkavör stærsti aðilinn á Bretlandseyjum á sviði ferskra matvæla. 

Bakkavör reiknaði með miklum vexti á þeim markaði sem Hitchen Foods starfaði á 

auk sterkara sambands við sína helstu viðskiptavini („Bakkavör Group kaupir 

Hitchen“. 2005). 

 

Þann 30. apríl árið 2006 tilkynnti Bakkavör um kaup á Laurens Patisseries Limited, 

kaupverðið nam 130 milljónum punda (þá 17,6 milljarðar króna). Með kaupunum 

eignaðist Bakkavör einn stærsta framleiðanda kældra eftirrétta á Bretlandseyjum. 

Helstu ástæður kaupanna voru aukning markaðshlutdeildar í kældum eftirréttum, gott 

orðspor fór af Laurens Patisseries og viðskiptavinir fyrirtækjanna voru í grunninn þeir 

sömu. Um 23% kaupverðsins (30 milljónir punda) var greiddur með hlutabréfum í 

Bakkavör og afgangurinn var fjármagnaður með lánsfé. Velta Laurens Patisseries árið 

áður var 75 milljónir punda en velta Bakkavarar var yfir 1 milljarður punda á sama 

tíma („Kaupum Bakkavör Group“. 2006). 

 

Árið 2006 herjaði Bakkavör á nýjan markað með fjárfestingu á Creative Foods, 

kínverskum salatframleiðanda. Stefnt var að frekari sókn á Asíumarkað og áttu fleiri 

yfirtökur þar eftir að fylgja í kjölfarið. En gert var ráð fyrir örum vexti á þessum 

markaði eftir að kínversk yfirvöld heimiluðu erlendar fjárfestingar. Yfirtakan á 
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bandaríska matvælaframleiðandanum Two Chefs on a Roll árið 2008 var einnig liður í 

því að hefja sókn á nýja markaði. 

 

Bakkavör hélt sig að nær öllu leyti við yfirtökur á fyrirtækjum sem framleiddu kæld 

og fersk matvæli og að mestu við Bretlandseyjar, því 10 af 16 yfirtökum fyrirtækisins 

frá árinu 2000 voru á á breskum matvælafyrirtækjum. Sérstaklega einblíndi fyrirtækið 

á Bretland á árunum 2000 – 2006 en þá voru 8 af 9 yfirtökum fyrirtækisins þar. Þetta 

kemur glöggt fram í tekjuskiptingu eftir landsvæðum, sem sjá má á mynd 5.1, en til 

dæmis komu 75% tekna Bakkavarar frá Bretlandseyjum árið 2002 en 92% árið 2006. 

2002

Bretland; 
75%

Önnur 
Evrópuríki; 

25%

2006

Bretland; 
92%

Önnur 
Evrópuríki; 

8%

 
Mynd 5.1: Tekjuskipting Bakkavarar eftir landsvæðum árin 2002 og 2006 
Heimild: Bakkavör Group. (2003). (2007) 
 

Á árunum 2007 – 2008 náðu yfirtökurnar til meginlands Evrópu og framandi markaða 

á borð við Asíu og Bandaríkjanna. En fyrirtækið sá vaxtartækifæri í því að herja á nýja 

markaði. 

5.2.2 Vöxtur Bakkavarar 

Þegar litið er á mælikvarða sem gefa til kynna vöxt Bakkavarar má glöggt merkja að 

árið 2005, þegar Geest var yfirtekið, hafi verið stórt stökk fyrir fyrirtækið. Til dæmis 

fimmfölduðust tekjur fyrirtækisins, úr 150 milljónum punda í 722 milljónir punda, og 

eignir fjórfölduðust frá fyrra ári, úr 272 milljónum punda í 1.135 milljónir punda, eins 

og sjá má á myndum 5.2 og 5.3. 
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Mynd 5.2: Tekjur Bakkavarar árið 2000-2008 
Heimild: Bakkavör Group (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 
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Mynd 5.3: Eignir Bakkavarar árið 2000-2008 
Heimild: Bakkavör Group (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 
 

Þróun hagnaðar má sjá á mynd 5.4. Þar má sjá að hagnaðurinn ríflega tvöfaldaðist 

bæði á árunum 2005 (úr 13 milljónum punda í ríflega 32 milljónir punda) og 2006 (úr 

32 milljónum punda í 68 milljónir punda) frá fyrra ári. Þrátt fyrir að tekjurnar hafi 

aukist árið 2007 drógst hagnaður saman. Árið 2008 var fyrirtækinu mjög erfitt, með 

154 milljón punda tapi og litlum vexti tekna. 
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Mynd 5.4: Hagnaður Bakkavarar árið 2000-2008 
Heimild: Bakkavör Group (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 
 
Á töflu 5.2 má sjá árlegan vöxt tekna, hagnaðar og eigna Bakkavarar frá árinu 2000-

2008. Eins og sjá má var árlegur vöxtur tekna 71% á tímabilinu og eigna 117%. Árið 

2008 var tap á rekstri Bakkavarar og því fæst ekki árlegur vöxtur á tímabilinu. 

  Árlegur vöxtur 
Tekjur  71% 

Hagnaður  - 
Eignir  117% 

Tafla 5.2: Árlegur vöxtur Bakkavarar árið 2000-2008 

5.2.3 Arðsemi Bakkavarar 

Á mynd 5.5 má sjá arðsemishlutföllin, arðsemi eigin fjár og arðsemi eigna. Þar sést að 

arðsemi eigin fjár var um 20% á árunum 2002-2004. Sú arðsemi hækkaði verulega í 

kringum yfirtökurnar á Geest og Laurens, upp í 30% árið 2005 og 37% árið 2006, 

enda fylgdi vöxtur eigin fjár ekki eftir vexti hagnaðar sem varð í kjölfar þeirra. 

Arðsemi eigna var um 5-7% á tímabilinu. Árið 2007 lækkuðu bæði hlutföllin, arðsemi 

eigin fjár niður í 18% sem var mikil lækkun frá fyrra ári þegar hlutfallið var 37% og 

arðsemi eigna lækkaði niður í 3%. Tap var á rekstri félagsins árið 2008 og því voru 

arðsemishlutföllin neikvæð. 
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Mynd 5.5: Arðsemi eigin fjár og arðsemi eigna Bakkavarar árið 2001-2008 
Heimild: Bakkavör Group (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 
 

Hagnaðarhlutfallið náði hámarki árið 2003 þegar það var um 10% en fór síðan smám 

saman lækkandi eins og sjá má á mynd 5.6. 
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Mynd 5.6: Hagnaðarhlutfall Bakkavarar árið 2000-2008 
Heimild: Bakkavör Group (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 
 

Af því má ráða að kostnaður hafi aukist meira en rekstrartekjur, þar sem lægra hlutfall 

tekna hafi skilað sér í hagnað fyrirtækisins, eftir stóru yfirtökurnar árin 2005 og 2006. 

5.2.4 Eigin- og veltufjárhlutfall Bakkavarar 

Eiginfjárhlutfallið var um og yfir 30% framan af áratugnum en árið 2005 breyttist 

fjármagnsskipanin umtalsvert því eiginfjárhlutfallið lækkaði niður í 11%. Það kemur 

ekki á óvart þar sem fjármögnunin á Geest árið 2005 var í formi skuldsetningar, en 

Bakkavör tók þá um 575 milljón punda lán eins og áður sagði. Eiginfjárhlutfallið 
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hækkaði þó árin 2006 og 2007 upp í tæp 20% en datt síðan aftur niður í aðeins 7% 

árið 2008, eins og sjá má á mynd 5.7. 
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Mynd 5.7: Eiginfjárhlutfall Bakkavarar árið 2000-20 08 
Heimild: Bakkavör Group (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 
 

Á mynd 5.8 sést veltufjárhlutfallið sem gefur til kynna hversu vel fyrirtækið var í 

stakk búið til að standa við skammtímaskuldbindingar sínar. 
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Mynd 5.8: Veltufjárhlutfall Bakkavarar árið 2000-20 08 
Heimild: Bakkavör Group (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 
 

Þar sést að fyrirtækið var ágætlega statt til þess árin 2003 og 2004 þar sem hlutfallið 

var vel yfir tveimur. En það þýðir í raun að fyrirtækið átti tvöfalt meira af 

veltufjármunum heldur en skammtímaskuldum. Árið 2005 féll hlutfallið niður fyrir 

einn í fyrsta skipti og hélst undir einum eftir það, en það þýðir að veltufjármunir duga 

ekki fyrir skammtímaskuldum. 
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5.2.5 Frammistaða Bakkavarar á markaði í kjölfar yfirtaka  

Á  mynd 5.9 er gengi Bakkavarar frá því fyrirtækið var sett á markað árið 2000 til 

ársloka 2008. Þar er búið að merkja inn helstu yfirtökur fyrirtækisins. Á tímabilinu var 

nánast fullkomin fylgni á milli gengis Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands og 

Bakkavarar, enda er hún nánast spegilmynd myndar 4.1 af gengi Úrvalsvísitölunnar í 

4. kafla. Því var uppgangur Bakkavarar nær stöðugur frá árinu 2001 fram á mitt ár 

2007 þegar gengið tók að síga líkt og gengi Úrvalsvísitölunnar. Á myndinni sést að 

gengi bréfanna hækkaði töluvert við yfirtökuna á Katsouris sem og í kjölfarið á 

yfirtökunni á Geest, en nánar verður komið inn á viðbrögð markaðarins í töflum 5.3 

og 5.4. 
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Mynd 5.9: Gengi hlutabréfa Bakkvarar og helstu yfirtökur árið 2000-2008 
 

Á töflu 5.3 má sjá að markaðurinn brást vel við yfirtökunum á Geest og Katsouris, 

gengi bréfanna hækkaði annars vegar um 27% og hins vegar um 61% á meðan 

hækkun Úrvalsvísitölunnar var 7-8%. Lítill munur var á gengi bréfa Bakkavarar og 

Úrvalsvísitölunnar í kringum yfirtökurnar á Laurens og Hitchen. 

Yfirtekið fyrirtæki 
Verðbreyting 
Bakkavarar 

Verðbreyting 
Úrvalsvísitölunnar  

Laurens -11% -10% 
Hitchen 8% 7% 
Geest 27% 7% 
Katsouris 61% 8% 

Tafla 5.3: Skammtímaviðbrögð markaðarins við helstu yfirtökum Bakkavarar 
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Á töflu 5.4 má sjá langtímaviðbrögð markaðarins við helstu yfirtökum Bakkavarar í 

samanburði við Úrvalsvísitöluna. Eins og sjá má á töflunni voru langtímaviðbrögðin 

jákvæðust við yfirtökuna á Katsouris. En tveimur árum eftir hana höfðu bréf 

Bakkavarar hækkað um 309% á meðan Úrvalsvísitalan hækkaði um 85% á sama 

tímabili. Langtímaviðbrögðin við yfirtökunni á Geest voru örlítið Bakkavör í hag en 

annars hafði Úrvalsvísitalan betur bæði í kjölfar yfirtakanna á Hitchen og Laurens, 

hvort sem litið er til eins eða tveggja ára. 

Yfirtekið 
fyrirtæki 

Ár frá 
yfirtöku 

Verðbreyting 
Bakkavarar 

Verðbreyting 
Úrvalsvísitölunnar  

1 38% 43% Laurens 
2 -27% -4% 
1 36% 40% Hitchen Foods 
2 55% 82% 
1 43% 39% Geest 
2 111% 104% 
1 162% 23% Katsouris 
2 309% 85% 

Tafla 5.4: Langtímaviðrögð markaðarins við helstu yfirtökum Bakkavarar 

5.2.6 Samantekt á umfjöllun um Bakkavör 

Eins og áður sagði varð stefnubreyting í rekstri Bakkavarar árið 2000, við yfirtökuna á 

breska matvælaframleiðandanum Wine & Dine, og næstu árin á eftir einbeitti 

fyrirtækið sér nær alfarið að Bretlandsmarkaði. Yfirtakan á Katsouris árið 2001 var 

mikilvæg til að festa sig í sessi á markaðnum þar en spurning er hvort Bakkavör hafi 

færst of mikið í fang með yfirtökunum árið 2005 og 2006, einkum og sér í lagi 

yfirtökunni á Geest. 

 

Eftir að hafa skoðað mælikvarða á vöxt, arðsemi og skuldsetningu má sjá að framan af 

virðast áformin um vöxt hafa gengið eftir og rúmlega það. En eins og fram hefur 

komið lagði fyrirtækið upp með 20-30% árlegan vöxt, en árlegur vöxtur tekna á 

tímabilinu var um 71% að jafnaði. Sá vöxtur var þó ekki jafn heldur kom í stökkum, 

til dæmis var vöxturinn aðeins 3% árið 2003 og 8% árið 2004 en yfir 400% árið 2005. 

Vöxtur eigna á tímabilinu samsvarar 117% árlegum vexti. Arðsemishlutföllin lækkuðu 

sem og hagnaðarhlutfallið. Þá varð umfangsmikil breyting á fjármagnsskipan eftir 

yfirtökuna á Geest, en eiginfjárhlutfallið lækkað þá úr 32% niður í 11%. Jafnframt 

lækkaði veltufjárhlutfallið niður fyrir einn árið 2005 og var undir einum til ársins 

2008. 
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Það virðist sem svo að yfirtökurnar árið 2005 hafi verið of stór biti að kyngja fyrir 

Bakkavör. Fyrirtækið hafði sterka eiginfjárstöðu og reksturinn að komast í ágætt horf 

ef tekið er mið af arðsemis- og hagnaðarhlutföllum árin 2003 og 2004. Síðan tók að 

halla undan fæti árið 2007 hjá fyrirtækinu eins og vel ber að merkja á þeim 

mælikvörðum sem litið var til. Auðvitað er hægt að skella skuldinni á ástandið á 

mörkuðum að einhverju leyti en sem áður skilaði minna af tekjum í hagnað strax árið 

2005 og áhættan hafði jafnframt aukist mikið eins og sjá má á lækkun eigin- og 

veltufjárhlutfalla. Skammtímaviðbrögð markaðarins voru áberandi góð við 

yfirtökurnar á Katsouris og Geest en langtímaviðbrögð aðeins góð í kjölfar 

yfirtökunnar á Katsouris. 

5.3 Össur hf. 

Stoð- og stuðningstækjaframleiðslufyrirtækið Össur hf. var stofnað í Reykjavík árið 

1971. Upphaflega var Össur stoðtækjaverkstæði, fyrirtækið fékk sitt fyrsta einkaleyfi 

árið 1986 og var skráð í Kauphöll Íslands árið 1999. Össur þróaðist yfir í alþjóðlegt 

fyrirtæki og er eitt þeirra íslensku fyrirtækja sem hafa á undanförnum árum látið mikið 

að sér kveða á erlendri grundu. Fyrirtækið er orðið stór aðili í framleiðslu og sölu 

stoð- og stuðningstækja á heimsvísu. Rétt er að gera greinarmun á stoð- og 

stuðningstækjum áður en lengra er haldið. Stoðtæki koma í stað útlima sem manneskja 

hefur misst en stuðningstæki styðja við líkamshluta, þau auðvelda eða leiðrétta 

hreyfingu ákveðins útlims. Eins og áður sagði var fyrirtækið upphaflega í 

stoðtækjaiðnaðnum, þar sem stuðningstækjaiðnaðurinn er skyldur honum þá var Össur 

í nánu samstarfi við sérfræðinga bæði á sviði stoð- og stuðningstækja. Það lá því beint 

við fyrir fyrirtækið að hefja innreið á stuðningstækjamarkaðinn. 

 

Markaður fyrir stoð- og stuðningstæki flokkast undir heilbrigðismarkað. Það sem 

einkennir þennan markað er stöðug nýsköpun, hröð tækniþróun og samrunar. Til þess 

að verða ekki undir í samkeppni á þessum markaði er tækniþróun sérstaklega 

mikilvæg, því var stefna Össurar að verja árlega 6-8% af sölutekjum til tækniþróunar. 

Starfsemi á heilbrigðismarkaði er háð opinberum lögum og reglum sem um þá gilda 

sem eru mjög breytileg eftir löndum. Jafnframt getur regluverkið skyndilega breyst og 

þarf fyrirtækið að geta aðlagast þeim breytingum fljótt. Vörum Össurar er yfirleitt 

framvísað af sérfræðingum í heilbrigðisþjónustu. Eftirspurn eftir stoðtækjavörum 

Össurar er háð þáttum eins og meðalaldri og kvilla á borð við sykursýki og 
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æðasjúkdóma. Eftir því sem meðalaldur hækkar eykst tíðni fyrrgreindra kvilla, sem 

eru meginorsök þess að fólk missir útlimi, og því eftirspurn eftir stoðtækjavörum um 

leið. Meðal stuðningstækja má til dæmis nefna íhluti til enduruppbyggingar, 

festingarbúnað fyrir beinbrot og spelkur fyrir ökkla, hné, hrygg og efri útlimi. Spelkur 

eru notaðar við meðhöndlun meðfæddra galla, slitgigtar og skaddaðra liðbanda, oft af 

völdum veikinda tengdum aldri eða lífsstíl, en líka vegna íþróttameiðsla (Össur hf.. 

2005).  

5.3.1 Helstu yfirtökur Össurar 

Össur yfirtók 14 erlend fyrirtæki á árunum 2000 – 2008. Á töflu 5.5 má sjá helstu 

yfirtökur Össurar miðað við uppgefið kaupverð. 

Ár Yfirtekið fyrirtæki Kaupverð  Land 
2000 Flex Foot USD 72 Bandaríkin 
2000 Century XXII Innovations USD 32 Bandaríkin 
2003 Generation II Group USD 31 Bandaríkin 
2005 Royce Medical Holding USD 216 Bandaríkin 
2006 Innovation Sports USD 38 Bandaríkin 
2006 Gibaud Group USD 132 Frakkland 

Tafla 5.5: Helstu yfirtökur Össurar 
Heimild: Kauphöll Íslands (e. d.) 

 

Fyrstu yfirtökur Össurar voru ýmist yfirtökur á stoðtækjaframleiðendum eða 

dreifingaraðilum. Yfirtakan á Generation II Group árið 2003 markaði stefnubreytingu 

í rekstri fyrirtækisins, því það var fyrsti stuðningstækjaframleiðandinn sem Össur 

yfirtók. Í kjölfarið fylgdu tvær stærstu yfirtökur í sögu fyrirtækisins, í báðum tilvikum 

var um yfirtökur á stuðningstækjaframleiðendum að ræða. Annars vegar árið 2005 á 

bandaríska fyrirtækinu Royce Medical Holding og hins vegar árið 2006 á franska 

fyrirtækinu Gibaud Group. Með þessum yfirtökum var fjölbreytni í rekstri 

fyrirtækisins aukin, en nánar verður komið að því síðar. 

 

Fyrstu stóru kaup Össurar voru á bandarískja stoðtækjafyrirtækinu Flex-Foot árið 

2000, en Flex Foot var leiðandi í hönnun og markaðssetningu gerviökkla og hnjáliða. 

Með yfirtökunni varð Össur næst stærsta fyrirtæki í heimi í framleiðslu 

stoðtækjalausna. Fram að þessu hafði Össur selt í gegnum dreifingaraðila á flestum 

markaðssvæðum, Flex Foot hafði yfir að ráða öflugu sölukerfi í Bandaríkjunum og í 

vinnslu var að setja á laggirnar sölukerfi í Evrópu. Þá bættu vörulínur fyrirtækjanna 

hvor aðra upp en Össur hafði sérhæft sig í hulsum til að festa gervifætur á útlimi á 
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meðan styrkleiki Flex-Foot lá í hnjáliðum og gerviökklum eins og áður sagði. 

Samanlögð velta félaganna var 3,3 milljarðar króna (þar af Flex Foot 2 milljarðar) og 

EBITDA rúmlega 650 milljónir króna (þar af Flex Foot 416 milljónir). Össur greiddi 

72 milljónir dollara fyrir Flex Foot, sem samsvaraði rúmlega 5,2 milljörðum króna, 

auk þess var ákvæði um árangurstengda greiðslu upp á 3 milljónir dollara. Kaupin 

voru fjármögnuð með langtímaláni, lausafé og hlutafjárútboði („Össur hf. kaupir Flex-

Foot Inc“. 2000). 

 

Síðar á árinu 2000 náði Össur samkomulagi við bandaríska stoðtækjafyrirtækið 

Century XXII Innovations Inc um kaup á öllum hlutabréfum fyrirtækisins. Össur 

greiddi með hlutabréfum í Össuri og nam kaupverðið 2,8 milljörðum króna miðað við 

meðalgengi bréfanna síðustu 30 daga fyrir kaupsamninginn. Jafnframt var ákvæði um 

árangurstengda greiðslu sem nam 1 milljón dollara á næstu þremur árum ef ákveðin 

markmið næðust í rekstrinum. Century XXII sérhæfði sig í hönnun og 

markaðssetningu gervihnjáa. Með þessu varð Össur betur í stakk búið til að bjóða upp 

á heildstæða lausn, jafnt fyrir notendur sem fagfólk („Össur hf. undirritar“. 2000). 

 

Eftir þetta viðburðaríka ár hélt Össur að mestu að sér höndum í yfirtökum fram til 

ársins 2005, ef frá er talin yfirtakan á Generation II Group árið 2003. En sérsvið þess 

var þróun og framleiðsla á hnjáspelkum. Árið 2005 festi Össur kaup á bandaríska 

stuðningstækjaframleiðandanum Royce Medical Holding Inc. Heildarkaupverðið var 

216 milljónir dollara (14 milljarðar króna) og því um að ræða stærstu kaup í sögu 

Össurar. Markmiðið með kaupunum var að herja á stuðningstækjamarkaðinn í 

Bandaríkjunum en fyrir var Össur stór aðili á stoðtækjamarkaðnum. Samlegð átti 

meðal annars að felast í að fyrirtækin nýttu sölukerfi hvors annars. Þannig mundi 

Össur nýta sölukerfi Royce Medical í Norður-Ameríku og Royce Medical nýta 

sölukerfi Össurar í Evrópu. Samanlögð EBITDA félaganna var 43 milljónir dollara, 

þar af var EBITDA Royce Medical 18 milljónir. Kaupin voru fjármögnuð með útgáfu 

nýs hlutafjár („Össur - Kaupir bandaríska“. 2005). 

 

Össur hélt áfram sókn sinni á stuðningstækjamarkaðinn með kaupum á franska 

fyrirtækinu Gibaud Group í lok árs 2006. Össur reiddi fram 132 milljónir dollara sem 

gerði þetta að næst stærstu yfirtöku í sögu Össurar á eftir yfirtökunni á Royce 

Medical. Gibaud sérhæfði sig í framleiðslu og þróun stuðningstækja með áherslu á 
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spelkur og vörur til notkunar við blóðrásarmeðferðir. Með kaupunum tryggði Össur 

aðgang að nýjum markaði Evrópu sem var að skapast fyrir þær. Auk þess taldi Össur 

ávinning felast í vörumerki félagsins, sem var rótgróið með yfir 100 ára sögu, og 

sölukerfi þess í Frakklandi. Kaupin voru fjármögnuð með brúarláni hjá Kaupþingi og 

stefnt var að hlutafjárútboði árið eftir til uppgreiðslu á því („Össur kaupir Gibaud 

Group í Frakklandi“. 2006). 

 

Á mynd 5.10 sést að framan af áratugnum kom um 50-60% tekna Össurar frá 

Bandaríkjunum, um 30-40% tekna frá Evrópu og afgangurinn annars staðar frá. 
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Mynd 5.10: Tekjuskipting Össurar eftir landsvæðum árið 2001-2008 
Heimild: Össur hf. (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 
 

Eftir yfirtökurnar í Bandaríkjunum um miðjan áratuginn óx hlutfall tekna þaðan og 

náði hámarki í 60% á árunum 2005 og 2006 á meðan tekjur frá Evrópu urðu aðeins 

um þriðjungur tekna fyrirtækisins. Þetta jafnaðist síðan við yfirtökuna á franska 

fyrirtækinu Gibaud, en í kjölfar hennar kom svipaður hluti tekna frá Evrópu og 

Bandaríkjunum.  

 

Með sókninni á stuðningstækjamarkaðinn breyttist einnig skipting tekna eftir geirum 

eins og sést á mynd 5.11. Árið 2001 komu 91% tekna af stoðtækjum, 5% af 

stuðningstækjum og 4% annars staðar frá. Á myndinni sést hvernig hlutfall tekna af 

stuðningstækjum fer vaxandi og verður að lokum stærsta tekjulind Össurar árið 2006, 

en yfir helmingur tekna hefur komið af stuðningstækjum síðan þá. Eins og áður sagði 
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jókst fjölbreytnin í rekstri Össurar með innreiðinni á stuðningstækjamarkaðinn og 

þróun skiptingar sölutekna fyrirtækisins rennir stoðum undir það. 
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Mynd 5.11: Tekjuskipting Össurar eftir framleiðslui ðnaði árið 2001-2008 
Heimild: Össur hf. (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 

5.3.2 Vöxtur Össurar 

Á mynd 5.12 sést tekjuþróun Össurar á árunum 2000-2008, þar sést að vöxtur tekna 

var jafn og stöðugur á tímabilinu. Vöxturinn var um 20-30% á árunum 2002-2005. 

Hann tók síðan stökk árið 2006, er tekjurnar uxu úr 161 milljón dollara í 252 milljónir 

dollara eða um 57%, eftir yfirtökurnar á meðal annars Gibaud og Royce Medical. 
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Mynd 5.12: Tekjur Össurar árið 2000-2008 
Heimild: Össur hf. (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 

. 
Hins vegar voru mun meiri sveiflur í hagnaði fyrirtækisins eins og sjá má á mynd 

5.13. Hann fór nánast stigvaxandi til ársins 2004 en drógst saman á árunum 2005 og 
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2006. Hagnaðurinn tvöfaldaðist síðan árið 2007 og fjórfaldaðist árið 2008 þegar hann 

var 28 milljónir dollara. 
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Mynd 5.13: Hagnaður Össurar árið 2000-2008 
Heimild: Össur hf. (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 
 

Að lokum sést vöxtur eigna Össurar á mynd 5.14. Eins og sjá má varð sá vöxtur 

langmestur árið 2005 þegar eignirnar fjórfölduðust, úr 109 milljónum dollara í 408 

milljónir dollara, árið eftir uxu þær síðan um helming. Eins og farið var yfir hér að 

framan fóru fram á þessum árum stærstu yfirtökur í sögu Össurar. 
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Mynd 5.14: Eignir Össurar árið 2000-2008 
Heimild: Össur hf. (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 
 
Á töflu 5.6 sést árlegur vöxtur tekna, hagnaðar og eigna Össurara árið 2000-2008. Þar 

kemur fram að árlegur vöxtur tekna var 29%, hagnaðar 24% og eigna 40% á 

tímabilinu. 
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  Árlegur vöxtur 
Tekjur  29% 

Hagnaður  24% 
Eignir  40% 

Tafla 5.6: Árlegur vöxtur Össurar 
árið 2000-2008 

5.3.3 Arðsemi Össurar 

Þegar arðsemishlutföllin,  arðsemi eigin fjár og arðsemi eigna, eru skoðuð kemur í ljós 

að arðsemin drógst verulega saman á árunum 2005 og 2006. En eins og áður sagði 

fóru þar stærstu yfirtökur Össurar, arðsemi eigin fjár var 31% árið 2004 og arðsemi 

eigna var 14%. Árið 2006 var arðsemi eigin fjár komin niður í 3% og arðsemi eigna 

aðeins 1%. Arðsemishlutföllin réttu þó úr kútnum árið 2008 eins og sjá má á mynd 

5.15. 
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Mynd 5.15: Arðsemi eigna og arðsemi eigin fjár Össurar árið 2000-2008 
Heimild: Össur hf. (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 
 

Þróun hagnaðarhlutfalls Össurar sést á mynd 5.16. Það var 10-12% á árunum 2000-

2004, að undanskildu árinu 2003 þegar það var 5%. Líkt og arðsemi eigin fjár og 

arðsemi eigna lækkaði hagnaðarhlutfallið á árunum 2005-2007 þegar helstu yfirtökur 

Össurar áttu sér stað. Árið 2005 lækkaði það niður í 7% og síðan niður í aðeins um 2% 

árin 2006 og  2007. Það hækkaði síðan aftur upp í 8% árið 2008. 
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Mynd 5.16: Hagnaðarhlutfall Össurar árið 2000-2008 
Heimild: Össur hf. (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 

5.3.4 Eigin- og veltufjárhlutfall Össurar 

Össur hafði hátt eiginfjárhlutfall eða um 50% framan af áratugnum, á mynd 5.17 sést 

að það fór niður fyrir 40% árið 2005 og alveg niður í 26% árið 2006. Yfirtökurnar á 

þessum árum hafa því haft áhrif á fjármagnsskipan Össurar, yfirtakan á Gibaud var til 

dæmis fjármögnuð með 100 milljón evra láni, hlutfallið fór þó aftur yfir 40% árið 

2008. 
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Mynd 5.17: Eiginfjárhlutfall Össurar árið 2000-2008 
Heimild: Össur hf. (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 

 

Á mynd 5.18 má sjá veltufjárhlutfall Össurar, það var um 2 á árunum 2001-2005 en 

snarlækkaði árið 2006 niður í aðeins 0,6. Það hækkaði þó aftur smám saman og var 

komið yfir 1 árið 2008. 
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Mynd 5.18: Veltufjárhlutfall Össurar árið 2000-2008 
Heimild: Össur hf. (2001). (2002). (2003). (2004). (2005). (2006). (2007). (2008). (2009) 

5.3.5 Frammistaða Össurar á markaði í kjölfar helstu yfirtaka 

Á mynd 5.19 má sjá gengi bréfa Össurar árið 2000-2008 í samhengi við helstu 

yfirtökur fyrirtækisins. 

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

GibaudFlex Foot Century XXII Generation Royce Medical Innovation Sports

G
en

gi

 
Mynd 5.19: Gengi hlutabréfa Össurar og helstu yfirtökur árið 2000-2008 
 

Stefnubreytingin sem varð með yfirtökunni á Generation II árið 2003 virðist hafa haft 

góð áhrif á gengi bréfa í félaginu því það tók mikið stökk í kjölfarið. Jafnframt virðist 

yfirtakan á Royce Medical hafa fallið vel í kramið hjá markaðsaðilum, en bréf 

fyrirtækisins hækkuðu um 38% á næstu fjórum mánuðum eftir yfirtökuna. 
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Á töflu 5.7 má sjá að til skamms tíma þá hækkaði Úrvalsvísitalan yfirleitt töluvert 

meira heldur en bréf Össurar við helstu yfirtökurnar, eða í fjórum tilvikum af sex. Við 

yfirtökur Össurar árið 2000 á Century XXII og Flex Foot hækkuðu bréf Össurar mun 

meira en Úrvalsvísitalan, sérstaklega við yfirtökuna á Flex Foot þegar hækkunin var 

79%. 

Yfirtekið fyrirtæki 
Verðbreyting 

Össurar 
Verðbreyting 

Úrvalsvísitölunnar 
Gibaud -5% 15% 
Innovation Sports 2% 26% 
Royce Medical 11% 17% 
Generation II 4% 23% 
Century XXII 0% -16% 
Flex Foot 79% 1% 

Tafla 5.7: Skammtímaviðbrögð markaðarins við helstu yfirtökum Össurar  
 

Á töflu 5.8 sést hvernig gengi Össurar þróaðist til lengri tíma litið miðað við 

Úrvalsvísitöluna í kjölfar helstu yfirtaka fyrirtækisins. Þar sést að Úrvalsvísitalan 

hafði betur í fjórum tilvikum af sex hvort sem litið er til eins eða tveggja ára. 

Yfirtekið fyrirtæki 
Ár frá 

yfirtöku 
Verðbreyting 

Össurar 
Verðbreyting 

Úrvalsvísitalan  
1 -13% -1% Gibaud 
2 -12% -94% 
1 1% 12% Innovation Sports 
2 -13% -9% 
1 25% 22% Royce Medical 
2 28% 102% 
1 72% 101% Generation II 
2 60% 153% 
1 -29% -21% Century XXII 
2 -24% -4% 
1 2% -28% Flex Foot 
2 -12% -25% 

Tafla 5.8: Langtímaviðbrögð markaðarins við helstu yfirtökum Össurar  

5.3.6 Samantekt á umfjöllun um Össur 

Þær yfirtökur Össurar sem farið var yfir hér lýsa ágætlega þeirri þróun sem varð hjá 

fyrirtækinu. Framan af áratugnum yfirtók Össur stoðtækjaframleiðendur, en með 

yfirtöku á stuðningstækjaframleiðandanum Generations Group árið 2003 hófst innreið 

Össurar á stuðningstækjamarkaðinn. Sú innreið hélt áfram með stærstu yfirtökum í 

sögu Össurar til þessa á Royce Medical og Gibaud Group. Helstu yfirtökur Össurar 

voru á Bandaríkjamarkaði, en 5 af 6 stærstu yfirtökum Össurar voru á bandarískum 

fyrirtækjum. Eina yfirtakan utan Bandaríkjanna sem kemst í þann hóp er yfirtakan á 

franska fyrirtækinu Gibaud, sem er önnur stærsta yfirtakan í sögu Össurar. 
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Markmið Össurar var að vaxa um að minnsta kosti tveggja stafa tölu á ári. Það 

markmið hafðist á tímabilinu miðað við þá vaxtarmælikvarða sem hér var litið til. Á 

ársgrundvelli uxu tekjur að jafnaði um 29% og eignir um 40%. Arðsemishlutföllin 

lækkuðu á árunum 2005-2006 þegar stærstu yfirtökurnar áttu sér stað og minna af 

tekjum skilaði sér í hagnaði. Eigin- og veltufjárhlutföllin lækkuðu einnig á þessu sama 

tímabili. Það virðist hafa tekist að auka fjölbreytni í rekstri félagsins, tekjur af stoð- og 

stuðningstækjum jöfnuðust út sem og tekjur frá Evrópu og Bandaríkjunum. Þá 

hækkuðu bréf Össurar meira en Úrvalsvísitalan aðeins í tveimur tilvikum af sex hvort 

sem litið var til lengri eða skemmri tíma í kjölfar helstu yfirtaka fyrirtækisins. 

5.4 Actavis Group 

Actavis Group á rætur sínar að rekja til fjárfestingafélagsins Pharmaco sem var 

stofnað árið 1956. Til að gera langa sögu stutta hóf félagið lyfjaframleiðslu árið 1972 

og var skráð á íslenska hlutabréfamarkaðinn árið 1997. Alþjóðavæðing fyrirtækisins 

hófst fyrir alvöru árið 1999 er það yfirtók búlgarska lyfjaframleiðandann 

Balkanpharma. Yfirtakan markaði upphafið á útrás fyrirtækisins sem helgaðist af 

yfirtökum á framleiðendum samheitalyfja. Sérhæfing fyrirtækisins er fólgin í 

framleiðslu, sölu og þróun samheitalyfja. En það eru lyf sem jafngilda því frumlyfi 

sem þau eru borin saman við. Þegar einkaleyfi frumlyfja renna út þá koma á markað 

samheitalyf, það er keppikefli fyrirtækisins að vera fyrst á markaðinn með samheitalyf 

þegar einkaleyfi renna út. Nafni samstæðunnar var breytt í Actavis Group um mitt ár 

2004. Actavis var yfirtekið af fjárfestingafélaginu Novator sumarið 2007 og skráð af 

markaði í kjölfarið (Actavis Group. e. d.). 

5.4.1 Samruni Delta og Pharmaco 

Haustið 2002 dróg til tíðinda á íslenska hlutabréfamarkaðnum þegar Pharmaco yfirtók 

lyfjafyrirtækið Delta. En Delta hafði verið stofnað af Pharmaco árið 1981 og átti 

Pharmaco 2/3 hluta í Delta allt til ársins 1992. Pharmaco eignaðist 51% hlut í Delta 

þann 19.júlí árið 2002 sem það greiddi fyrir með eigin bréfum, lögum samkvæmt 

gerði Pharmaco yfirtökutilboð til hluthafa Delta í kjölfarið. Hluthafafundur Delta 

samþykkti samruna félaganna á hluthafafundi félagsins þann 26. september. Með 

samrunanum varð til eitt stærsta fyrirtækið á íslenska markaðnum á þessum tíma en 

markaðsvirði félagsins var um 48 milljarðar króna. Pharmaco horfði til samþættingu 
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þeirrar þekkingar sem bjó í Delta og afkastagetu lyfjaverksmiðju dótturfyrirtækis síns 

í Búlgaríu, Balkanpharma („Pharmaco hf. eignast“. 2002).  

 

Segja má að markaðssvæði fyrirtækjanna hafi bætt hvort annað upp, en Delta hafði 

aðallega starfað í Vestur-Evrópu á meðan starfsemi Pharmaco hafði mikið til verið í 

Austur- og Mið-Evrópu. Að því leyti var ekki mikil skörun á starfsemi fyrirtækjanna. 

Stefna hins nýja fyrirtækis í markaðsmálum var að selja beint til apóteka og þar með 

færa sig framar í virðiskeðjuna. Með því hefði fyrirtækið meiri stjórn á söluferlinu. 

Með samrunanum var talið að þróunarvinnan mundi eflast og því fleiri ný lyf komast á 

markað. Þá þótti fyrirtækið samkeppnishæft á alþjóðlegum vettvangi (Pharmaco hf.. 

2002b). 

5.4.2 Erlendar yfirtökur Actavis 

Í ársskýrslu Actavis árið 2004 er farið yfir yfirtökustefnu félagsins. Þar segir að 

markmiðið sé að útvíkka starfsemina með stefnumarkandi yfirtökum í Mið- og 

Austur-Evrópu sem og á Indlandi. Jafnramt kemur þar fram að stöðugt sé verið að 

skoða yfirtökutækifæri í Bandaríkjunum, en bandaríski markaðurinn er stærsti 

markaðurinn á þessu sviði. Þá var lögð áhersla á að yfirtökur fyrirtækisins einkenndust 

af samhæfingu áætlana, uppbyggingar, menningar, samskipta og mannauðs. 

 

Ólíkt þeim fyrirtækjum sem fjallað var um hér að framan þá sótti lyfjafyrirtækið 

Actavis meira á framandi slóðir í yfirtökum sínum. En þær voru margar hverjar með 

Austur-Evrópsku ívafi, til dæmis í löndum á borð við Tékkland, Króatíu, Búlgaríu, 

Pólland og Ungverjaland. Eins og áður sagði var markmið Actavis að komast framar í 

virðiskeðjuna, því markmiði var fylgt eftir með yfirtökum á Pliva og Biovena árið 

2004, en bæði fyrirtækin voru sérhæfð í sölu og markaðssetningu samheitalyfja. 

Þessari stefnu var fylgt enn frekar eftir með yfirtökum á Pharma Avalanche, Higia og 

Kéri Pharma árið 2005. Allt voru þetta fyrirtæki staðsett í Austur-Evrópu. Helstu 

yfirtökur Actavis, miðað við uppgefið kaupverð, má sjá á töflu 5.9. 
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Ár Fyrirtæki Kaupverð [milljónir] Land 
2005 Amide USD 600 USA 
2005 Alpharma USD 810 Noregur 
2006 Sindan USD 177 Rúmenía 
2006 Abrika USD 240 USA 

Tafla 5.9: Helstu erlendu yfirtökur Actavis 
Heimild: Kauphöll Íslands (e. d.) 

 

Árið 2005 festi Actavis rætur á Bandaríska markaðnum með tveimur stærstu 

yfirtökum sínum til þessa, en fyrirtækið hafði ekki áður sótt á Bandaríkjamarkað. 

Fyrst festi Actavis kaup á samheitalyfjafyrirtækinu Amide Pharmaceuticals Inc., sem 

var óskráð fjölskyldufyrirtæki í New Jersey. Sérhæfing Amide fólst í þróun, 

framleiðslu og sölu samheitalyfja. Kaupverðið var 500 milljónir dollara og möguleiki 

á 100 milljónum dollara til viðbótar gegn góðri afkomu félagsins. Með kaupunum 

ætlaði Actavis að koma sér vel fyrir á samheitalyfjamarkaðnum í Bandaríkjunum og 

markaðssetja lyf sín þar („Actavis kaupir bandaríska“. 2005). 

 

Seint á árinu 2005 komst Actavis síðan í hóp fimm stærstu samheitalyfjafyrirtækja 

heims. Það gerðist með stærstu kaupum í sögu fyrirtækisins á samheitalyfjastarfsemi 

lyfjafyrirtækisins Alpharma Inc. fyrir um 810 milljónir dollara. Upphæðin jafngilti þá 

um 50 milljörðum íslenskra króna. Alpharma, sem var stofnað í Noregi árið 1903, var 

með starfsemi í 11 löndum. Fyrirtækið var meðal átta stærstu samheitalyfjafyrirtækja í 

Bandaríkjunum og það fjórða stærsta á Bretlandi. Markaðsstaðan í Bandaríkjunum 

styrktist því enn frekar og gert var ráð fyrir að um 35% tekna félagsins kæmi þaðan í 

kjölfarið. Jafnframt styrktist staðan í sölu á meginlandi Evrópu og dyr opnuðust að 

mörkuðum Kína og Indónesíu. En Alpharma hafði yfir að ráða öflugu sölu- og 

dreifingarneti. 

 

Við kaupin hafði Actavis tryggt sér 1.695 milljón dollara til að fjármagna kaupin og 

endurfjármagna gamlar skuldir félagsins. Þar af tryggðu Landsbankinn og 

Íslandsbanki 425 milljónir dollara sem forgangshlutabréf. Actavis hafði heimild til að 

kaupa bréfin aftur á næsta fimm og hálfa ári, ef félagið nýtti sér það ekki gátu 

bankarnir breytt bréfunum í hlutabréf og eignast 39% af útgefnu hlutafé Actavis 

(„Actavis kaupir samheitalyfjastarfsemi“. 2005).  

 



  77 

Af öðrum stórum yfirtökum Actavis á árinu 2005 má nefna kaupin á búlgarska 

lyfjadreifingarfyrirtækinu Higia. Kaupverðið var ekki gefið upp en áætlað var að 

tekjur Higia yrðu 90-100 milljónir evra á árinu 2006. Higia var sérhæft í dreifingu 

lyfja til apóteka og sjúkrastofnana. Kaupin voru fjármögnuð með langtímaláni. 

Markmiðið með kaupunum var að styrkja vöxt tekna í Búlgaríu en um 12% tekna af 

vörusölu samstæðunnar komu þaðan. 

 

Þessu viðburðaríka ári fylgdi Actavis eftir með tveimur yfirtökum árið 2006. Fyrst á 

rúmenska lyfjaframleiðandanum Sindan og síðan á bandaríska lyfjafyrirtækinu Abrika 

Pharmaceuticals Inc.. Sindan var sérhæft í þróun, framleiðslu og dreifngu 

samheitalyfja við krabbameini. Kaupverðið nam 177 milljónum dollara. Abrika var 

aftur á móti sérhæft í þróun og sölu forðalyfja og samheitalyfja sem erfið eru í þróun. Í 

forðalyfjum er losun virka efnis lyfsins stjórnað, þau virka því í fyrirfram ákveðinn 

tíma. Kaupverðið nam um 240 milljón dollara sem samsvaraði um 16,5 milljörðum 

króna, þar af var um helmingur kaupverðsins árangurstengdur. Með kaupunum varð 

Actavis leiðandi í þróun og framleiðslu forðalyfja og stefndi á enn frekari fjárfestingar 

í þróun forðalyfja árið eftir. Félagið fékk aðgang að sterkri þróunareiningu og 

umsóknum Abrika á lyfjaskráningum hjá bandarískum lyfjayfirvöldum („Actavis 

kaupir lyfjafyrirtæki“. 2006). 

 

Á mynd 5.20 má glöggt sjá þá breytingu sem varð í tekjuskiptingu fyrirtækisins eftir 

landsvæðum á árunum 2005 og 2006, eftir að Actavis hreiðraði um sig í 

Bandaríkjunum. 

2005

A-Evrópa; 
83%

Annað; 5% V-Evrópa; 
12%

2006

V-Evrópa, 
Miðausturlönd 

og Afríka; 
23%

Bandaríkin; 
34%

Mið- og A-
Evrópa og 
Asía; 42%

 
Mynd 5.20: Tekjuskipting Actavis eftir landsvæðum árin 2005 og 2006 
Heimild: Actavis Group (2006). (2007) 
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Eins og sjá má kom yfirgnæfandi meirihluti tekna fyrirtækisins frá Austur-Evrópu árið 

2005 eða 83% tekna á móti aðeins 12% frá Vestur-Evrópu. Árið 2006 var komið 

annað hljóð í strokkinn, þá kom stærstur hluti tekna frá Mið- og Austur- Evrópu og 

Asíu eða um 42%, 23% frá Vestur-Evrópu, Miðausturlöndum og Afríku og 34% frá 

Banadaríkjunum. Tekið skal fram að fyrirtækið breytti framsetningu tekna í 

ársreikningi árið 2006 og skipti tekjudreifingunni upp með því að taka þessi landsvæði 

saman. Gögnin eru því ekki alveg samanburðarhæf á milli áranna, samt sem áður er 

augljóst að yfirtökurnar árið 2005 hafi umbylt tekjudreifingu fyrirtækisins eftir 

landsvæðum. Skyndilega kom um þriðjungur tekna frá Bandaríkjunum, vægi tekna frá 

Austur-Evrópu minnkaði um helming og hlutfall tekna frá Vestur-Evrópu tvöfaldaðist. 
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Mynd 5.21: Vörusala undir vörumerki Actavis og til þriðja aðila árið 2003-2007 
Heimild: Actavis Group (2005). (2006). (2007). (2008); Pharmaco hf. (2004)  
 

Á mynd 5.21 sést hvernig hlutfall tekna annars vegar af vörum seldum undir 

vörumerki Actavis og hins vegar vörum seldum til þriðja aðila þróaðist á árunum 

2003-2007. Þar sést hvernig smám saman dregur í sundur með þessum stærðum. Árið 

2003 kom um 54% tekna af seldum vörum undir vörumerki Actavis en 46% af vörum 

seldum til þriðja aðila. Árið 2005 komu um 70% tekna af seldum vörum af vörum 

undir vörumerki samstæðunnar og 90% árin 2006 og 2007. Þessi mikla breyting á 

milli áranna 2005 og 2006 helgast meðal annars af yfirtökum á stórum viðskiptavinum 

á árinu 2005. 

5.4.3 Yfirtaka Novator á Actavis 

Actavis Group var yfirtekið af fjárfestingafélaginu Novator sumarið 2007. Í maí gerði 

Novator yfirtökutilboð sem hljóðaði upp á 0,98 evrur á hlut sem var um 9% yfir 
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markaðsgengi Actavis. Stjórn Actavis lagðist gegn því tilboði og mælti með að 

hluthafar höfnuðu því þar sem það væri of lágt. Í júní gerði Novator aðra tilraun og 

var tilboðið nú um 20% hærra en markaðsgengi Actavis eða 1,075 evrur á hlut. Þetta 

jafngilti markaðsvirði upp á ríflega 300 milljarða króna og því var um stærstu yfirtöku 

í sögu íslenska markaðarins að ræða. Á mynd 5.22 má sjá hvernig gengi Actavis 

þróaðist í kringum yfirtöku Novators. Stærsta stökkið varð við tilkynningu um 

yfirtökutilboðið þann 10. maí, en þá hækkaði gengi bréfa Actavis úr 78,2 í 87,7 eða 

um ríflega 12%. 
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Mynd 5.22: Gengi hlutabréfa Actavis fyrir yfirtöku Novator árið 2007 
 

Í þetta skipti mælti stjórn Actavis með því að hluthafar samþykktu tilboðið eftir að 

hafa fengið JP Morgan sér til ráðgjafar (Actavis’ Board... . 2007). Félagið var afskráð 

úr Kauphöllinni í kjölfar yfirtökunnar. 

 

Í tilkynningu frá Novator (2007) kom fram að ein af ástæðum yfirtökunnar var að taka 

félagið af markaði til að draga úr kröfum og skyldum sem fylgja því að vera skráð á 

markað, til dæmis upplýsingaskyldu. En sú krafa gæti verið fyrirtækinu þrándur í götu 

í báráttu sinni til að vera í broddi fylkingar á lykilmörkuðum. Þá kemur fram að 

umtalsverður hluti yfirtökunnar yrði fjármagnaður með lánsfé sem mundi leiða til 
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verulegrar skuldsetningar Actavis. Jafnframt kemur fram að áhættusækni muni aukast 

og upplýsingagjöf aðeins mæta kröfum sem gerðar eru til óskráðra félaga. 

5.4.4 Vöxtur Actavis 

Á mynd 5.23 má sjá vöxt tekna Actavis frá árinu 2000-2007. Þar sést að vöxturinn var 

stöðugur frá 2001-2005 en tók síðan stórt stökk á árinu 2006 þegar tekjurnar uxu úr 

551 milljón evra í 1.339 milljón evrur. 
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Mynd 5.23: Tekjur Actavis árið 2000-2007 
Heimild: Actavis Group (2005). (2006). (2007). (2008); Pharmaco hf. (2002a). (2003). (2004); 
Pharmaco hf – ársuppgjör 2000. (2001) 
 

Hagnaður fyrirtækisins óx einnig jafnt og þétt á tímabilinu eins og sjá má á mynd 

5.24, þó hann hafi reyndar dregist saman á árinu 2007. 
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Mynd 5.24: Hagnaður Actavis árið 2000-2007 
Heimild: Actavis Group (2005). (2006). (2007). (2008); Pharmaco hf. (2002a). (2003). (2004); 
Pharmaco hf – ársuppgjör 2000. (2001) 
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Vöxtur eigna var aftur á móti ekki jafn og meira í tengslum við yfirtökur félagsins, 

eins og sjá má á mynd 5.25. En hann var mestur árin 2002 og 2005. En eins og áður 

sagði gengu Pharmaco og Delta í eina sæng árið 2002 og tvær stærstu yfirtökur 

Actavis fóru fram árið 2005, en þá hækkaði bókfært virði eigna um 246% frá fyrra ári. 
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Mynd 5.25: Eignir Actavis árið 2000-2007 
Heimild: Actavis Group (2005). (2006). (2007). (2008); Pharmaco hf. (2002a). (2003). (2004); 
Pharmaco hf – ársuppgjör 2000. (2001) 
 

Á töflu 5.10 sést árlegur vöxtur tekna, hagnaðar og eigna Actavis á árunum 2000-

2007. Þar sést að árlegur vöxtur tekna var 39%, hagnaðar 29% og eigna 71% á 

tímabilinu. 

  Árlegur vöxtur 
Tekjur  39% 

Hagnaður  29% 
Eignir  71% 

Tafla 5.10: Árlegur vöxtur Actavis árið 2000-2007 

5.4.5 Arðsemi Actavis 

Á mynd 5.26 sést þróun arðsemis eigin fjár, arðsemis eigna og hagnaðarhlutfalls 

Actavis á árunum 2001-2007. Arðsemi eigin fjár var um 20-25% á árunum 2001-

2004, arðsemi eigna um 10% og hagnaðarhlutfallið 10-15%. Í kjölfarið á stóru 

yfirtökunum árið 2005 lækkuðu arðsemishlutföllin verulega, arðsemi eigin fjár niður í 

12,5% og arðsemi eigna niður í 5,3%. Hlutföllin héldu síðan áfram að lækka til ársins 

2007.  
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Mynd 5.26: Hagnaðarhlutfall, arðsemi eigna og eigin fjár Actavis árið 2001-2007 
Heimild: Actavis Group (2005). (2006). (2007). (2008); Pharmaco hf. (2002a). (2003). (2004); 
Pharmaco hf – ársuppgjör 2000. (2001) 

5.4.6 Eigin- og veltufjárhlutfall Actavis 

Eiginfjárstaða Acavis var sterk eða um 40-50% á tímabilinu þó hún hafi dottið niður í 

37% árið 2003 og 34% árið 2006. 
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Mynd 5.27: Eiginfjárhlutfall Actavis árið 2000-2007 
Heimild: Actavis Group (2005). (2006). (2007). (2008); Pharmaco hf. (2002a). (2003). (2004); 
Pharmaco hf – ársuppgjör 2000. (2001) 
 

Veltufjárhlutfallið var á bilinu 1,1-1,7 á tímabilinu en fór þó einu sinni undir 1, árið 

2002. Það náði síðan hámarki árið 2007 í 2,1 eins og sjá má á mynd 5.28. 
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Mynd 5.28: Veltufjárhlutfall Actavis árið 2000-2007 
Heimild: Actavis Group (2005). (2006). (2007). (2008); Pharmaco hf. (2002a). (2003). (2004); 
Pharmaco hf – ársuppgjör 2000. (2001) 

5.4.7 Frammistaða Actavis á markaði í kjölfar helstu yfirtaka 

Á mynd 5.29 má sjá gengi bréfa í Actavis frá árinu 2000 þar til félagið var yfirtekið af 

Novator sumarið 2007 og afskráð í kjölfarið. Fall bréfanna í apríl árið 2003 skýrist af 

útgáfu jöfnunarbréfa. Eins og sjá má var fyrirtækið nánast í stöðugum vexti á þessu 

tímabili. Virði bréfanna u.þ.b. tvöfaldaðist á tveimur árum frá því Actavis yfirtók 

bandarísku lyfjafyrirtækin Amide og Alpharma árið 2005. Virði bréfanna náði 

hámarki í kjölfar yfirtökutilboðs Novator á Actavis sumarið 2007. 
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Mynd 5.29: Gengi hlutabréfa Actavis og helstu yfirtökur árið 2000-2007 
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Á töflu 5.11 má sjá skammtímaviðbrögð markaðarins við helstu yfirtökum Actavis. 

Eins og sjá má hækkaði gengi Actavis meira en Úrvalsvísitalan í 3 skipti af 5 við 

helstu yfirtökur fyrirtækisins. 

Yfirtekið fyrirtæki 
Verðbreyting 

Actavis 
Verðbreyting 

Úrvalsvísitölunnar  
Abrika 3% 6% 
Alpharma 15% 7% 
Amide 0% 4% 
Sindan 23% -16% 
Delta 1% 0% 

Tafla 5.11: Skammtímaviðbrögð markaðarins við helstu yfirtökum Actavis 
 

Á töflu 5.12 sjást langtímaviðbrögð markaðarins við helstu yfirtökum Actavis. 

Hlutabréf Actavis hækkuðu meira en Úrvalsvísitalan í kjölfar helstu yfirtakanna til 

eins árs nema við yfirtökuna á Sindan. Actavis var yfirtekið af Novator í ágúst árið 

2007 og því er ekki hægt að skoða hlutabréfaverð tvö ár eftir yfirtökurnar á Alpharma 

(yfirtekið af Actavis 17.10.2005) og Sindan (yfirtekið af Actavis 28.3.2006). 

Yfirtekið fyrirtæki 
Ár frá 

yfirtöku 
Verðbreyting 

Actavis 
Verðbreyting 

Úrvalsvísitölunnar  
1 55% 40% Alpharma 
2 - - 
1 49% 36% Amide 
2 94% 95% 
1 22% 25% Sindan 
2 - - 
1 38% 17% Delta 
2 177% 140% 

Tafla 5.12: Langtímaviðbrögð markaðarins við helstu yfirtökum Actavis 

5.4.8 Samantekt á umfjöllun um Actavis 

Flestar yfirtökur Actavis voru á samheitalyfjafyrirtækjum sem ýmist sérhæfðu sig í 

framleiðslu, þróun, sölu eða markaðssetningu samheitalyfja. Helsta undantekningin 

frá þessu eru kaupin á Abrika sem var sérhæft í forðalyfjum. Þá keypti Actavis tvö 

lyfjarannsóknarfyrirtæki, danska fyrirtækið Colotech og indverska fyrirtækið Lotus. 

Framan af herjaði Actavis einkum á Austur-Evrópu en árið 2005 skaut Actavis rótum í 

Bandaríkjunum með yfirtökum á Amide og Alpharma, sem var stórtækt á bandaríska 

markaðnum. Ári síðar styrkti Actavis stöðu sína enn frekar í Bandaríkjunum með 

kaupum á Abrika. 

 

Við athugun á tekjudreifingu Actavis kom í ljós að hlutfall tekna eftir landsvæðum 

jafnaðist. Framan af kom um 80% tekna frá Austur-Evrópu en í kjölfar yfirtaka í 



  85 

Bandaríkjunum þá jafnaðist hlutfall tekna til mikilla muna. Þá virðist það markmið 

fyrirtækisins að hafa betri stjórn á vörusölu sinni með því að færast framar í 

virðiskeðjuna hafa tekist því í lok tímabilsins komu um 90% tekna af lyfjum undir 

vörumerki fyrirtækisins en aðeins 10% af lyfjum seldum til þriðja aðila. 

 

Árlegur vöxtur Actavis á tímabilinu var mikill hvort sem litið var til tekna, eigna eða 

hagnaðar. Arðsemin fór aftur á móti minnkandi ef mið er tekið af þeim mælikvörðum 

sem stuðst var við. Þá voru viðbrögð markaðarins við helstu yfirtökum Actavis 

jákvæð í meirihluta tilvika hvort sem litið var til langs eða skamms tíma. 
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6 Lokaorð 

Að þessari umfjöllun lokinni er rétt að líta yfir farinn veg og draga saman það helsta 

úr henni. Fyrst var fjallað á fræðilegan hátt um samruna og yfirtökur, jafnframt voru 

helstu tegundir þeirra útlistaðar til dæmis láréttir samrunar, lóðréttir samrunar og 

samsteypusamrunar. Þá voru helstu ástæður samruna tilgreindar svo sem vöxtur, 

samlegðaráhrif og aukning fjölbreytni í rekstri. Janframt voru hagfræðileg rök fyrir 

samrunum nefnd til sögunnar eins og stærðar-, breiddar- og lærdómshagkvæmni. 

Fræðilegri umfjöllun lauk með yfirferð um greiðslumáta, yfirtökuverð, skuldsettar 

yfirtökur og samrunabylgjur í Bandaríkjunum. 

 

Farið var yfir þau lög og reglur sem gilda um samruna og yfirtökur á Íslandi og gerð 

grein fyrir samrunaferlinu hér á landi. Fjallað var um þau þrjú skref sem skipta má 

ferlinu í, en þau eru gerð samrunaáætlunar, ákvörðunartaka og tilkynningaskylda, og 

þau gögn sem þurfa að liggja fyrir á hverju stigi. Almennt tekur stjórn yfirtökufélags 

ákvörðun um samruna en hluthafafundur í tilviki yfirtekins félags, þá þarf aukinn 

meirihluta til að samþykkja samrunann eða minnst 2/3 hluta hluthafa og samþykki 

hluthafa sem ráða yfir að minnsta kosti 2/3 hlutum hlutafjárins sem farið er með 

atkvæði fyrir á hluthafafundinum. Réttindi minnihluta hluthafa eru vernduð í 

yfirtökufélagi með kröfu þeirra um hluthafafund og hluthafar yfirtekins félags geta 

krafist skaðabóta eða innlausnar. Þá var komið inn á tilboðsskyldu, sem skapast þegar 

aðili fer með að minnsta kosti 30% atkvæðisréttar eða hefur náð samkomulagi við 

aðra hluthafa um rétt til að ráða yfir að minnsta kosti 30% atkvæða í félaginu. 

 

Í yfirferðinni yfir íslenska hlutabréfamarkaðinn kom fram að stærstan hluta 

afskráninga úr Kauphöllinni síðustu ár má rekja til samruna og yfirtaka. Jafnræði var 

við notkun hluta og reiðufjár sem greiðslumáta við samruna og yfirtökur á skráðum 

félögum á árunum 2000-2008. Skráð félög í Kauphöll Íslands voru oftast í hlutverki 

yfirtökufélags á árunum 2003 og 2004 en ef mið er tekið af fjölda skráðra félaga þá 

var virknin mest á þessu sviði árið 2005. Þá má glöggt merkja að fyrirtækin færðu sig 

í auknum mæli út fyrir landsteinana í yfirtökum sínum eftir því sem leið á áratuginn, 

en frá árinu 2005 voru fleiri erlendar yfirtökur en innlendar hjá skráðum félögum í 

Kauphöllinni. Að lokum kom það ekki á óvart að vinsælasti áfangastaður í yfirtökum 

félaganna voru Norðurlöndin og þar á eftir Bretland og Írland. 
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Að lokum var fjallað um yfirtökur þriggja skráðra félaga, Actavis Group, Bakkavör 

Group og Össurar hf. á árunum 2000-2008. Greint var frá þeirra helstu yfirtökum á 

tímabilinu og hvað bjó þeim að baki. Reynt var að festa fingur á frammistöðu 

fyrirtækjanna með tilliti til vaxtar, arðsemi og gengi á hlutabréfamarkaði. Til að fá 

hugmynd um vöxt fyrirtækjanna var litið á þróun hagnaðar, eigna og tekna 

fyrirtækjanna. Arðsemi var metin út frá arðsemi eigin fjár, arðsemi eigna og 

hagnaðarhlutfalli. Þá var litið til frammistöðu á markaði, annars vegar til skamms tíma 

og hins vegar til langs tíma miðað við gengi Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands. Til 

skamms tíma var litið á þróun hlutabréfaverðs fyrirtækjanna 30 viðskiptadögum fyrir 

og eftir yfirtöku, til langs tíma var litið á þróun gengis hlutabréfa fyrirtækjanna einu 

og tveimur árum eftir yfirtöku. 

 

Actavis og Össuri tókst að auka fjölbreytni í tekjudreifingu eftir landsvæðum. Þá tókst 

Össuri einnig að auka fjölbreytni í rekstri sínum eins og sjá mátti á þróun 

tekjudreifingar af stoð- og stuðningstækjum. Actavis tókst aftur á móti að auka sölu 

vara undir eigin vörumerki sem var eitt af markmiðum fyrirtækisins. Bakkavör lagði 

aftur á móti ofuráherslu á Bretlandsmarkað og tók þróun tekjudreifingar eftir 

landsvæðum mið af því. 

 

Þær þrjár stærðir sem litið var til í ársreikningum félaganna sem vísbendingar um vöxt 

þeirra uxu flest allar mikið á ársgrundvelli hjá félögunum. Arðsemi Bakkavarar og 

Actavis fór lækkandi eftir helstu yfirtökur þeirra, arðsemi Össurar lækkaði einnig en 

var aftur á uppleið í lok tímabilsins. Gengi bréfa í Actavis og Bakkavör hækkaði í 

meirihluta tilvika gagnvart gengi Úrvalsvísitölunnar til skamms tíma litið. Aftur á 

móti hækkaði Úrvalasvísitalan meira en gengi bréfa Össurar hvort sem litið var til 

langs eða skamms tíma. 

 

Það væri athyglisvert að skoða fleiri íslensk fyrirtæki og hvernig þeim vegnaði í 

kjölfar yfirtaka. Jafnframt væri fróðlegt að kanna hvernig yfirteknu félögin sjálf 

spjöruðu sig, til dæmis með því að athuga arðsemi þeirra eftir að þau voru yfirtekin af 

íslenskum fyrirtækjum. Það má sennilega draga mikinn lærdóm af því áður en íslensk 

fyrirtæki fara að herja aftur á erlenda markaði í miklum móð. 
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