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Formáli 

Samrunar og yfirtökur eru viðfangsefni þessarar lokaritgerðar. Vægi hennar er 30 

einingar og er hún lokaverkefni á sviði fjármála fyrirtækja í meistaranámi 

Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands.  Leiðbeinandi var Kristján Jóhannsson. 

Í ritgerðinni er skoðað hvort arðsemi hluthafa hafi verið gætt í þeim yfirtökum sem 

fyrirtækin Actavis, Bakkavör, Marel og Össur réðust í á árunum 2000 til 2010. Til þess að 

geta svarað þessari spurningu var viðskiptamódel fyrirtækjanna skoðað og dregnar 

ályktanir frá því. Kennitölur og þróun þeirra var í framhaldinu athuguð og svo var farið 

yfir þær yfirtökur sem fyrirtækin réðust í og fjallað um þær og dregnar ályktanir ef 

forsendur voru fyrir því. Að lokum var arðsemin reiknuð út og niðurstöður teknar saman 

þar sem tekið var tillit til viðskiptamódels fyrirtækjanna, þróun kennitalna og svo 

arðsemina. 

Áður en formleg umfjöllun um yfirtökur fyrirtækjanna hefst er fjallað stuttlega um 

yfirtökufræðin og svo er einnig fjallað um erlendar rannsóknir á því hvernig arðsemi 

hluthafa hefur almennt verið hjá fyrirtækjum sem hafa staðið í yfirtökum. 

Ritun þessarar ritgerðar var mjög krefjandi verkefni sem reyndi mikið á tímastjórnun 

höfundar sem og tillitsemi og þolinmæði eiginkonu minnar Hildar Helgu Lúthersdóttir og 

hefði þetta verkefni aldrei klárast ef ekki hefði verið fyrir einstaka þolinmæði hennar og 

fórnfýsi til að sjá um heimili og börn á meðan náminu og skrifum ritgerðarinnar stóð. 

Þá vil ég einnig þakka Kristjáni Jóhannssyni, leiðbeinanda sérstaklega fyrir leiðsögn 

við ritun þessarar ritgerðar sem og í náminu. Að lokum vil ég þakka Magnúsi Harðarsyni, 

starfsmanni Kauphallar Íslands fyrir góða aðstoð við upplýsingaöflun. 

 

Álftanesi 22. desember 2011 

        Þórhallur Hákonarson 
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Útdráttur 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er hvort yfirtökufyrirtækin Actavis, Bakkavör, Marel og 

Össur hafi gætt hagsmuna hluthafa við yfirtökur sínar á árunum 2000-2010.  

Í gegnum árin hefur umræddum fyrirtækjum verið mikið hampað af bæði almenningi 

og í fjölmiðlum fyrir góðan árangur og mikið fjallað um yfirtökur fyrirtækjanna. 

Verðmæti fyrirtækjanna jókst mikið á tímabilinu sem til skoðunar er. Höfundur taldi í 

framhaldi af því mikilvægt að komast að því hvort um raunverulega virðisaukningu hafi 

verið að ræða fyrir hluthafa fyrirtækjanna af öllum þeim fyrirtækjakaupum sem 

fyrirtækin fjögur réðust í á tímabilinu og ef ekki þá hvað lærdóm megi draga af því. 

Vonast höfundur til að ritgerð þessi muni m.a. skila upplýstari umræðu á Íslandi um 

ávinning hluthafa af yfirtökum fyrirtækja og að hluthafar muni í framhaldinu gera 

markvissari kröfur til arðsemi af þeim fyrirtækjum sem keypt eru. 

Í ritgerðinni er byrjað á að fjalla stuttlega um fræðin og síðan er fjallað um erlendar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið um arðsemi hluthafa fyrirtækja sem kaupa önnur 

fyrirtæki. Þar kom helst fram að rannsakendur notast oftast við svokallaða Abnormal 

Earnings Growth aðferðafræði þar sem arðsemi fyrirtækja á markaði er borin saman við 

arðsemi markaðarins. Þessa aðferðafræði var ekki hægt að nota í þessari ritgerð vegna 

vísbendinga um markaðsmisnotkun bankanna því aðferðafræðin krefst þess að CAPM 

módelið sé notað. Á meðal þeirra atriða sem komu fram í erlendu rannsóknunum var að 

yfirtökur mistakast m.a. vegna oflætis stjórnenda, markmið stjórnenda fara ekki saman 

við markmið fyrirtækisins, fyrirtæki kaupir annað fyrirtæki í óskyldum rekstri. Þegar 

fyrirtæki á markaði er keypt er hætta á tilboðsstríði, er hækkar verðið, sem er ólíklegra 

ef um óskráð fyrirtæki eða dótturfyrirtæki að ræða.  Niðurstaðan í einni rannsókninni  

var sú að hluthafar hagnast þegar keypt eru óskráð fyrirtæki en tapa ef keypt er 

fyrirtæki á markaði og er það eitt sem einkennir yfirtökur íslensku fyrirtækjanna að þau 

kaupa í langflestum tilfellum óskráð fyrirtæki.  

Aðferðafræðin sem notuð var við að meta árangurinn var að framreikna kaupverð 

hvers fyrirtækis sem keypt var, frá kaupári til ársins 2010 (til 2007 í tilfelli Actavis). 

Samtalan af þeirri tölu var síðan lögð saman við framreiknað markaðsvirði viðkomandi 
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fyrirtækis frá 1. janúar 2000 og sú tala síðan dregin frá markaðsvirði fyrirtækisins í lok 

tímabilsins að viðbættum framreiknuðum arðgreiðslum eða þegar það var tekið af 

markaði. Ef markaðsvirði (ásamt arðgreiðslum) viðkomandi fyrirtækis í lok tímabils var 

lægra en samanlagt framreiknað kaupverð yfirteknu fyrirtækjanna má draga þá ályktun 

að hagsmunum hluthafa í viðkomandi fyrirtæki hafi ekki verið nægilega vel gætt. 

Höfundur tengir einnig arðsemina við stefnu og viðskiptamódel viðkomandi fyrirtækis 

þegar komist er að niðurstöðu um árangur hvers fyrirtækis.  

Þær takmarkanir á niðurstöðum þessarar ritgerðar eru að vísbendingar hafa komið 

fram um markaðsmisnotkun sem gerir notkun íslensku hlutabréfavísitölunnar 

óáreiðanlega og svo takmarkaðar upplýsingar um margar yfirtökur. Oft var kaupverð 

ekki uppgefið en höfundur fann eigi að síður kaupverð sumra fyrirtækjanna í sjóðstreymi 

ársreikninga fyrirtækjanna. Ef um margar yfirtökur var að ræða sama árið var samtalan 

tekin og framreiknuð fyrir öll fyrirtækin sem keypt voru það árið. 

Fyrirtækin sem fjallað er um í þessari ritgerð eru Actavis, Bakkavör, Marel og Össur. 

Virðisauki hluthafa af yfirtökum Actavis var jákvæð um 118 milljarða og var eina 

fyrirtækið sem var með jákvæða niðurstöðu. Virðisauki fyrir hluthafa Össurar var 

neikvæður um 37 milljarða og Marel neikvæður um 51 milljarða þannig að neikvæður 

virðisauki hluthafa á þessum tveimur fyrirtækjum var um 88 milljarðar. Niðurstaðan 

varðandi Bakkavör var virðisrýrnun hluthafa upp á 236 milljarða króna þegar það var 

afskráð. Samtals varð virðisrýrnun hluthafa um 207 milljarðar króna ef fyrirtækin fjögur 

eru tekin saman. 

Tengsl höfundar við viðfangsefnið eru tvíþætt að því leyti að hafa annars vegar verið 

starfsmaður Össurar árin 2001-2004, og hinsvegar að vera fjármálastjóri Lyfjastofnunar 

sem er eftirlitsaðili með lyfjaframleiðslu Actavis þegar ritgerðin er skrifuð. 
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1  Inngangur 

Samrunar og yfirtökur hafa verið fyrirferðamiklar í viðskiptalífi heimsins í gegnum 

árin og margar yfirtökur ratað í fjölmiðla og hefur Ísland þar ekki verið undanskilið. Frá 

aldamótum hafa íslensk fyrirtæki mörg hver verið afkastamikil í yfirtökum og fram til 

haustsins 2008 var þeim mikið hampað af fjölmiðlum sem og almenningi. Eftir 

bankahrunið hefur yfirtökum íslenskra fyrirtækja fækkað mikið og jafnvel hætt, að 

minnsta kosti var engin yfirtaka tilkynnt til Nasdaq OMX. 

Höfundur þessarar ritgerðar varð var við það í sínu nánasta umhverfi að íslenskum 

fyrirtækjum var stundum að hluta til kennt um „hrunið“ vegna mikillar lántöku og 

„asnalegra fyrirtækjakaupa“ án þess að gæta að arðseminni. Voru þetta órökstuddar 

fullyrðingar og langaði höfund því til að skoða þetta nánar og athuga hvort þessar 

ásakanir ættu við rök að styðjast með spurningunni: Var hagsmunum hluthafa gætt við 

fyrirtækjakaup? . 

Í þessari ritgerð er megin efnið umfjöllun um fyrirtækin og yfirtökur þeirra. Í öðrum 

kafla er farið stuttlega yfir helstu skilgreiningar og fræðiheiti á yfirtökum. Er það rétt til 

upprifjunar fyrir lesandann en höfundur gerir þá kröfu til lesandans að hann hafi 

grunnþekkingu í viðskiptafræðum. 

Þriðji kafli fjallar um erlendar rannsóknir, helstu aðferðafræði sem notuð er í að 

rannsaka arðsemi hluthafa í samrunum og yfirtökum og helstu niðurstöður úr þeim 

rannsóknum. 

Fjórði kaflinn fjallar um forsendur rannsóknar höfundar á yfirtökum fyrirtækjanna 

sem eru viðfangsefni þessarar ritgerðar, helstu aðferðir sem notaðar eru við matið eru 

kynntar stuttlega og útskýrðar, bæði úr erlendum rannsóknum og úr kennslubókum. 

Ákvörðun ávöxtunarkröfu, tímabilið sem miðað er við og skekkjur sem gætu haft áhrif á 

niðurstöðurnar eru einnig til umfjöllunar í fjórða kafla.  

Í fimmta kafla byrjar umfjöllunin um fyrirtækin og er fjallað um fyrirtækin í 

stafrófsröð. Byggist umfjöllunin um hvert fyrirtæki þannig að byrjað er að fjalla stuttlega 

um sögu fyrirtækisins, stefnuna og síðan er farið í viðskiptamódelið og það tengt aðeins 

mögulegri markaðsþróun hjá viðkomandi fyrirtæki. Í fjórða kafla hjá hverju fyrirtæki er 
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síðan farið í þróun rekstrar hjá fyrirtækinu og helstu kennitölur skoðaðar ásamt þróun 

þeirra og svo er fjallað um þróun hlutabréfaverðs áður en dregnar eru ályktanir. Því 

næst er fjallað um hverja yfirtöku sem hvert þessara fjögurra fyrirtækja tók þátt í (m.v. 

að keypt hafi verið yfir 50% í fyrirtækinu), en stundum varð sú umfjöllun stutt og þá 

vegna mjög takmarkaðrar upplýsingagjafar við yfirtökuna. Í lokin er síðan samantekt um 

yfirtökurnar áður en fjallað er um arðsemina af öllum yfirtökum sem fyrirtækin réðust í.  

Að lokum eru dregnar ályktanir um árangur hvers fyrirtækis og reynt að taka tillit til 

fjárhagslegs árangurs, stefnu fyrirtækisins og svo viðskiptamódelsins og endar ritgerðin 

á samanburði allra fyrirtækjanna og svo á lokaorðum þar sem niðurstöðurnar eru teknar 

saman. 



 

16 

2 Samrunar og yfirtökur 

Í ljósi þess að verið er að fjalla um samruna og yfirtökur fjögurra helstu fyrirtækja 

Íslands á því sviði, er það mat höfundar að ekki sé hjá því komist að rifja fræðin upp fyrir 

lesendur í stuttu máli og byggir kaflinn á bókinni Creating Value from Mergers and 

Acquisitions eftir Sudarsanam (2003). 

2.1 Fimm stig yfirtökuferils. 

Í bókinni skiptir Sudarsanam yfirtökuferlinu í fimm stig:  

1) Þróun fyrirtækja stefnu, 2) Skipulagning fyrir yfirtökur, 3) Samningaviðræður og 
gerð samnings, 4) Sameining eftir yfirtöku, 5) Rýning eftir yfirtöku og lærdómur 
skipulagsheildarinnar. 

 

Mynd 1 Fimm stig samruna og yfirtaka
1
 

                                                      
1
 Sudarsanam, 2003, bls 3. 

Stig 1
Stefna 

fyrirtækisins;

Stig 2
Skipulag fyrir 

yfirtöku;

Stig 3
Gerð samkomulags

Stig 4
Sameining eftir 

yfirtöku

Stig 5
Árangursmæling 

eftir yfirtöku
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Þróun fyrirtækjastefnu: Samrunar og yfirtökur eru eingöngu leið til að ná 

markmiðum fyrirtækja. Viðskiptastefna er stefna til að ná, viðhalda og bæta 

samkeppnisforskot á vörumarkaði. Fyrirtækjastefna er stefna til að hámarka safn 

dótturfyrirtækja sem fyrirtækið kann að eiga og hvernig breyting á því safni getur best 

þjónað hagsmunum hagsmunaaðilum (e.stakeholders) fyrirtækisins.  

Skipulag fyrir yfirtöku: Ein ástæða fyrir auknum líkum á að því að yfirtökur 

misheppnast gæti verið sú að fyrirtæki skortir aðföng og getu til að ráðast í yfirtöku. Það 

er því lykilforsenda fyrir árangursríkri yfirtöku að fyrirtæki hafi skipulagt sig vel fyrir 

yfirtökuna. 

Samningaviðræður og gerð samkomulags: Það sem helst ber að athuga í 

samningaviðræðum og gerð samnings er m.a. verðmæti fyrirtækisins sem á að kaupa, 

val á ráðgjöfum, afla tiltækra gagna um fyrirtækið sem á að kaupa, frá eins mörgum 

leiðum og mögulegt er, áreiðanleikakönnun, skilgreina verð (þ.m.t. hámarksverð) ásamt 

ábyrgðum og bótum (e. Indemnities), semja við lykilstarfsmenn beggja fyrirtækjanna 

vegna starfa hjá sameinuðu fyrirtæki, skilgreina eðlilegt boðið verð m.t.t. verðs, 

fjármögnunar og eðli greiðslna (reiðufé, hlutafé, staðgreitt eða árangursgreiðslur). 

Sameining eftir yfirtöku: Einn mikilvægasti liðurinn við að kaupa fyrirtæki er 

sameiningin. Þó svo að það hafi tekist að kaupa annað fyrirtæki á góðu verði á 

hagstæðum skilmálum, er enn hægt að láta yfirtökuna misheppnast eða láta mikla 

rýrnun verða á hag hluthafa yfirtökufélagsins. Eitt af því sem fer úrskeiðis er að 

stjórnendur sameinaða fyrirtækisins verða svo uppteknir af sameiningunni að þeir 

gleyma að hugsa um daglegan rekstur og viðskiptavinina sem þá fara stundum til 

samkeppnisaðilans og koma ekki aftur. 

Skoðun árangurs yfirtöku og lærdómur skipulagsheildarinnar: Þessu stigi er oft 

sleppt m.a. vegna þess að talið er að hver yfirtaka sé svo sérstök að ekki sé ástæða til að 

læra af þeirri fyrri til að sú næsta heppnist betur, skortur á miðstýrðri söfnun og skjölun 

upplýsinga, reynsla af fyrri sameiningum er bundin við einstaklinga frekar er skjölun og 

eru þeir einstaklingar kallaðir í samningahópa eftir atvikum og vitneskja um reynslu 

einstaklinganna dreifist tilviljanakennt áfram og því óvíst hvort réttir einstaklingar séu 

kallaðir til, erfitt að rekja sig tilbaka eftir á því yfirtekna félagið orðið hluti af stærra 

fyrirtæki.  
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2.2 Aðferðir og tegundir við samruna 

Þegar tvö fyrirtæki sameinast og til verður nýtt fyrirtæki er talað um Eiginlegan 

samruna (e. Statutory consolidation) það er síðan kallað óeiginlegur samruni þegar 

yfirtekna félagið rennur inn í yfirtökufélagið og hluthafar fá hlutabréf í yfirtökufélaginu í 

skiptum fyrir bréf sín. Þegar annað fyrirtæki yfirtekur annað í formi yfirtöku hlutabréfa 

(e. Acquistions) er tvær leiðir; 1) vinveitt yfirtaka, þar sem yfirtökufyrirtækið hefur 

samband við stjórn fyrirtækisins og engin ákvörðun er tekin um yfirtöku nema báðir 

aðilar séu sammála. 2) Óvinveitt yfirtaka. Almennt tilboð sent til hluthafa gegn vilja 

stjórnar fyrirtækisins sem á að kaupa. Að lokum er um að ræða yfirtöku eigna (e. Assets 

purchase) þar sem keyptar eru eignir eða hluti starfsemi s.b.r. yfirtöku Marel á 

matvælahluta Stork. 

Þegar kemur að samrunum þá er yfirleitt talað um að það séu fjórar tegundir af 

samrunum, þ.e. láréttur samruni, lóðréttur samruni, ósamkynja samruni og samkynja 

samruni.  

Láréttur samruni. Þegar samruni verður á félögum í sama eða álíka atvinnustarfsemi 

á sama stað í virðiskeðjunni. Yfirleitt er markmiðið með slíkum samrunum aukning 

tekna, kostnaðarhagræðing og ný vaxtartækifæri sem skapast í kjölfar samrunans. Áhrif 

af láréttum samrunum eru mismunandi allt eftir því hvort sameinað fyrirtæki verður 

markaðsráðandi eður ei. Markaðsráðandi fyrirtæki skapar sér sterka stöðu til að geta 

haft leiðandi áhrif á verð vörunnar, verður öflugri kaupandi hráefnis og nær þannig fram 

betri framlegð, en að sjálfsögðu getur skapast tækifæri fyrir samkeppnisaðila ef verð er 

hækkað of mikið. 

Lóðréttur samruni. Þegar fyrirtæki á mismunandi stigum virðiskeðjunnar sameinast. 

Yfirtökufyrirtækið kaupir/yfirtekur þá annað hvort fyrirtæki sem er birgi fyrir 

yfirtökufyrirtækið eða er viðskiptavinur yfirtökufyrirtækisins. Með því er 

yfirtökufyrirtækið annað hvort að færast nær viðskiptavininum eða ná betri stjórn á 

aðföngunum.  

Ósamkynja samruni (e. conglomerate merger). Þegar fyrirtæki í ólíkum rekstri 

sameinast og þau eru hvorki samkeppnisaðilar né eiga í viðskiptum sín á milli. Yfirleitt 

lítil samlegðaráhrif þar sem markmiðið virðist almennt vera að auka fjölbreytni 

rekstrarins (e. diversify). Ávinningur af slíkum yfirtökum virðist helst geta komið til ef 
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yfirtökufyrirtækið er með betri fjármögnun en yfirtekna félagið eða getur yfirfært 

einhverja aðferðafræði yfir sem bætir reksturinn (e. Best practices) því það eru engin 

samlegðaráhrif vegna rekstrar, stjórnunar eða vöruþróunar.  

Þekktasta dæmið um fyrirtæki sem hefur framkvæmt slíkar yfirtökur er General 

Electric (GE). GE er í fjármálageiranum, framleiðir þotuhreyfla, lækningatæki, 

kjarnorkuver, ísskápa, frystikistur, ljósaperur (sem er m.a. upphafið að tilurð GE því 

Edison var annar af stofnendum GE), og GE á meira að segja 49% í NBC fjölmiðlarisanum 

og listinn er enn lengri. Þessi upptalning sýnir að GE framleiðir og selur vörur sem 

margar eiga ekkert sameiginlegt en GE hefur verið árangursríkt m.a. vegna þess að 

fyrirtækinu hefur tekist vel til með innri ferla, endurnýja þá og svo hætta að nota ferlana 

/ viðskiptamódelin þegar þeir / þau eru orðin úrelt2. 

Samkynja samruni (e. congeneric merger – einnig stundum kallað mixed 

conglomerate merger). Þegar fyrirtæki sem eru í tengdum rekstri en framleiða þó ekki 

sömu vöru ákveða að sameinast. Ávinningur getur verið að fyrirtækið getur boðið upp á 

fjölbreyttara vöruúrval/þjónustu. Dæmi um slíkan samruna er t.d. banki sem kaupir 

tryggingafélag til að geta boðið aukið vöruúrval. Höfundur skilgreinir t.d. einnig yfirtöku 

Össurar á Century XXII sem samkynja því Century XXII framleiddi gervihné sem var vara 

sem Össur framleiddi ekki. Bæði fyrirtækin störfuðu innan stoðtækjageirans en voru 

með ólíkar vörur en sameinað fyrirtæki gat boðið breiðara vöruúrval og aukna þjónustu 

til viðskiptavina. Annar ávinningur af slíkum samrunum getur m.a. verið samnýting sölu 

og dreifkerfa, rekstrarhagræði (stærra fyrirtæki með betri fjármögnun, minni 

stjórnunarkostnaður). 

2.3 Helstu hvatar samruna: 

Stærðarhagkvæmni (e. economies of scale). Stundum er hvatinn fyrir samruna að ná 

fram stærðarhagkvæmni. Ef keypt er fyrirtæki sem framleiðir sömu vöru þá framleiðir 

sameinað fyrirtæki fleiri einingar af tiltekinni vöru og nær þannig fram 

kostnaðarhagræðingu þar sem fastur kostnaður dreifist á fleiri einingar. 

Breiddarhagkvæmni (e. economies of scope). Stærðarhagkvæmnin og 

lærdómshagkvæmnin eru einkenni einnar vöru fyrirtækja á meðan 

                                                      
2
 http://roberttomasko.com/Consult.GE.html 
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breiddarhagkvæmnin er dæmi um fyrirtæki sem selur margar vörur. 

Breiddarhagkvæmni snýst um það þegar það er orðið hagkvæmara fyrir fyrirtæki sem 

framleiðir margar vörur að framleiða og selja þær en fyrir fyrirtæki sem framleiðir 

aðeins eina af sömu vörum. Dæmi um leiðir til að ná fram þessari hagkvæmni er 

samþætting rannsóknar og þróunarstarfs, sameining stjórnunar, fjármögnunar og 

vörumerkja (s.b.r. Virgin Atlantic Airways, Virgin Music og Virgin Mobile).  

Lærdómshagkvæmni (economy of learning). Fyrirtæki getur náð niður kostnaði með 

því að framleiða sama magn af tiltekinni vöru í röð framleiðslulotna. Þessi lærdómur 

næst m.a. með því að nýta hráefni betur, betri teymisvinnu og lærdómur af fyrri 

mistökum. Til að ná fram stærðarhagkvæmni þarf fastur kostnaður að vera til staðar en 

lærdómshagkvæmnin snýst meira um getu skipulagsheildarinnar til að læra. Samrunar 

geta komið lærdómshagkvæmninni að með því að fyrirtækin deila með sér uppsafnaðri 

þekkingu og reynslu.  

Aðrir þættir sem einnig skipta miklu máli þegar kemur að samrunum og hefur verið 

minnst á suma áður en aðra ekki en skipta eigi að síður miklu máli: 

 Vöxtur sölu / aukin markaðshlutdeild– samruni auðveldar fyrirtækinu að vaxa 
hraðar en með því að byggja upp sölu, framleiðslu o.þ.h.  

 Samlegðaráhrif 

o Rekstrarhagræði 

o Fjármögnunarhagræði – stærra fyrirtæki ætti að fá ódýrari fjármögnun 

o hagkvæmni í stjórnun 

 Skattalegt hagræði 

 Áhættudreifing 

 Kaup á eignum þegar markaðsverð er lægra en endurnýjunarkostnaður 

 Upplausnarvirði er meira en markaðsvirði fyrirtækis 

 Einkahagsmunir stjórnenda 

 Alþjóðavæðing 

 Auðlindir, þekking, tækni 
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3 Erlendar rannsóknir 

Mikið hefur verið fjallað samruna og yfirtökur erlendis í gegnum árin og fjölmargar 

rannsóknir verið gerðar á því hvort hluthafar hafi hagnast á þeim yfirtökum sem 

fyrirtæki sem þau hafa verið hluthafar í hafa framkvæmt. Algeng mýta hefur verið að 

langflestar yfirtökur skili hluthöfum kaupandans ekki arði. Eftir yfirferð á nokkrum 

erlendum rannsóknum á samrunum og yfirtökum í Bandaríkjunum má segja að heilt yfir 

virðist þessi skoðun eiga heilmikinn rétt á sér, þ.e. ef skoðað er langt tímabil. Ekki er 

óalgengt að einstakar yfirtökur skili hluthöfum góðum arði en það fer einnig eftir því 

hvaða og hvernig fyrirtæki er keypt. Í þessum kafla verður fjallað um nokkrar erlendar 

rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið, aðferðafræðina og helstu niðurstöður 

rannsóknanna, sem er nokkuð sem stjórnendur á Íslandi ættu eflaust að hafa í huga ef 

farið verður í yfirtöku. Ástæða þess að aðeins er fjallað um rannsóknar-aðferðir er til að 

lesendur geti fengið innsýn inn í aðrar aðferðir til mats á árangri við kaup á fyrirtækjum 

en notast er við í þessari ritgerð.  

3.1 Helstu rannsóknar aðferðir 

Ein algengasta aðferðafræðin í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru var að taka 

umframvöxt hagnaðar (e. Abnormal Return, AR), Moeller, Schlingemann og Stulz (2003), 

Fuller, Netter og Stegemoller (2002), Moeller, Schlingemann og Stulz (2005). Umfram 

hagnaður er að arðsemi fyrirtækisins að frádreginni veginni arðsemi hlutabréfavísitölu 

(ARit = Rit – E(Rit))
3 í samhengi við þróun hlutabréfaverðs yfirtökufyrirtækisins þá daga 

sem tilkynningarnar er birtar. Þessi aðferð er mjög góð þar sem arðsemi fyrirtækisins er 

borin saman við frammistöðu markaðarins og ef fyrirtækið sýnir hagnað umfram 

væntingar markaðarins má draga þá ályktun að viðkomandi fyrirtæki hafi staðið sig vel 

við yfirtökustefnu sína. Þegar þróun hlutabréfaverðs er skoðuð þá var mismunandi 

hvaða tímabil rannsakendurnir höfðu til hliðsjónar, þ.e. daginn fyrir tilkynninguna eða 

tvo daga fyrir tilkynninguna og þróun hlutabréfaverðs 7 dögum eftir tilkynninguna.  

                                                      
3
 Formúla skýrð í kafla 4 
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Í einni rannsókn „Do Managerial Objectives Drive Bad Acquisitions“ (Morck, Shleifer 

og Vishny, 1990) er aðferðin þannig að verð kaupandans á tilkynningardegi um kaupin í 

Wall Street Journal er upphafsdagurinn. Síðan er reiknuð út breyting á 

markaðsverðmæti frá því tveim dögum fyrir tilkynningu þar til einum degi eftir 

tilkynningu4. Að því loknu fá höfundarnir nálgun á kaupverðið með því að skoða 

markaðsvirði keypta fyrirtækisins fyrsta viðskiptadag eftir umfjöllun um síðasta boðið 

verð í Wall Street Journal.  Arðsemisbreytan er síðan hlutfallsbreytingin á breytingu á 

markaðsvirði bjóðandans gagnvart boðnu kaupverði. Þetta má skýra þannig að ef 

markaðsvirði A er 1000 og A býður 200 í fyrirtæki Z. Ef verð fyrirtækis A á markaði 

lækkar um -50 þá myndi almennt vera litið á arðsemina sem -5% en í þessari rannsókn 

er þetta skoðað með boðnu verði þ.e. -50 á móti 200 og arðsemisbreytan því -25%. Rök 

Morck, Shleifer og Vishny eru þau að neikvæð arðsemi stórra fyrirtækja af slökum 

kaupum á litlum fyrirtækjum minnkar óeðlilega ef miðað er við markaðsvirði 

fyrirtækisins. Ef fyrirtæki B sem væri með markaðsvirði 500 og býður 200 og svo lækkar 

markaðsverðmætið um -50 þá væri arðsemin með fyrri aðferðinni -10% en með seinni 

aðferðinni er hún líka -25% og því skiptir stærð fyrirtækisins sem kaupir ekki máli.  

3.2 Helstu niðurstöður erlendu rannsóknanna. 

Skoðaðar voru nokkrar erlendar rannsóknir. Niðurstöður þeirra voru um margt 

svipaðar í aðalatriðum þó að nálgunin væri að mörgu leyti ólík, til dæmis þegar 

rannsakendurnir voru að komast að skýringum þess að arðsemi hluthafa var slök eða í 

einstökum tilfellum viðunandi. Ein rannsókn sem mikið er vitnað í af öðrum er 

rannsóknum Fuller, Netter og Stegemoller (2002), „What do returns to Acquiring firms 

tell us?“. Í þeirri rannsókn er komist að þeirri niðurstöðu að hluthafar hagnast þegar 

keypt er óskráð fyrirtæki, en þeir tapa ef keypt er fyrirtæki á markaði. Ennfremur verður 

hagnaður yfirtökufyrirtækisins meiri eftir því sem yfirtekna fyrirtækið er stærra og ef 

hlutabréf eru boðin sem greiðsla. Þau draga þá ályktun að ástæðan fyrir því að það er 

jákvæð arðsemi af því að kaupa óskráð félög eða dótturfyrirtæki er upplausnaráhrifin (e. 

Liquidity effect). Það er erfiðara að kaupa og selja í einkafyrirtækjum og dótturfélögum 

en félögum á hlutabréfamarkaði og kaupandinn nær þess vegna afslætti í gegnum þessi 

                                                      
4
 Í rannsókninni voru önnur tímabil líka skoðuð s.s. -4 dagar og + 4 dagar og (-2,+2) o.s.frv. og gáfu það 

sambærilegar niðurstöður hjá þeim. 
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áhrif. Þetta skýrir að þeirra mati líka hvers vegna arðsemin eykst eftir því sem umrædd 

viðskipti eru stærri.  Í þessari rannsókn er líka dregin sú ályktun að ef seljendur 

einkafyrirtækis þiggja hlutabréf sem kaupverð þá eru seljendurnir líklegri til að mynda 

blokk í hluthafahópnum og fylgjast betur með rekstri fyrirtækisins sem keypti og tryggja 

þannig betri arðsemi. Bradley, Desai og Kim (1988) komast einnig að því að bjóðendur 

koma verr út úr kaupum ef það eru margir kaupendur um eitthvað fyrirtæki, 

samkeppnin hækkar verðið.  Með einkafyrirtækjum er ólíklegra en annars að lenda í 

tilboðsstríði en þegar fyrirtæki á opnum markaði er keypt.  

Í tveimur af þeim rannsóknum (Fuller, Netter og Stegemoller e.d; Travlos, 1987) sem 

skoðaðar voru komust rannsakendurnir að því að boð með hlutbréfum sem greiðslu gaf 

til kynna að kaupandinn taldi hlutabréfin sín of hátt verðlögð. Samkvæmt Fuller, Netter 

og Stegmoeller e.d. þá á bjóðandi sem er óviss um verðmæti fyrirtækisins sem á að 

kaupa helst ekki að bjóða reiðufé þar sem seljandinn mun aðeins þiggja reiðufé sem er 

hærra er raunverulegt verðmæti fyrirtækisins og kaupandinn því ofgreitt.  Samkvæmt 

þessu eiga kaupendur að bjóða reiðufé þegar þeir eru óvissir með verðmæti eigin 

fyrirtækis og bjóða hlutabréf sem greiðslu ef það er óvissa með verðmæti keypta 

fyrirtækisins. Þessi niðurstaða er samhljóma Myers og Majluf (1984), sem sýna fram á 

að fyrirtæki bjóða aðeins hlutafé þegar þau telja það of hátt verðmetið og þau kjósa að 

greiða með peningum þegar hlutafé þeirra er of lágt verðmetið. Þetta er þó ekki algilt 

þar sem samrunar er oftar fjármagnaðir með hlutafé kaupandans en tilboð (e. Tenders) 

eru fjármögnuð með reiðufé. Í þessari sömu rannsókn kom í ljós að kaupendur sem 

gerðu samrunatilboð voru með 15,9% lægri arðsemi en sambærileg fyrirtæki, og 

kaupendur sem gerðu kauptilboð voru með 43% hærri arðsemi en sambærileg fyrirtæki 

næstu 5 ár eftir viðskiptin. Á sambærilegan hátt þá voru þeir sem fengu greitt með 

hlutafé með um 24,2% lægri ávöxtun en sambærileg fyrirtæki. Þeir sem fengu greitt í 

peningum voru með 18,5% hærri arðsemi en sambærileg fyrirtæki. 

Samkvæmt Morck, Shleifer og Vishny (1990) þá eru það helst þrjár ástæður fyrir því 

að yfirtökur misheppnast.  

1. Arðsemin fyrir hluthafa kaupandans er lægri þegar fyrirtækið fer í óskylda 
starfsemi.  

2. Þegar keypt er fyrirtæki í mjög örum vexti.  
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3. Þegar stjórnendur sýna slaka frammistöðu fyrir yfirtökuna.  

Samkvæmt sömu rannsókn eru að minnsta kosti tvær ástæður fyrir því að stjórnendur 

greiða of hátt verð fyrir fyrirtæki og því minnkar verðmæti hluthafa. Í stað þess að 

upplýsa hluthafa um slæma stöðu fyrirtækisins ákveður stjórnandinn frekar að kaupa 

fyrirtæki í óskyldum rekstri til að reyna að fela slaka stöðu síns fyrirtækis.  

1. Stjórnendur kaupandans eru fullir af oflæti (e. hubris) og greiða of hátt verð því 
þeir ofmeta eigin getu til að reka fyrirtækið sem er verið að kaupa.  

2. Persónuleg markmið stjórnenda er önnur en þau að hámarka virði hluthafa.  

Shleifer og Vishny, (1988), komast að svipaðri niðurstöðu þar sem þeir komast að því 

að stjórnandi sem hefur staðið sig illa er líklegur til að kaupa fyrirtæki í öðrum rekstri (e. 

diversify) sem hann heldur að hann standi sig betur í. Samkvæmt Roll (1986) eru góðir 

stjórnendur þó líklegastir til að vera fullir af hroka og ráðast í slæma yfirtöku því 

fyrirtækin hafa verið vel rekin, njóta trausts og að öllum líkindum átt góðar yfirtökur 

áður. Moeller, Schlingemann og Stulz (2005) komast að þeirri niðurstöðu að þau 

fyrirtæki sem stóðu að þeim yfirtökum þar sem tapið á yfirtökunum var mjög stórt, voru 

fyrirtæki sem eru n.k. raðkaupendur. Í rannsókn þeirra komust þau að því að fyrirtæki 

sem átti stórtaps yfirtöku (e. large loss deals) hafði á undanförnum 24 mánuðum átt 

yfirtöku sem heppnaðist vel. Þessi fyrirtæki sköpuðu arð upp á 157 milljarða USD en á 

næstu tveimur árum var rýrnum á verðmæti hluthafa yfir 397 milljarðar USD. Það sem 

er athyglisvert í þessari rannsókn er að af 4.136 yfirtökum á tímabilinu 1998 til 2001 sem 

voru í úrtakinu þá voru stórtaps yfirtökurnar aðeins 87 eða 2,1% af fjöldanum en í 

fjárhæðum var hlutfallið 43,4%. Það má því draga þá ályktun að litlar yfirtökur séu 

líklegri til að auka arð hluthafa. 

3.3 Niðurstaða 

Það er ljóst að framansögðu að það hægt að auka líkur á arðsemi til hluthafa ef vel er 

á málum haldið en tjónið getur einnig orðið mikið ef illa tekst til. Helstu skýringarnar á 

því að hagsmunir hluthafa yfirtökufélagsins verða minni eru m.a. að meiri líkur eru á tapi 

þegar keypt eru fyrirtæki á markaði, stjórnendur verða of ánægðir með eigið ágæti, eru 

að kaupa of mörg fyrirtæki á stuttum tíma og keypta fyrirtækið er í óskyldri starfsemi. 

Má heimfæra margt af þessu yfir á yfirtökur íslensku fyrirtækjanna en yfirleitt keyptu 
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íslensk fyrirtæki óskráð félög og í eitt af fáum skiptum sem höfundur man eftir að eitt af 

íslensku fyrirtækjunum lenti í tilboðsstríði þá dró það sig tilbaka þar sem forstjórinn 

sagði að verðið væri orðið of hátt og það þjónaði ekki lengur hagsmunum hluthafa að 

kaupa fyrirtækið á því verði sem fyrirtækið væri komið í. Það vekur einnig athygli að 

yfirleitt hafa íslensk fyrirtæki greitt með peningum og fjármagnað það með lánum, eigið 

fé eða hlutafjárútboði. Íslensk fyrirtæki hafa einnig í flestum tilvikum keypt óskráð 

fyrirtæki sem samkvæmt framansögðu eykur líkur á að auka arðsemi hluthafa 

kaupandans en einnig má skilgreina íslensku fyrirtækin sem raðkaupendur sem á móti 

eykur líkur á minni arðsemi hluthafa. 
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4 Aðferðafræði við mat á árangri fyrirtækja eftir yfirtökur. 

Þegar farið var að vinna með gögnin og fór að koma í ljós hversu ítarleg gögn voru 

aðgengileg um viðfangsefnið kom upp sú staða að meta og taka ákvörðun um hvernig 

meta ætti ávinning hluthafa með nákvæmum hætti. Ekki var hægt að beita þeim 

aðferðum sem kynntar hafa verið í sumum kennslubókum eins og útskýrt verður í 

þessum kafla sem og í þeim erlendu rannsóknum sem áður hefur verið fjallað um. Til 

glöggvunar verður farið yfir helstu aðferðirnar og gerð grein fyrir þeim og um leið 

rökstutt hvers vegna ákveðnar leiðir eru valdar. Samkvæmt þeim gögnum sem höfundur 

hefur farið í gegnum þá eru það helst fimm aðferðir sem notaðar hafa verið, annað 

hvort í samhengi með öðrum eða sjálfstætt.  

1. Samanburður á fyrirtækjunum fyrir og eftir samruna, n.k. Pro forma 
samanburður. Þessi samanburður er ágætur en hefur nokkra ókosti.  

a. Ekki er hægt að beita þessari aðferð á fyrirtæki sem eru að kaupa mörg 
fyrirtæki á skömmum tíma því nýju fyrirtækin sem keypt eru skekkja 
myndina.  

b. Ekki er víst að fyrirtækjunum sem sameinuðust hefði gengið jafn vel og 
áður fyrir sameininguna.  

c. Kostur er að hafa tæmandi upplýsingar um stöðu fyrirtækjanna og helst 
að þau hafi bæði verið skráð á markaði til að hægt sé að meta 
frammistöðuna fyrir sameiningu og svo frammistöðu sameinaðs 
fyrirtækis. 

2. Ein algengasta aðferðin sem notuð var í þeim rannsóknum sem höfundur skoðaði  
við undirbúning þessarar ritgerðar var umframhagnaður (e. Abnormal Return). 
Þessi aðferð er góð og viðurkennd af fræðimönnum.  Formúlan er ARit = Rit – E(Rit)  

ARit =  Umfram hagnaður (Abnormal Return) 

Rit = Raunveruleg ávöxtun á tímabili t á hlutabréf i.  

E(Rit) = Vænt ávöxtun á tímabili t á hlutabréf i. 

Til að geta síðan reiknað út vænta ávöxtun á tímabili t á hlutabréf i, þarf að nota 
CAPM módelið. Þar þarf að reikna út Beta og CAPM byggist á því að markaður sé 
skilvirkur, virk samkeppni og allir hafi sömu verðmyndandi upplýsingar. Í ljósi 
þeirra frétta sem hafa verið af íslenska hlutabréfamarkaðnum um 
markaðsmisnotkun bankanna þá er það mat höfundar að ekki sé hægt að draga 
ályktanir sem eru byggðar á íslenska hlutabréfamarkaðnum og því er þessi aðferð 
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ekki notuð í þessari ritgerð5. Þessi aðferð sýnir í raun hvernig fyrirtækinu gengur á 
markaði umfram markaðsvísitöluna. Þessar aðferð er líka mjög góð við frekari 
tölfræðivinnslu til að greina ástæður þess að sumar yfirtökur ganga betur en 
aðrar o.þ.h. Forsenda fyrir því er að hafa gott gagnasett með tæmandi 
upplýsingum sem því miður er ekki tilfellið með gögnin fyrir þessa ritgerð. 
Samhliða þessari aðferð er leið þrjú líka oft notuð í þeim rannsóknum sem 
skoðaðar voru fyrir þessa ritgerð6. 

3. Skoðað er hvernig markaðurinn bregst við tilkynningu um samruna / yfirtöku. 
Skoðað er hvert verðmæti hlutabréfanna er nokkrum dögum fyrir yfirtöku og 
síðan aftur nokkrum dögum eftir yfirtöku. Að því loknu er mismunurinn túlkaður 
sem aukning/minnkun á virði hluthafa (e. Shareholder wealth). Notaðar hafa 
verið tvær aðferðir í sambandi við þessa aðferð:  

a. Tekin er beinn mismunur og sá mismunur túlkaður sem aukning/rýrnum á 
virði hluthafa. 

b. Markaðsvirðið er tekið fyrir tilkynningu og síðan aftur eftir tilkynningu, 
það lagt saman og deilt í með meðaltali þessara tveggja talna.  

Þessi aðferð er algeng með leið tvö eins og áður sagði og hentar vel ef skoða á 
stór gagnasöfn. Kosturinn við þessa leið er að hún krefst ekki jafn ítarlegra 
upplýsinga um stöðu þess fyrirtækis sem keypt er. Í þessari ritgerð er þessi aðferð 
(a liður) einnig skoðuð í samhengi við leið fjögur. 

4. Fjórða aðferðin er ný aðferð sem höfundur hefur hvergi séð notaða í neinum 
bókum eða rannsóknum við mat á arðsemi hluthafa. Að nota þessa aðferð er 
hugmynd höfundar. Aðferðin er frekar einföld en skilvirk. Tekið er kaupverð 
hverrar yfirtöku fyrirtækis og framreiknað til enda þess tímabils sem verið er að 
skoða (Framtíðarvirði – e. Future Value). Notuð er mismunandi ávöxtunarkrafa 
fyrir hvert tímabil þar sem aðstæður geta breyst og ávöxtunarkrafan þ.a.l. líka. 
Samtalan fyrir framtíðarvirði allra yfirtakanna er síðan lögð saman við 
upphafstöðu (markaðsverðmæti sem einnig er framreiknað til loka tímabilsins 
m.v. sömu ávöxtunarkröfu) fyrirtækisins á upphafstíma tímabilsins sem verið er 
að skoða. Arðgreiðslur7 sem fyrirtækin greiddu út er einnig framreiknuð m.v. 

                                                      
5 http://www.visir.is/article/2011110609797 

http://www.visir.is/article/2011110309652 

http://www.visir.is/article/2011265525102 

http://www.visir.is/article/201130962148 

http://www.visir.is/article/2011915387147 

http://www.visir.is/article/2011754229356 

http://www.visir.is/article/2010439728250 

http://www.visir.is/article/2010885669056 

http://www.visir.is/article/2009211361072 
6
 Moeller, Schlingemann og Stulz (2005), Loughran og Vijh (1997), Walker (2000); Moeller, Schlingemann 

og Stulz (2003). 
7
 Arðgreiðslurnar voru umreiknaðar í ísl. krónur m.v. 1. mars það ár sem arðurinn var greiddur út. 

http://www.visir.is/article/2011110609797
http://www.visir.is/article/2011110309652
http://www.visir.is/article/2011265525102
http://www.visir.is/article/201130962148
http://www.visir.is/article/2011915387147
http://www.visir.is/article/2011754229356
http://www.visir.is/article/2010439728250
http://www.visir.is/article/2010885669056
http://www.visir.is/article/2009211361072
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sömu ávöxtunarkröfu og lögð saman við markaðsvirði fyrirtækisins í lok 
tímabilsins. Arðgreiðslum er bætt við þar sem heildar arðsemi hluthafa tekur mið 
af þróun hlutabréfa og arðgreiðslum (e. Total Shareholder Return; TSR)8. 
Samanlögð tala á framreiknuðum fyrirtækjakaupum á að vera lægri en 
markaðsverðmæti fyrirtækisins við enda tímabilsins með arðgreiðslum ef 
hluthafar hafa fengið virðisauka. Hugsunin er sú að það sé eðlilegt að gera ráð 
fyrir því að til að það sé aukning á virði hluthafa við kaup á öðru fyrirtæki þá séu 
sameinuð fyrirtæki meira virði en aðskilin að viðbættri eðlilegri ávöxtunarkröfu. 
Þessi aðferð er megingrundvöllur að þeim ályktunum sem dregnar verða í þessari 
ritgerð um árangur fyrirtækjanna. 

5. Fimmta og síðasta aðferðin sem fjallað verður um er sú sem minnst er á í 
umfjöllun um rannsóknaraðferðir í erlendum rannsóknum þar sem Morck, 
Shleifer og Vishny (1990) nota hlutfallsbreytingu á markaðsverði kaupandans í 
samhengi við kaupverðið frekar en markaðsvirðið til að meta ávinninginn. 

Í þessari ritgerð verða leiðir þrjú og fjögur notaðar en samhliða því verður stefna og 

viðskiptamódel fyrirtækjanna skoðuð, ásamt þróun helstu kennitalna til að leggja mat á 

eiginlegan rekstrarárangur samhliða yfirtökunum. Í samhengi við það þá er einnig litið til 

nokkurra kennitalna í rekstrinum, þróun þeirra skoðuð ásamt því að skoða stefnu 

fyrirtækjanna, viðskiptaumhverfi o.þ.h.  

Öll gögn sem notuð eru í þessari ritgerð eru opinber gögn sem beint varða fyrirtækin 

og eru að megninu til annaðhvort tekin af heimasíðu viðkomandi fyrirtækis 

(ársreikningar) eða Kauphöllinni (tilkynningar vegna kaupa fyrirtækisins). 

4.1 Ákvörðun ávöxtunarkröfu 

Eins og áður hefur komið fram er það mat höfundar að ekki sé hægt að notast við 

þróun hlutabréfavísitölunnar til að draga ályktanir og er þess vegna leið tvö ekki notuð. 

Sambærilegt vandamál kemur upp þegar ákveða á ávöxtunarkröfu við útreikningana í 

leið fjögur. Ekki er hægt að nota CAPM módelið til að reikna út ávöxtunarkröfu og 

verður því að notast við aðrar aðferðir.  Nokkrir möguleikar komu til greina varðandi 

útreikning. Fyrst var að ákveða hverjir áhættulausir vextir ættu að vera þ.e. hvort þeir 

ættu að vera byggðir á íslenskum ríkisskuldabréfum eða ríkisskuldabréfum í þeim 

gjaldmiðlum sem eru uppistaðan í tekjum viðkomandi fyrirtækis. Það má auðveldlega 

halda því fram að eðlilegt sé að miða við hvernig greiðsluflæði viðkomandi fyrirtækis 

myndast því þar sé áhættan, sem og ef að fjárfestir væri að fara að fjárfesta í tveimur 

                                                      
8
 http://www.investopedia.com/terms/t/tsr.asp#axzz1isYzNTkR 
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eins fyrirtækjum þar sem annað væri með tekjur í evrum en hitt í íslenskum krónum.  

Fjárfestirinn væri líklegri til að vera með lægri ávöxtunarkröfu á fyrirtækið með tekjur í 

evrum. Það er aftur á móti þrennt sem mælir með því að nota íslensk ríkisskuldabréf:  

Í fyrsta lagi að í þessari ritgerð er verið að horfa á ávöxtun íslenskra fyrirtækja og 

íslenskra fjárfesta og valmöguleika fjárfestanna til annarra fjárfestinga á Íslandi en að 

fjárfesta í viðkomandi fyrirtæki, í öðru lagi að hlutafé fyrirtækjanna eru í krónum hjá 

öllum fyrirtækjunum og í þriðja lagi til að hægt sé að bera saman frammistöðu 

fyrirtækjanna þá þarf mælistikan að vera eins og því verður ávöxtunarkrafan að vera 

byggð á sömu forsendum. Var því ákveðið að nota ávöxtunarkröfu íslenskra 

ríkisskuldabréfa. Þá var spurningin hvaða ríkisskuldabréfa? Þegar það var skoðað nánar 

kom í ljós að eini flokkurinn sem Kauphöllin hafði reiknað út gildi á frá árinu 2000 til 

2010 var 5 ára óverðtryggð ríkisskuldabréf og urðu þau því fyrir valinu. Vandamálið við 

þennan flokk er að í gildunum er búið að reikna inn verðbólguvæntingar og því varð að 

svara þeirri spurningu hvort ætti að vera með ávöxtunarkröfuna á nafnvaxtagrunni eða 

raunvaxtagrunni. Samkvæmt fræðunum þá er almennt talað um að notast eigi við 

raunvexti en í raunveruleikanum er almennt notast við nafnvexti og er það líka 

eðlilegast miðað við þá rannsóknarspurningu sem spurt er að í þessari ritgerð að 

valkostur íslenskra fjárfesta var m.a. að setja í verðtryggð ríkisskuldabréf og því eðlilegt 

að miða við það. Eins og áður sagði voru verðbólguvæntingar markaðarins komnar inn í 

verðið á skuldabréfunum og því notast við meðaltal hvers árs sem áhættulausir vextir 

fyrir hvert ár. Þá er eftir að ákveða markaðsálagið.  Við ákvörðun á markaðsálagi er sama 

sjónarmið um mælistikuna og því varð markaðsálagið að vera það sama fyrir öll 

fyrirtækin. Aðferðin við að ákvarða markaðsálag er að reikna út vænta ávöxtun á 

markaðnum og draga frá henni áhættulausa vexti sem síðan gefur markaðsálag.  Eins og 

áður sagði þá er ekki gott að miða við hlutabréfamarkaðinn á Íslandi. Markaðsrannsókn 

sem Fernandez, Aguirremalloa og Corres (2011) framkvæmdu þar sem þeir spurðu 

hvernig prófessorar, greiningaraðilar, sérfræðingar og aðilar í einkageiranum ákvörðuðu 

markaðsálag til ákvörðunar ávöxtunarkröfu eigin fjár kom fram að flestir prófessorar og 

greiningaraðilar notuðust við Damodaran og næst flest fyrirtæki notuðust einnig við 
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Damodaran. Á grundvelli þessarar rannsóknar ákvað höfundur nota þau viðmið sem 

Damodaran notar og gefur út á vefsíðu sinni. 9 

Við skoðun á greiningum Damodaran á markaðsálagi og áhættuálagi kom í ljós að 

hann gefur út heildar áhættuálag fyrir mörg lönd og þar á meðal Ísland. Notaðist 

höfundur því við það heildar álag sem Damodaran gefur út fyrir hvert ár, árin 2000-

2010. Í viðauka 1 má sjá töflu með yfirlit yfir ávöxtunarkröfuna fyrir hvert ár. 

4.2 Tímabil og afmörkun 

Upphafspunkturinn er alltaf 1.1.2000 en hjá Actavis er endapunkturinn að sjálfsögðu 

þegar það var tekið af markaði 2007 og hjá Bakkavör þegar það er tekið af markaði 16. 

apríl 2010. Hjá Marel og Össuri er miðað við árslok 2010. Galli á rannsókninni er hve oft 

takmarkaðar upplýsingar voru gefnar upp af viðkomandi fyrirtækjum og hversu algengt 

var að kaupverð var ekki gefið upp og þá sérstaklega hjá Actavis, en þó má draga þá 

ályktun að ef kaupverð er ekki uppgefið þá sé það lágt að verðið skipti ekki máli fyrir 

rekstur og verðmat fyrir fyrirtækið. Þetta skapar eigi að síður ákveðna skekkju í 

rannsókninni eftir því sem fyrirtækin eru fleiri þar sem takmarkaðar upplýsingar liggja 

fyrir. Aðeins er skoðaðar þær yfirtökur þar sem keypt er 50% eða meira í keypta 

fyrirtækinu. Einnig eru yfirtökurnar það fáar hjá þessum fyrirtækjum eða 49 á tíu ára 

tímabili að höfundur taldi það ekki vænlega leið að fara í tölfræðilega greiningu til að 

skila niðurstöðu sem hægt væri að byggja ályktanir á, auk þess sem íslenska 

hlutabréfavísitalan var of óáreiðanleg eins og áður hefur verið fjallað um. 

4.3 Skekkjur við niðurstöðurnar 

Það eru fyrst og fremst tveir þættir sem hafa áhrif á niðurstöðurnar og gera hana ekki 

jafn áreiðanlega og kostur væri. Fyrst er það óáreiðanleiki íslensku 

hlutabréfavísitölunnar þ.e. að geta ekki notað hana til að byggja á varðandi útreikninga 

á markaðsáhættu o.s.frv. Seinna atriðið er skortur á upplýsingum frá fyrirtækjum þegar 

tilkynnt er um yfirtöku. Stundum eru engar fjárhagsupplýsingar gefnar, hvorki um 

kaupverð, veltu eða framlegðartölur um keypta félagið. Einnig kom það fyrir að engin 

tilkynning var gefin út og eina umfjöllunin var í takmörkuðu formi í ársreikningum 

fyrirtækjanna allt að ári eftir að kaupin áttu sér stað.  

                                                      
9
 www.damodaran.com 
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5 Fyrirtækin 

Skoðuð verða fjögur af helstu fyrirtækjum landsins, Actavis, Bakkavör, Marel og 

Össur, sem stóðu í kaupum á fyrirtækjum á árunum 2000 til 2010. Samtals réðust þessi 

fyrirtæki í 49 yfirtökur á tímabilinu þó að sum fyrirtækjakaupin hafi kannski verið ansi 

lítil og haft óverulega áhrif á rekstur og efnahag viðkomandi félags. Í þeim tilfellum 

snerust kaupin fyrst og fremst um að fá aðgang að þeirri tækni og vöruþekkingu sem 

viðkomandi félag bjó yfir. Fjallað verður um fyrirtækin í stafrófsröð. Farið verður 

stuttlega yfir sögu viðkomandi fyrirtækis auk þess sem viðskiptamódel og 

viðskiptaumhverfið verður skoðað. Að því loknu verður farið yfir þróun helstu kennitalna 

og hlutabréfaverðs og síðan farið yfir yfirtökurnar. Að þessari yfirferð lokinni verður 

arðsemi hluthafa skoðuð og þá líka í samhengi við viðskiptamódelið og þróun 

kennitalnanna.  

Í viðauka 3 má síðan sjá töflur með samantekt á yfirtökum fyrirtækjanna, eðli þeirra, 

fjármögnun, hvernig greiðslurnar voru til seljenda, hvort keypt voru skráð eða óskráð 

fyrirtæki, hvernig yfirtakan var fjármögnuð, tegund yfirtökunnar og ástæður fyrir 

yfirtökunni. 

5.1  Actavis 

Actavis er mjög áhugavert fyrirtæki með langa sögu og var til skamms tíma 

verðmætasta fyrirtækið í Kauphöllinni þar til bankarnir urðu allsráðandi. Þegar best lét 

var markaðsverðmæti Actavis yfir 303 milljarðar króna (26. júní 2007)10 en ef miðað er 

við uppgjörsgjaldmiðil fyrirtækisins þá var Actavis um 3,6 milljarða virði í evrum talið 

þann 10. júlí 2007 að teknu tilliti til gengisþróunar á ISK/EUR. Á því tímabili sem er til 

skoðunar þá keypti Actavis 15 fyrirtæki ásamt því að sameinast Balkanpharma og Delta.  

5.1.1 Saga fyrirtækisins 

Upphaf Actavis (sem hét í upphafi Pharmaco) má rekja aftur til ársins 1956 þegar það 

var stofnað af sjö lyfjafræðingum sem sameiginlegt innkaupafyrirtæki fyrir apótekin 

þeirra. Fjórum árum seinna hóf Actavis að framleiða lyf en þá fyrst og fremst fyrir 

innanlandsmarkað. Árið 1972 er löggjöfinni breytt þannig að innlendir aðilar verða 

                                                      
10

 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 

http://news.icex.is/
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einkaumboðsaðilar fyrir erlend lyfjafyrirtæki og verður Actavis umboðsaðili nokkurra 

þekktra lyfjaframleiðenda. Árið 1981 stofnar Actavis, Delta til að sjá um 

lyfjaframleiðsluna á meðan Actavis var í lyfjainnflutningi og dreifingu. Árið 1992 selur 

Actavis hlut sinn í Delta sem fer að flytja út lyf til Þýskalands í stórum stíl. Straumhvörf 

verða síðan þegar Actavis kaupir búlgarska lyfjaframleiðandann Balkanpharma árið 1999 

ásamt Amber International sem var í eigu aðaleiganda Actavis sem síðan er sameinað 

Actavis árið 2000. Við þessa sameiningu tekur Björgólfur Thor Bjórgólfsson við 

stjórnarformennsku og mörkuð var stefna um alþjóðavæðingu,  og hraðan og öruggan 

innri vöxt í þeim tilgangi að geta fjármagnað ytri vöxt félagsins11. Í framhaldinu hefst sú 

alþjóðavæðing og ytri vöxtur sem einkenndi fyrirtækið þar til að það var tekið af 

markaði árið 2007. Á innan við 7 árum var Actavis orðið eitt af stærstu 

samheitalyfjafyrirtækjum heims. Á þeirri vegferð hafði Actavis þá sameinast Delta, keypt 

15 fyrirtæki, skipt um nafn úr Pharmaco yfir í Actavis árið 2004. Árið 2007 er fyrirtækið 

síðan tekið af markaði af félagi í eigu Björgólfs Thor Björgólfssonar og var verðmæti 

yfirtökunnar 5,3 milljarðar evra. Eigið fé til kaupanna var um 1,2 milljarðar evra og lán 

4,1 milljarður evra12. Samkvæmt vefsíðunni www.btb.is (opinber vefsíða Björgólfs Thors 

Björgólfssonar) er því haldið fram að þessi viðskipti hafi verið þau mestu á Íslandi frá 

stríðslokum og eitt mesta innstreymi fjármuna í íslenskt hagkerfi á seinni tímum og að 

skatttekjur hins opinbera hafi náð tugum milljarða. Ef þetta mat Björgólfs er rétt þá voru 

þessi viðskipti 2,5 sinnum stærri en Kárahnjúkavirkjum sem kostaði 140 milljarða13.  

Frá því að Actavis fór á markað fór fyrirtækið úr því að vera 3 milljarða króna virði í 

árslok 1999 í að vera 290 milljarða króna virði þegar það er tekið af markaði þann 9. 

ágúst 2007. 

5.1.2 Stefna Actavis 

Það var strax ljóst að Actavis ætlaði að vaxa hratt og nota yfirtökur til að styðja við 

þann vöxt. Í ársreikningi Actavis (þá Pharmaco) fyrir árið 2002 kemur eftirfarandi stefna 

fram: 

                                                      
11

 www.btb.is 
12

 www.btb.is 
13

 http://www.landsvirkjun.is/media/2009/karahnjukar_orkubrunnur.pdf 

http://www.btb.is/
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„Pharmaco’s long-term aim as to annual contribution margin is about 30% and 

the company aims at an internal growth ratio of 15-20% during the next 3 years. 

Pharmaco also aims for external growth of 15-20% by means of investments in 

foreign companies, which are well suited to the company’s main operation.“ 

Í ársreikningi Actavis fyrir árið 2004 er stefna fyrirtækisins mun betur útlistuð en þar 

kemur m.a. eftirfarandi fram: 

1) Styrkja virðiskeðjuna með því að efla fyrirtækismenninguna. 

a. Með því að stjórna betur virðiskeðjunni verður fyrirtækið betur í stakk 

búið til að ná markmiðum sínum um að verða fyrst á markað, lækka 

kostnað með því að fara inn á núverandi markaði og víkka alþjóðlega 

sölu og markaðsstarfið. 

2) Ytri vöxtur.  

a. Allar yfirtökur skulu styðja markaðina, framleiðsluna og falla að annarri 

núverandi starfsemi. Yfirtökurnar skulu líka mæta fjárhagslegum 

markmiðum. 

Framtíðarsýn fyrirtækisins er að verða leiðandi samheitalyfjaframleiðandi með 

áherslu á rannsóknir og þróun, framleiðslu og sölu á gæðavörum fyrir alþjóðamarkaði.  

Í ársreikningum og gögnum frá fyrirtækinu virðist stefnan eða framtíðarsýnin ekki 

breytast í neinum grundvallaratriðum en einu mælanlegu markmiðin sem höfundur kom 

auga á varðandi vöxt, hagnað eða annað álíka var í ársreikningi fyrirtækisins árið 2002. 

Upplýsingagjöf fyrirtækisins var mjög góð á sínum tíma en eigi að síður verður að telja 

það miður að ekki skuli hafa verið sett í meiri mæli fram lykilmælikvarðar af hálfu 

fyrirtækisins þ.a. auðveldara væri að meta frammistöðuna, auk þess sem birting slíkra 

lykilmælikvarða gæti hefði verið gagnleg fyrir fjárfesta og hugsanlega haft verðmyndandi 

áhrif á þá. 

5.1.3 Viðskiptamódel fyrirtækisins 

Actavis varð til með kaupum og sameiningu við Balkanpharma og verður 

lyfjaframleiðandi á samheitalyfjum í stað þess að vera innflutningsaðili á lyfjum inn á 

Ísland.  

Það má segja að sala Actavis sé í raun tvíþætt. Í fyrsta lagi þá selur Actavis eigin 

framleiðslu undir eigin nafni eða undir nafni dótturfyrirtækja sem Actavis hefur keypt. 

Hins vega selur svo Actavis til annarra fyrirtækja undir nafni Medis lyfjaþekkinguna, þ.e. 

öll gögn og leyfi til að selja og markaðssetja sömu lyf inn á sama markað og Actavis 

framleiðir og selur í eigin nafni. Actavis þróar nýtt samheitalyf þar sem einkaleyfi er að 
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renna út. Actavis sækir um markaðsleyfi í fjölda landa fyrir sig og hugsanlega önnur 

fyrirtæki, en umsóknarferlið getur tekið allt að ár, síðan er þessi pakki seldur til 3ja aðila 

sem markaðsetur lyfið undir eigin nafni í beinni samkeppni við Actavis. Actavis 

framleiðir lyfið fyrir viðkomandi 3ja aðila og því hagnast Actavis á því ef viðkomandi 

fyrirtæki gengur vel, en þó er framleiðslan alltaf seld á heildsöluverði. Árið 2003 var sala 

til 3ja aðila 128 milljónir evra (40,5% af heildarsölu) og sala á hugviti 8 milljónir evra 

(2,5% af heildarsölu) en sala undir eigin nafni eða dótturfélaga var 48% af heildarsölu14. 

Af heildarsölu upp á 316,2 milljónir evra má spyrja hvort ekki sé verið að fórna 

langtímahagsmunum fyrir skammtímahagsmuni. Þó að kaupandi að lyfjahugvitinu láti 

Actavis framleiða fyrir sig lyfin þá selur Actavis þá framleiðslu á heildsöluverði og með 

framlegð upp á um 30% af vörusölu þá ætti fyrirtækið að vera tiltölulega fljótt að ná 

þessum 8 milljón evrum tilbaka.  Þessi aðferðafræði Actavis hentar vissulega fyrirtæki í 

örum vexti sem þarf nauðsynlega á öflugu greiðsluflæði til að fjármagna vöxt því með 

þessu koma miklar tekjur inn strax. Árið 2006 var sala til 3ja aðila um 134,3 milljónir 

evra eða um 10% af heildarsölunni og tilbúin lyf um 91% af því eða 122,5 milljónir evra 

og sala á lyfjahugviti var um 8,2 milljónir evra 9% af sölu til 3ja aðila en innan við 1% af 

heildarsölunni15 (samkvæmt ársreikningi en það virðist vera villa og talan eigi að vera 

11,8 milljónir evra). Það er ljóst að þróunin er sú að þessi markaður skiptir Actavis sífellt 

minna máli þegar litið er á hlutfall af heildarsölu og þar sem spurning er hversu mikið 

þessi sala hefur áhrif á sölu Actavis undir eigin nafni og hvort ekki sé kominn tími á að 

endurskoða þetta viðskiptamódel þar sem það er hugsanlega búið að þjóna sínum 

tilgangi. 

5.1.4 Þróun helstu kennitalna og hlutabréfaverðs 

Það er óhætt að segja að þróun hlutabréfaverðs Actavis hafi verið hluthöfum 

hagstæð frá ársbyrjun 2000 þar til að fyrirtækið er tekið af markaði fer markaðsvirði 

fyrirtækisins úr 3 milljörðum í 290 milljarða króna16 og umreiknað í evrur fór 

markaðsvirðið úr 42 milljónum evra í um 3,3 milljarða evra. 

 

                                                      
14

 Ársreikningur Actavis 2003. 
15

 Ársreikningur Actavis 2006. 
16

 http://www.nasdaqomxnordic.com 
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Tafla 1 Þróun markaðsvirðis Actavis
17

 

 

Þessi mikla aukning markaðsverðmætis var að sjálfsögðu að miklu leyti keyrð áfram 

af miklum fyrirtækjakaupum en rekstrarárangur fyrirtækisins var sömuleiðis mjög góður.  

 

Mynd 2 Þróun rekstrar Actavis 2000 – 2006 (1)
18

 

Þannig vex hagnaður og EBIDTA sömuleiðis en gefur þó lítillega eftir árið 2006 þar 

sem EBIDTU hlutfallið fellur úr 27% í 21% sem er kannski ekki óeðlilegt rétt eftir mikil 

fyrirtækjakaup og umbreytingar / sameiningarferlið er enn í fullum gangi.  

                                                      
17

 http://www.nasdaqomxnordic.com 
18

 Ársreikningar Actavis 2000-2006 

Ár (lok árs) Verð í lok árs
Markaðsvirði í lok árs 

í krónum

Markaðsvirði í lok 

árs í EUR

1999 19,6 3.064.936.241 42.077.653

2000 37,3 15.743.239.908 199.711.276

2001 49,7 21.076.483.019 230.495.221

2002 74 44.183.483.770 524.121.990

2003 41,9 125.439.394.612 1.400.618.520

2004 38,7 115.859.297.649 1.389.700.104

2005 49,8 167.062.621.627 2.236.447.411

2006 64 215.643.845.952 2.279.292.315

 9.8.2007 86,2 290.445.305.017 3.298.640.602



 

36 

 

Mynd 3 Þróun helstu kennitalna Actavis 2000 - 2006
19

 

Ef þróun nokkurra kennitalna Actavis fyrir tímabilið er skoðuð þá eru þær aðeins 

misvísandi. Í byrjun tímabilsins eykst framlegð af vörusölu og EBIDTA sem gefur til kynna 

að kaupin stuðli að hagkvæmari framleiðslukostnaði. Það gefur til kynna að fyrirtækið sé 

að ná markmiðum sínum um hagkvæmni stærðar sem síðan skilar sér í betri EBIDTU þar 

sem samlegðaráhrif eru að skila sér í samþættingu sölu og markaðskostnaðar og 

samnýtingu yfirstjórnar. Aftur á móti lækkar arðsemi eigna sem og arðsemi eigin fjár þar 

sem arðsemi eigin fjár fellur úr 23% í 8% milli áranna 2004 og 2005. Skýringin á því er 

mikil hækkun eigin fjár eða úr 277 milljónum evra í 1 milljarð evra eða 263% á meðan 

vöxtur hagnaðar var um 30%. Arðsemi eigin fjár nær sér síðan aðeins á strik árið 2006 en 

það má helst skýra með lækkandi eiginfjárhlutfalli.  

                                                      
19

 Ársreikningar Actavis 2000-2006 
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Mynd 4 Þróun rekstrar Actavis 2000 – 2006 (2)
20

 

Á mynd 4 má sjá þróun á eigin fé og skuldum og félagsins. Vöxtur þessara talna er í 

samræmi við vöxt félagsins en það vekur athygli að á árinu 2006 eru langtímaskuldir í 

fyrsta skipti orðnar hærri en eigið fé félagsins. 

Þróun hlutabréfa Actavis má sjá á mynd 5 og er þar einnig búið að setja inn á grafið 

helstu aðgerðir félagsins á tímabilinu. Fallið á verði hlutabréfanna árið 2003 skýrist með 

því að í apríl 2003 var tilkynnt um útgáfu jöfnunarhlutabréfa í hlutföllunum 5:1.21 

 

 

Mynd 5 Þróun hlutabréfaverðs Actavis
22

 

                                                      
20

 Ársreikningar Actavis 2000-2006 
21

 Magnús Harðarson, NasdaqOMX 
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Með því að skoða kennitölur Actavis og helstu stærða úr rekstrar- og 

efnahagsreikningi félagsins má ráða að yfirtökurnar hafi verið vel ígrundaðar og 

samþættingin hafi sömuleiðis verið vel útfærð og gengið hratt og vel fyrir sig enda 

væntanlega komin mikil reynsla af því að taka yfir önnur fyrirtæki hjá Actavis. 

5.1.5 Yfirtökurnar 

Upphafið að öllu saman er yfirtaka Actavis á Balkanpharma árið 2000 og svo 

sameining við Delta 2002. Með þessum aðgerðum var fyrirtækið komið með þann 

slagkraft sem nauðsynlegur var fyrir framhaldið.  

Tafla 2 Yfirtökur Actavis 

 

5.1.5.1 Balkanpharma 

Mjög takmarkaðar upplýsingar fundust um sameiningu Pharmaco og Balkanpharma 

aðrar en þær sem eru á heimasíðu Björgólfs Thor Björgólfssonar og ein stutt 

fréttatilkynning á vefsíðu Kauphallar Íslands23 þar sem kom fram að velta árið 1999 verði 

um 45 milljónir bandaríkjadollara (USD) og hagnaður um 1 USD (átti væntanlega að vera 

1 milljón USD), og í áætlunum fyrir árið 2000 var gert ráð fyrir veltu upp á 114 milljónir 

USD og um 10 milljónum USD í hagnað eftir skatt. 

Sameiningarferlið samkvæmt www.btb.is var þannig að Björgólfur keypti ásamt 

Pharmaco 45% í búlgarska lyfjafyrirtækinu Balkanpharma árið 1999. Voru þau viðskipti í 

félagi við Deutsche Bank sem einnig keypti 45% og stjórnendur Balkanpharma keyptu 

                                                                                                                                                              
22

 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 
23

 http://news.icex.is/newsservice/MMIcexNSWeb.dll/newspage?language=IS& 
pagetype=symbolnewslist&primarylanguagecode=IS&newsnumber=5657 

Dags tilkynnt Fyrirtæki Land Kaupverð Gjaldmiðill
Gengi í ISK á 

kaupdegi m.v. SÍ
Kaupverð í ISK

2000 Balkanpharma Búlgaría

15.08.02 Delta Ísland Sameining

22.11.02 Zdravlje Serbía 5.500.000 EUR 86,13 473.715.000

01.01.03 Colotech. Danmörk 1.500.000 EUR 84,32 126.480.000

01.12.03 FAKO* Tyrkland 83.400.000 USD 74,61 6.222.474.000

28.12.04 Biovena** Pólland 8.400.000 EUR 83,86 704.424.000

08.02.05 Lotus Laboratories Indland 20.000.000 EUR 80,95 1.619.000.000

22.03.05 Pharma Avalanche Tékkl & Slóvak ekki uppgefið

20.05.05  Amide. USA 600.000.000 USD 64,75 38.850.000.000

09.09.05 Higia AD Búlgaría ekki uppgefið

30.09.05 Keri Pharma Ungverjaland ekki uppgefið

17.10.05 Samheita lyfjaframleiðsla Alpharma USA 810.000.000 USD 60,97 49.385.700.000

28.03.06 Sindan Rúmenía 147.500.000 EUR 86,75 12.795.625.000

21.11.06 ZiO Zdorovje Rússland 47.000.000 EUR 90,42 4.249.740.000

30.11.06 Abrika pharmaceuticals USA 181.000.000 EUR 89,89 16.270.090.000

13.02.07 API manufacturer Indland ekki uppgefið

*20,4 milljónir USD greiddar í 23.jan 2006. Samtals 130.697.248.000

** Kaupverð ekki uppgefið en í sjóðstreymi kemur fram fjárfesting í fyrirtæki fyrir 8,4 millj EUR. 

http://www.btb.is/
http://news.icex.is/
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10%. Í ágúst árið 2000 var samþykktur samruni Pharmaco og Balkanpharma undir nafni 

og merkjum Pharmaco. Eigendur Balkanpharma fengu greitt með hlutabréfum í 

Pharmaco.  

Höfundur fann ekki frekari upplýsingar um samrunann í ársreikningum, 

fréttatilkynningum eða á heimasíðu Actavis. Að mati höfundar skýtur það skökku við í 

ljósi þess hversu mikilvæg þessi kaup voru fyrir þann vöxt sem framundan var því þessi 

kaup urðu til þess að Actavis náði alþjóðlegri stöðu og sömuleiðis þeirri stærð að 

forsenda varð fyrir frekari vexti.  

5.1.5.2 Delta 

Sameining Delta og Pharmaco var í raun rökrétt framhald af stefnu beggja félaganna 

um vöxt. Það var lítil skörun á milli þeirra og framleiðslugeta Pharmaco og vísindamenn 

Delta sameinuðust þarna í einu fyrirtæki. Markaðssvæði fyrirtækjanna var ekki hið sama 

þar sem Pharmaco var fyrst og fremst í austur – Evrópu og Delta í vestur – Evrópu. Í 

þessu tilfelli er ekki hægt að tala um eiginlega yfirtöku þar sem fyrirtækin sameinast og 

hluthafar Delta fengu greitt í hlutabréfum í Pharmaco á skiptigenginu 1,0547 á móti 1 

krónu, eða 77 krónur í Delta á móti 73 krónum í Pharmaco. Var þessi sameining 

stökkpallurinn fyrir það sem koma skildi því þarna var orðið til félag með nægan 

fjárhagslegan styrkleika til að ráðast í frekari fyrirtækjakaup erlendis. Með því að 

samþætta rannsóknastarf og framleiðslugetu var fyrirtækið í raun komið með nánast 

alla nauðsynlega grunnþætti sem forsenda var fyrir frekari vexti. 

5.1.5.3 Zdravlje 

Actavis keypti 69% hlut í serbnesku lyfjaverksmiðjunni Zdravlje fyrir 3,5 milljónir evra 

í nóvember 2002 og skuldbatt sig til að kaupa 15% til viðbótar á næstu þremur árum 

fyrir 2 milljónir evra. Actavis skuldbatt sig samhliða þessu til að fjárfesta 20 milljónum 

evra á næstu 5 árum í uppbyggingu serbneska félagsins. 

Velta félagsins var árið 2001 um 30 milljónir evra, EBIDTA um 6,5 milljónir evra og 

hagnaður um 3,5 milljónir evra. Svo virðist sem að með kaupunum hafi verið um 

gagnkvæman ávinning að ræða, sem m.a. fólst í því að fyrirtækin nýttu sér sölukerfi 

hvors annars. 
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5.1.5.4 Colotech 

Colotech var danskt fyrirtæki sem var aðallega í lyfjaþróun á krabbameinslyfjum sem 

áttu að hafa fyrirbyggjandi áhrif og minnka líkur á myndum krabbameins í ristli.  

Takmarkaðar upplýsingar fundust um kaupverð eða greiðslutilhögun en samkvæmt 

einni tilkynningu á vef Kauphallarinnar kom fram að Actavis (Pharmaco þá) hafi afhent 

eigendum Colotech 1.780.031 hluti í Pharmaco á meðalgenginu 19,53, sem hluti af 

samningi um kaup á 90% hlut í fyrirtækinu. 

5.1.5.5 Fako 

Fako var tyrkneskt samheitalyfjafyrirtæki sem Actavis keypti í desember 2003. Actavis 

keypti 89% hlut á 63 milljónir USD, auk þess sem samið var um nokkrar árangurstengdar 

greiðslur á árunum 2004 – 2005 sem skilaði greiðslu upp á 20,4 milljónir USD í janúar 

2006 til fyrri eigenda Fako. Ekki voru gefnar upp upplýsingar um fjárhæð þeirra eða 

mælikvarðana til að meta árangurinn. Samhliða þessu veitti Actavis Fako lán uppá 15 

milljónir USD. Actavis tryggði sér einnig rétt til að kaupa síðustu 11% af Fako árið 2006 á 

þrefaldri EBITDA ársins 2005. Velta Fako árið 2003 var áætluð 90 milljónir (kom ekki 

fram hvaða gjaldmiðill það var en allar aðrar tölur voru í USD og gerir höfundur því ráð 

fyrir því sama með veltuna) og EBITDU framlegð upp á 20%. 

Fako sérhæfði sig í þróun, framleiðslu og sölu á lyfjum. Fako var einnig í framleiðslu á 

virkum lyfjaefnum (Active pharmaceutical ingredients – API), svið sem Actavis var ekki 

með þekkingu á. Markmið Actavis var fyrst og fremst að komast inn á tyrkneska 

markaðinn og koma sínum lyfjum inn í sölukerfi Fako. 

Tafla 3 Samanburður á fjárhagstölum Actavis og Fako 

 

Þegar þær fjárhagstölur Fako sem gefnar voru upp eru bornar saman við tölur Actavis 

verður ekki annað séð en að kaupverðið hafi verið mjög hagstætt.  Velta Actavis var 

fjórum sinnum meiri en hjá Fako, EBIDTA Actavis var 6,7 sinnum meiri en hjá Fako en 

verðmæti Actavis á markaði var 1,4 milljarðar evra á meðan kaupverð á Fako var 69 

Velta EBIDTA Verðmæti

Actavis 316.151.000 84.059.000 1.400.618.520

Fako* 75.290.850 12.597.138 69.769.521

*Tölur Fako umreiknaðar í evrur m.v. kaupdag

Hlutfall 4,2 6,7 20,1
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milljónir evra og Actavis því 20 sinnum verðmætara en Fako, og verðmæti Fako 5% af 

verðmæti Actavis. 

5.1.5.6 Biovena 

Biovena var sölu og markaðsfyrirtæki á samheitalyfjum í Póllandi. Engar 

fjárhagsupplýsingar voru gefnar upp en markmiðin með kaupunum voru aðgangur að 

pólska markaðnum. Höfundur fann eigi að síður í sjóðstreymi ársreikningi ársins 2004 að 

fjárfesting í dótturfyrirtæki væri 8,4 milljónir evra og eina fjárfesting ársins var í Biovena. 

5.1.5.7 Lotus Laboratories 

Lotus Laboratories var fyrirtæki sem sérhæfði sig í stjórnun og framkvæmd 

lyfjaprófana. Markmiðið með kaupunum var að ná fram miklum gæðum á lyfjaprófunum 

en samhliða því lækka þróunar og framleiðslukostnaðinn og stuðning við að koma lyfjum 

inn á bandaríska samheitalyfjamarkaðinn. Actavis greiddi 20 milljónir evra fyrir Lotus. 

5.1.5.8 Pharma Avalanche 

Pharma Avalanche var tékkneskt samheitalyfjafyrirtæki sem var keypt í mars 2005. 

Engar fjárhagsupplýsingar voru gefna upp og tilgangurinn kaupunum var að ná góðri 

fótfestu á tékkneska og slóvakíska lyfjamarkaðinn með vörur Actavis. 

5.1.5.9 Amide 

Kaupin á bandaríska samheitalyfjafyrirtækinu í maí 2005 voru langstærstu kaup 

Actavis fram að þeim tíma. Kaupverðið var 500 milljónir USD sem gátu hækkað um 100 

milljónir USD á næstu tveimur árum ef ákveðnum árangri væri náð.  

Markmiðin með kaupunum voru margþætt:  

 Ná sterkri fótfestu á stærsta samheitalyfjamarkaði heims.  

 Tækifæri til að koma vörum Actavis í sölu og dreifingu á bandaríska 
markaðnum. 

 Tækifæri til að koma vörum Amide í sölu og dreifingu í sölukerfi Actavis. 

 Aðgangur að þekkingu Amide „best in class“ vöruþróun og reglugerðar 
þekkingu í Bandaríkjunum ásamt mikilli þekkingu í markaðssetningu og 
dreifingu.  

 Framleiðslugeta ykist umtalsvert í gegnum framleiðslueiningu sem samþykkt 
var af Matvæla og lyfjaeftirliti Bandaríkjanna (FDA). 
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 Sameinað fyrirtæki myndi vera með yfir 500 lyf á markaði og hafa eitt 
breiðasta vöruúrvalið í samheitalyfjageiranum og lágmarks skörun á milli lyfja.  

 Sameinað fyrirtæki myndi hafa 136 vörur í þróun og var áætlað að það myndi 
sækja um 15 markaðsleyfi árið 2005. 

Velta Amide var 106,7 milljónir USD, með EBIDTA uppá 53,2 milljón USD og hagnaður 

fyrir skatta 52,5 milljónir USD og vekur það sérstaka athygli að hagnaður fyrir skatta sé 

um 50% af veltu fyrirtækisins sem er klárlega afburðargóð arðsemi.  

Tafla 4 Samanburður á fjárhagsupplýsingum Actavis
24

 og Amide 

 

Tafla 5 Hlutfall milli fjárhagsupplýsinga Actavis og Amide 

 

Þegar fjárhagsupplýsingarnar eru bornar saman eftir að tölur Actavis hafa verið 

umreiknaðar úr evrum í dollara (m.v. gengi EUR/USD 31. desember 2004 en 

markaðsverðmætið m.v. gengi er kaupin eru tilkynnt) þá ef miðað er við verðmæti 

Actavis og kaupverðs Amide er hlutfallið 3,43 en veltan er 5,39. Samkvæmt þessu mætti 

draga þá ályktun að seljendur Amide hafi náð góðum viðskiptum en þegar hlutfallið á 

milli fyrirtækjanna er skoðað m.t.t. arðsemi þá breytist þetta því arðsemi Amide er mjög 

góð en nokkuð lægri en 3,43 sem aftur gefur til kynna að Actavis hafi náð Amide á góðu 

verði því til að sömu hlutföll yrðu milli hagnaðar og verðmæta þá hefði hagnaður Actavis 

þurft að vera um 160 milljónir USD en var 87 milljónir USD.  

Fjármögnun kaupanna var m.a. með útgáfu nýrra hlutabréfa sem námu um 11,5% af 

heildarhlutafé og síðan seldi Actavis eigin bréf þannig að fyrirtækið jók bréf í umferð um 

18,15% og aflaði þannig rúmlega 20 milljarða króna eða um 320 milljónir USD og síðan 

var tekið sambankalán til fimm ára að upphæð 500 milljóna evra. 

                                                      
24

 Tölur Actavis miðast við ársreikning 2004 og því miðað við gengi þess tíma. 

Velta EBIDTA Hagnaður Verðmæti

Actavis* 424.761.000 113.759.000 62.656.000 1.640.026.382

Amide 106.700.000 53.200.000 52.500.000 600.000.000

* Tölur Actavis í evrum

Velta EBIDTA Hagnaður Verðmæti

Hlutfall 5,39 2,89 1,62 3,43
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5.1.5.10 Higia AD 

Þegar Higia AD var keypt kom m.a. fram að  Higia AD var eitt stærsta 

lyfjadreifingafyrirtæki Búlgaríu sem sérhæfði sig í dreifingu á lyfjum til apóteka og 

sjúkrahúsa og selur lyf til yfir 2000 apóteka. Actavis fjármagnaði kaupin með 

langtímaláni en kaupverðið var trúnaðarmál. Reiknað var með að tekjur Higia yrðu um 

90-100 milljónir evra á árinu 2006.  

Miðað við þetta er ljóst að þessi kaup voru lárétt að því leytinu að Actavis var að 

leitast eftir því að komast nær viðskiptavininum og því vera með stærri hluta af 

virðiskeðjunni. Skörun við fyrirliggjandi starfsemi var væntanlega mjög lítil og með þessu 

náði Actavis nokkrum atriðum fram: Meiri samfellu í flæði vörunnar frá framleiðslu til 

viðskiptavinarins, samnýtingu yfirbyggingar, sparnaði í dreifingakostnaði, betri dreifingu 

á öðrum lyfjum fyrirtækisins í sölu og dreifkerfi Higia. Áhrif kaupanna á hlutabréfaverð 

Actavis voru óveruleg en hækkuðu lítillega strax en lækkuðu svo lítillega aftur á næstu 

sjö dögum.  

5.1.5.11 Kéri Pharma 

Actavis keypti ungverska samheitalyfjafyrirtækið Kéri Pharma í september 2005. 

Engar upplýsingar voru gefnar um rekstur fyrirtækisins, kaupverð eða fjármögnun en 

leiða verður líkum að því að kaupverðið hafi ekki verið hátt og því greitt með lausafé 

Actavis. 

Kéri Pharma var ungverskt samheitalyfjafyrirtæki sem sérhæfði sig í þróun, sölu og 

markaðsetningu á samheitalyfjum í mið-austur Evrópu. Svo virðist sem tilgangur 

kaupanna hafi fyrst og fremst verið að ná fótfestu á ungverska markaðnum og geta 

komið lyfjum Actavis þar í sölu. 

5.1.5.12 Alpharma 

Kaupin á Alpharma voru stærstu kaup Actavis en Alpharma kostaði 810 milljónir USD 

án reiðufjár og skulda.  

Rökstuðningur Actavis fyrir kaupunum voru m.a:  

 Alpharma væri með vel fjölbreyttar vörur í þróun, skráningu og sölu.  

 Sameinað fyrirtæki yrði með mjög mikla framleiðslugetu. 

 Öflugir stjórnendur hjá Alpharma.  
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 Sterkt sölukerfi í 11 löndum.  

 Sameinað félag væri því orðið:  

o Eitt af 5 stærstu samheitalyfjafyrirtækjum í heimi.  

o Enn breiðara og vöruúrval í þróun, skráningu og sölu.  

o Kostnaðarhagkvæmni.  

o Sterka hlutdeild í öllum lykilmörkuðum fyrir samheitalyf.  

Þessi yfirtaka hjá Actavis var klárlega metnaðarfull þar sem velta Actavis árið 2004 

(með Amide) var 537,6 milljónir evra en Alpharma var með 652 milljónir evra og EBIDTA 

50,3 milljónir evra. Það sem vekur athygli er að EBITDA Actavis var 29,3% en aðeins 7,7% 

hjá Alpharma en reiknað var með að þeir myndu ná henni strax upp í 13,1%. Ljóst er að 

stjórnendur Actavis töldu að samlegðaráhrifin myndu skila sér hratt og vel þar sem því 

fylgdi nokkur áhætta að kaupa svona stórt fyrirtæki með þetta lága EBITDU og líkur á að 

kaupin myndu skaða arðsemi sameinaðs fyrirtækis ef hagræðingin myndi láta á sér 

standa. 

Samhliða kaupunum endurfjármagnaði Actavis sig samkvæmt töflu 6: 

Tafla 6 Fjármögnun kaupa Actavis á Alpharma
25

 

 

Fjármögnunin var hagstæð en fyrsta árið af fimm var einungis 0,9% álag á Euribor og 

reiknaði Actavis með að seinni árin yrði álagið alls um 0,8%. Segja má að þessi kaup hafi 

verið sterk án þess þó að ógna fjárhagslegum styrkleika félagsins. Eiginfjárhlutfallið hélst 

                                                      
25

 Kynningarefni Actavis við kynningu á kaupum á Alpharma 17.október 2005. 

Fjármögnun

Lán (Senior debt) 970

Forgangshlutabréf 425

Samtals 1395

Lánalína 300

Alls fjármögnun 1695

Fjármögnun kaupanna

Kaupverð 810

Endurfjármögnun 585

Samtals 1395
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sterkt (42,2%) þó að verið væri að kaupa stærra fyrirtæki m.v. veltu, tækifæri til að auka 

arðsemi keypta fyrirtækisins mjög mikil og tækifæri til að koma vörum hvors fyrirtækis 

um sig í sölukerfi hvors annars mjög góð að ógleymdri stærðarhagkvæmninni. 

Fjármagnskostnaður verður hagstæðari og stærra félag verður að sjálfsögðu sterkari 

kaupandi að hráefni. 

Tafla 7 Samanburður á fjárhagsupplýsingum Actavis og Alpharma
26

 

 

Þegar fjárhagstölurnar eru skoðaðar þá vekur það athygli hve arðsemin hjá Alpharma 

er lág en EBIDTA Alpharma er einungis 7,7% á móti 29,3% Actavis og reiknað var með að 

EBIDTA sameinaðs fyrirtækis yrði 17,5%. Þó svo að velta Actavis hafi verið 82% af veltu 

Alpharma þá var EBIDTA Actavis yfir þrisvar sinnum meiri og við samanburð á kaupverði 

Alpharma og Actavis þá var Actavis um 2,5 sinnum verðmætara.  

Tafla 8 Hlutfall á milli fjárhagsupplýsinga og verðmæta Actavis og Almpharma. 

 

Við mat á því hvort kaupverðið hafi verið sanngjarnt verður eiginlega að horfa til þess 

hvort stjórnendur Actavis hafi talið sig geta bætt arðsemi Alpharma með yfirfærslu 

þekkingar Actavis á starfsemi Alpharma. Eins og áður hefur komið fram er nánast 

ómöglegt að meta rekstrarárangur hverrar yfirtöku þegar margar yfirtökur hafa átt sér 

stað á stuttum tíma. Af þeim sökum er ekki gott að meta hvort vel hafi tekist með 

yfirfærslu þekkingar Actavis á starfsemi Alpharma. 

5.1.5.13 Sindan 

Sindan var rúmenskt lyfjafyrirtæki sem var leiðandi samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu í 

sölu á krabbameinslyfjum. Kaupverðið var 147,5 milljónir evra og greitt með reiðufé 

(Actavis dró á lánalínu). Samkvæmt tilkynningu Actavis var ávinningur fyrirtækisins 

eftirfarandi:  

 Innkoma á markað sem fyrirtækið hefur hingað til ekki verið starfandi á.  
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 Kynningarefni Actavis við kynningu á kaupum á Alpharma, 17.október 2005. 

Velta EBIDTA Verðmæti

Actavis 537.600.000 157.600.000 2.011.012.837

Alpharma 652.500.000 50.300.000 810.000.000

Velta EBIDTA Verðmæti

Hlutfall 0,82 3,13 2,48
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 Aðgangur að markaðs og dreifikerfi Sindan í 6 löndum. 

 Aðgangur að þróunar og framleiðslueiningum fyrir krabbameinslyf. 

 Styrkir lyfjaúrval Actavis sem ætlaði að markaðssetja lyf Sindan á öðrum 
mörkuðum.  

Á mynd 6 má sjá að samkvæmt rannsóknum Datamonitor þá myndu einkaleyfi á 

krabbameinslyfjum að verðmæti 15 milljarðar USD falla úr gildi árið 2009. Það var því 

ljóst að gríðarleg tækifæri voru til staðar fyrir samheitalyfjaframleiðanda með þekkingu 

á framleiðslu og þróun á krabbameinslyfjum. 

 

Mynd 6 Upphæðir einkaleyfa á krabbameinslyfjum sem falla úr gildi
27

 

Reiknað var með að tekjur Sindan yrðu um 80 milljónir evra árið 2006 og 100 milljónir 

evra 2007. Reiknað var með að EBITDA yrði um 22% og 23% árin 2006 og 2007. 

EV/EBITDA hlutfallið var 8 m.v. árið 2005.  

5.1.5.14 ZiO Zdorovje 

Actavis keypti 51% hlut í Zio Zdorovje sem var rússneskt lyfjafyrirtæki í nóvember 

2006 á 47 milljónir evra, en þar af áttu 23 milljónir evra að fara í endurbætur á 

verksmiðju ZiO Zdorovje. Ástæða kaupanna var að komast inn á rússneska 

samheitalyfjamarkaðinn sem talinn vera sá sem væri í einna hröðustum vexti. Að mati 

Actavis var talið mikilvægt að vera með framleiðslueiningu í Rússlandi til að geta flutt 

framleiðslu ákveðinna lyfja til Rússlands til að geta tekið þátt í útboðum sjúkrastofnana í 
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 Datamonitor 
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Rússlandi. Velta á árinu 2006 var áætluð um 21 milljón evra og 31 milljón evra 2007. 

Kaupin voru fjármögnuð með lánum 

5.1.5.15 Abrika 

Abrika sérhæfði sig í þróun og sölu forðalyfja og samheitalyfja sem eru erfið í þróun. 

Heildarkaupverð var 181 milljón evra. Ástæða kaupanna var að komast í hóp leiðandi 

fyrirtækja í Bandaríkjunum á sviði forðalyfja en frumlyfjaframleiðendur reyna að vernda 

einkaleyfi sín með því að þróa lyfin sín áfram í n.k. forðalyf.  Vegna erfiðrar þróunar og 

sérhæfingar í framleiðslu forðalyfja er samkeppni oft lítil, framlegðarstig hærra og er 

þetta svið eitt það arðbærasta á sviði þróunar og sölu samheitalyfja í Bandaríkjunum. 

Gert var ráð fyrir að tekjur Abrika yrðu um 20 milljónir evra á árinu 2007, 35 milljónir 

evra á árinu 2008, og að EBIDTA yrði um 40%. Í tilkynningu kom fram að 85 milljónir 

evra yrðu fjármagnaðar með lánsfé en afgangurinn var árangurtengdur til þriggja ára og 

því væntanlega tekið úr sjóðum Actavis.  

Í tilkynningu Actavis um kaupin segir: 

„Ef tekið er mið af grunnkaupverði félagsins (85 milljónir evra)  í hlutfalli 
við EBITDA, þá fæst heildarvirði á móti EBITDA (EV/EBITDA) 9,5 og ef félagið 
nær að fullu sínum markmiðum og árangurstengdar greiðslur greiddar (96 
milljónir evra) til eigenda verður hlutfallið 8,3. Í báðum tilvikum er miðast 
við væntanlegt EBITDA gildi fyrir árið 2007.“ 

5.1.5.16 API 

Höfundur fann engar upplýsingar um þessa yfirtöku aðrar en þær að þarna var verið 

að kaupa frameiðanda að virkum lyfjaefnum, þannig að þarna var Actavis í lóðréttri 

yfirtöku. 

5.1.5.17 Samantekt 

Þegar rennt er yfir listann af yfirtökum þá er ljóst að af mörgu er að taka. Helst ber að 

nefna þær yfirtökur sem líklegast hafa haft mesta þýðingu fyrir framgang og arðsemi 

félagsins. Fyrst ber að nefna kaupin á Balkanpharma en þar fær Actavis þá alþjóðlegu 

fótfestu sem síðar var byggt á. Sameiningin við Delta var þar sömuleiðis mjög mikilvæg 

þar sem þar sameinast tækniþekking og framleiðsluþekking ásamt aðgangi að nýjum 

mörkuðum. Í framhaldi af því er líklega yfirtakan á Fako því þar var um að ræða nokkuð 

stóra yfirtöku fyrir fyrirtæki eins og Actavis og því mikilvægt að vel heppnaðist. Hinar 

tvær yfirtökurnar sem höfundur telur að hafi verið mikilvægar eru yfirtakan á Amide en 
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þar kemst Actavis fyrst inn á bandaríska samheitalyfjamarkaðinn, skörun er lítil og 

samlegðaráhrif mikil og að lokum kaupin á Sindan en tækifærin í þeim kaupum voru að 

mati höfundar umtalsverð m.v. fyrirsjáanlega þróun á útrunnum einkaleyfum. 

5.1.6 Arðsemin af yfirtökunum 

Ein af lykilspurningunum sem spyrja þarf þegar fyrirtæki og þá sérstaklega fyrirtæki á 

markaði fer í yfirtöku, er hvort hagsmuna hluthafa sé gætt. Actavis hefur keypt 16 

fyrirtæki frá árinu 2000 (ef sameining við Delta er talin með) og því mjög nærtækt að 

velta fyrir sér hvort hagsmunum hluthafa Actavis hafi verið gætt.  

Ef aðferðin með útreikninga á framtíðarvirði hverrar yfirtöku er skoðuð þá er 

niðurstaðan hluthöfum mjög hagstæð.  Actavis keypti fyrirtæki fyrir alls 130 milljarða 

króna28 (þau fyrirtæki þar sem kaupverð var uppgefið). Þegar hver yfirtaka er 

framreiknuð til þess tíma er fyrirtækið var tekið af markaði m.v. ávöxtunarkröfuna (sjá í 

viðauka 1) þá er framtíðarvirðið 165,4 milljarðar. Þegar sú tala er lögð saman við 

framreiknað markaðsverðmæti Actavis árið 2000 þá ætti fyrirtækið að vera að lágmarki 

173,6 milljarða virði í lok tímabilsins þegar það var tekið af markaði. Markaðsvirði 

Actavis var aftur á móti við afskráningu yfir 290 milljarðar og með framtíðarvirði 

arðgreiðslna var virðisauki hluthafa 117,9 milljarðar króna (sjá töflu 9). 

Tafla 9 Samantekt á arðsemi á fyrirtækjakaupum Actavis 

 

                                                      
28

 Umreiknað m.v. gengi Seðlabanka Íslands þegar kaupin eru framkvæmd. 

Heildarkaupverð ISK 130.697.248.000

Framtíðarvirði ISK1 165.457.339.026

Markaðsvirði í upphafi 

tímabils
3.064.936.241

Framtíðarvirði  á 

markaðsvirði 1.1.20002 8.190.602.668

Samtals  1+2 173.647.941.693

Markaðsvirði við 

afskráningu3 290.445.305.017

Samtals arðgreiðslur 701.411.250
Framtíðarvirði 

arðgreiðslna4 1.199.607.998

Samtals 3+4 291.644.913.015

Ávinningur (tap) hluthafa 117.996.971.321
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Það sem vekur þó upp spurningar er að þegar skoðað er þróun hlutabréfaverðs í 

kringum tilkynningar á kaupum Actavis eins og sjá má í töflu 10.  

Samanlögð hækkun hlutabréfa Actavis daginn eftir yfirtöku var yfir 19 milljarðar 

króna en þegar skoðað er aðeins lengra aftur eða 7 dögum eftir tilkynningu um yfirtöku 

þá hefur sú hækkun öll gengið tilbaka og meira en það þar sem verðmæti félagsins hefur 

samtals lækkað um rétt tæpa fjóra milljarða. Velta má fyrir sér ástæðu fyrir þessu, .t.d. 

hvort fjárfestar hafi verið  snöggir til og innleysi hagnað eða hvort þeir hafi talið að 

kaupin hafi ekki verið jafngóð og fyrst var talið þegar kaupin voru tilkynnt og 

fjárfestarnir aðeins búnir að ná að kynna sér málið. 

Tafla 10 Samantekin hækkun markaðsvirðis Actavis í kjölfar yfirtöku 

 

5.1.7 Niðurstaða 

Þegar rekstur, stefna og yfirtökur Actavis eru teknar saman þá er ekki annað að sjá en 

að stefnan hafi verið skýr frá upphafi og henni fylgt út í ystu æsar. Actavis keypti 

fyrirtæki bæði lárétt og lóðrétt, nýtti sér vöruúrvalið vel, fjárhagslegan styrk til að fá 

hagkvæmari fjármögnun, öflugt sölukerfi, ógnaði aldrei fjárhagslegum styrkleika 

félagsins á þessu tímabili og hluthafar ávöxtuðu sinn hlut vel en ávöxtunin frá árinu 2000 

þar til fyrirtækið var tekið af markaði var að meðaltali árleg ávöxtun um 77% en 20,7% 

þegar búið er að leiðrétta fyrir fyrirtækjakaupunum. Þegar framreiknuðum arðgreiðslum 

er bætt við þá var meðal árleg ávöxtun 20,8%29.  

  

                                                      
29

 Sjá skýringar í viðauka 2. 

Daginn eftir yfirtöku Viku eftir yfirtöku

Hækkun markaðsvirðis 19.513.758.415 -3.990.975.918
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5.2 Bakkavör 

Það er óhætt að segja að Bakkavör og hluthafar þess hafi fengið að kynnast hæðum 

og lægðum hlutabréfamarkaðarins. Fyrirtækið fór úr því að vera um 3,2 milljarða króna 

virði þegar það fór á markað þann 17. maí 2000 upp 155,5 milljarða króna virði þegar 

það var hæst og svo einungis rétt rúmlega 2ja milljarða króna virði þegar það er tekið af 

markaði þann 16. apríl 201030. Við skoðun á rekstrarárangri og kennitalna þá er árið 

2009 ekki haft með þar sem fyrirtækið er þá komið í mjög erfiða rekstrarstöðu og ber 

ársreikningurinn þess merki að megináherslan þar liggur í umfjöllun um kostnað við 

endurskipulagningu o.þ.h. sem endurspeglar þá erfiðu stöðu sem fyrirtækið var þá 

komið í og í raun lítið eftir til að bera saman við fyrri ár. Engar tölur eru aðgengilegar 

fyrir 2010 þar sem fyrirtækið var tekið af markaði það ár. 

5.2.1 Saga 

Það má segja að saga Bakkavarar sé dæmi úr sápuóperu eða dæmi um ameríska 

drauminn (til skamms tíma). Félagið var stofnað 1. ágúst 1986 af tveimur bræðrum sem 

hugðust vinna og flytja út hrogn og var öll framleiðslan seld til Noregs til að byrja með. 

Árið 1989 er farið að frysta hrognin og útflutningur til Frakklands byrjar. Þremur árum 

seinna er tekin sú stefnumótandi ákvörðun að vaxa hægt og rólega erlendis og ná fullum 

yfirráðum yfir virðiskeðjunni. Bakkavör var fyrsta íslenska fyrirtækið til að fá ISO 9002 

vottun og ber það vitnisburð um nokkuð mikla framsýni og metnað hjá þeim bræðrum, 

Ágústi og Lýð.  

Að mati höfundar markaði árið 1994 ákveðin kaflaskil hjá Bakkavör því þá er fyrsta 

dótturfyrirtækið stofnað erlendis með stofnun Bakkavör UK og Bakkavör því komið með 

beina starfsemi erlendis. Árið 1995 er fyrsta hlutafjáraukningin en þá verður Grandi 

hluthafi og árið 1998 endurfjármagnar Kaupþing félagið og gerist um leið hluthafi. 

Þremur árum eftir stofnun Bakkavör UK, stofnar Bakkavör dótturfyrirtæki í Frakklandi.  

Önnur merk tímamót verða síðan hjá Bakkavör árið 1999 þegar félagið kaupir sín 

fyrstu fyrirtæki en á því ári keypti Bakkavör fyrirtækin Lysekils Havsdelikatesser AB í 

Svíþjóð og Comptoir-Du-Caviar í Frakklandi.  
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 http://www.nasdaqomxnordic.com 
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Árið 2000 fer síðan Bakkavör á markað og á þeim tímapunkti er sett fram ný stefna 

þar sem ákveðið er að einblína á ferska og tilbúna rétti. Ári seinna kaupir Bakkavör sitt 

fyrsta fyrirtæki í Bretlandi sem síðar varð aðalmarkaðssvæði fyrirtækisins. Á næstu árum 

naut fyrirtækið mikillar velgengni, mörg fyrirtæki voru keypt, stofnað var dótturfyrirtæki 

í Asíu og félagið byrjaði að hasla sér völl í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir mikinn vöxt, urðu 

miklar lántökur félaginu ofviða sem varð til þess að á árinu 2010 var það tekið af 

markaði og endaði í höndum kröfuhafa. 

5.2.2 Stefna  

Stefna Bakkavarar var klárlega metnaðarfull en í ársreikningi Bakkavarar árið 2003 

segir:  

„Bakkvör Group´s mission is to become an international leader in the manufacture of 
chilled convenience food under its own brand names or under retailers´own labels.31“ 

 

Til að ná þessum markmiðum var ljóst að stjórnendur Bakkavarar ætluðu sér að vaxa 

með innri og ytri vexti eins og kom fram í kynningum þeirra32. 

Árið 2005 var markmið Bakkavarar aðeins búið að breytast eftir kaupin á Geest, en í 

ársreikningi ársins 2005 sagði:  

„Our mission: To earn the loyalty of existing and new customers by providing the 
very best service, quality, value and innovation in the fresh prepared foods and produce 
market.  

Our unwavering commitment to our focused strategy and core business values will 
ensure our delivery is as good as our promise to both customers and shareholders.“ 

 

Þegar markmiðin eru borin saman má sjá að Bakkavör skilgreinir ekki lengur 

framleiðslu sína undir eigin vörumerki eða annarra og má það kannski skýrast af því að 

fyrirtækið er einnig farið að horfa til annarra landa þar sem tækifæri til að byggja upp 

vörumerki undir eigin nafni eru meiri en í Bretlandi. Einnig vekur það athygli að félagið 

hefur fallið frá áður yfirlýstu markmiðum um að stefna að því að verða leiðandi 

alþjóðlegur framleiðandi að kældum réttum. 
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 Ársreikningur Bakkavarar 2003. 
32

 Kynning á ársreikningi ársins 2004 
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Stefna fyrirtækisins eins og hún birtist í ársreikningi 2005 þá ætlar Bakkavör að horfa 

fyrst og fremst á markaðinn fyrir:  

 Fersk tilbúin matvæli,  

 Þá markaði sem vaxa hraðast  

 Byggja upp sterk viðskiptasambönd,  

 Byggja upp sterkt stjórnendateymi  

 Tryggja að mjög verðmæt og gæða þjónusta sé veitt viðskiptavinum með því 
að fá öflugt starfsfólk, í fyrsta flokks framleiðslueiningum og með öflugum 
stuðningi við nýsköpun. 

5.2.3 Viðskiptamódel 

Viðskiptamódel Bakkavarar var og er athyglisvert en þó ekki gallalaust fremur en hjá 

öðrum fyrirtækjum. Fyrirtækið er í matvælaframleiðslu á tilbúnum köldum réttum. 

Bakkavör selur fyrst og fremst undir nafni viðskiptavina sinna, þ.e. að Bakkavör hefur 

ekkert eigið vörumerki sem kveður að. Vörur sem t.d. Tesco kaupir af Bakkavör eru 

seldar í verslunum Tesco merktar nafni Tesco. Þetta er svipað og Bónus brauð og Bónus 

djús. Kosturinn við þetta er að Bakkavör sleppur við að leggja í þann kostnað sem fylgir 

því að byggja upp eigið vörumerki. Ókostirnir eru aftur á móti t.d. sá að Bakkavör á allt 

undir því að viðhalda góðu viðskiptasambandi við kaupendur sína því að ef eitthvað 

kemur upp á t.d. matareitrun er mjög auðvelt fyrir kaupandann að skipta um birgja og 

hætta viðskiptum. Neytandinn veit ekki neitt um framleiðanda vörunnar þar sem hann 

kaupir alltaf tilbúnar vörur undir nafni viðkomandi verslunar og er alveg sama hver er 

framleiðandi vörunnar. Samningsstaða kaupandans verður sömuleiðis mun sterkari en 

áður því vörumerkið er í þeirra eigu, sérstaklega þegar fáir kaupendur standa undir 

nánast öllum viðskiptunum, en árið 2004 var Tesco með 59% viðskiptanna og M&S var 

með 16%33, m.ö.o þá voru tveir viðskiptavinir með 75% viðskiptanna með þeim 

óskostum sem áður hafa verið nefndir. Ef M&S hefði hætt viðskiptum hefði verið mjög 

vegið að arðsemi Bakkavarar og ef Tesco hefði hætt er líklegt að Bakkavör hefði farið í 

gjaldþrot. 
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 Kynning á ársreikningi ársins 2004 
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Það er þó ekki þannig að viðskiptaumhverfi Bakkavarar hafi bara neikvæðar hliðar. 

Eins og kemur fram í ársreikningi fyrirtækisins árið 2003 þá var að mati stjórnenda mikil 

og vaxandi eftirspurn eftir tilbúnum matvælum vegna breyttrar samfélagshegðunar þar 

sem skipulagðir matmálstímar fjölskyldna voru á undanhaldi en fólk var farið að borða á 

hlaupum þegar þeim hentar, fleiri konur farnar að vinna úti og í meira krefjandi störfum 

sem gerir það að verkum að tími til að elda minnkar og að lokum þá eru heimili farin að 

verða minni og meira um einstaklinga sem eru síður líklegir til að elda máltíð frá grunni 

fyrir sig eina. Í öllum ársreikningum Bakkavarar eftir það kom fyrirtækið með 10 ástæður 

fyrir því af hverju ætti að fjárfesta í fyrirtækinu. Margar af þeim ástæðum sem gefnar 

voru upp voru góðar og gildar s.s. þær sem áður hafa verið taldar upp. Eftir sem áður þá 

voru eins og áður segir áhættur í rekstrinum sem ekki er hægt að horfa framhjá. 

5.2.4 Þróun helstu kennitalna og hlutabréfaverðs 

Það má segja að þróun rekstrar og hlutabréfaverðs Bakkavara megi líkja við 

normalkúrfu sem endaði með afskráningu og yfirtöku kröfuhafa. 

Tafla 11 Þróun markaðsvirðis Bakkavarar
34

 

 

Sú mikla verðmætaaukning sem varð á bréfum Bakkavarar má helst skýra með 

fyrirtækjakaupum en hve mikið má skýra með góðri rekstrarafkomu og svo almennum 

hækkunum hlutabréfa er ekki gott að segja.  

                                                      
34

 http://www.nasdaqomxnordic.com 

Ár (lok árs) Verð í lok árs
Markaðsvirði í lok árs í 

krónum

Markaðsvirði í lok árs í 

GBP

2000 5,45 2.722.111.511 21.561.279

2001 7,3 11.065.559.015 73.745.811

2002 11,7 17.796.340.563 137.264.486

2003 18,3 27.835.301.907 218.917.042

2004 24,2 39.121.544.671 332.496.555

2005 50,9 82.284.571.230 755.944.614

2006 62,5 134.868.013.688 956.646.430

2007 58,5 126.236.460.812 1.018.118.081

2008 2,49 5.373.141.665 30.649.373

2009 2 4.315.776.438 21.645.985

16.4.2010 0,99 2.136.309.337 10.939.724
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Mynd 7 Þróun rekstrar Bakkavarar 2000 – 2008 (1)
35

 

Bakkavör hækkaði mikið í verði samhliða miklum vexti þar sem veltan fór úr 22 m 

punda í yfir 1,5 milljarð punda sem er um 6,5 þúsund % vöxtur (miðað við 2007) en yfir 7 

þúsund ef miðað er við 2008 en hagnaður jókst úr 1,1 milljón punda í (árið 2007) 47 

milljónir punda sem er 4 þúsund % vöxtur en auðvitað verður þessi samanburður ansi 

 

Mynd 8 Þróun rekstrar Bakkavarar 2000 – 2008 (2)
36

 

neikvæður ef borið er saman við 2008 tölurnar þar sem 150 milljóna tap varð á 

rekstrinum, en vöxtur EBIDTU var svipaður og hagnaður (miðað við 2007 töluna).  Veltan 

hélst áfram góð árið 2008 en samt var mikið tap á rekstrinum. 

                                                      
35

 Ársreikningar Bakkavarar 2000 - 2008 
36

 Ársreikningar Bakkavarar 2000 - 2008 
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Mynd 9 Þróun helstu kennitalna Bakkavara 2000 - 2008
37

 

Ef þróun skulda og eigin fjár er skoðuð vekur það athygli að árið 2008 rjúka 

skammtímaskuldir upp um rúmlega 400 milljónir punda sem vekur upp spurningar um 

eðli fjármögnunar Bakkavarar og áhættustýringu. 

Þegar þróun kennitalna Bakkavarar eru skoðaðar þá verður eiginlega að segja að þær 

eru allar í eina átt. Framlegð af vörusölu fer jafn og þétt minnkandi sem gefur til kynna 

að arðsemin af rekstrinum sé að minnka en við lestur ársreikninga tók höfundur ekki 

eftir skýringum á því hvers vegna það væri og því hefur fyrirtækinu væntanlega ekki 

tekist að nýta sér stærðarhagvæmnina við hráefnisinnkaup. Það kom aftur á móti fram í 

ársreikningum Bakkavarar að umtalsverður verðþrýstingur af hálfu kaupenda væri til 

staðar sem styður það sem áður sagði um áhættuna í rekstri fyrirtækisins. 

                                                      
37

 Ársreikningar Bakkavarar 2000 - 2008 
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Mynd 10 Þróun helstu kennitalna Bakkavarar 2000 – 2008 (2)
38

 

Þegar litið er til arðsemi eigna þá hefur sú kennitala verið allt frá því að vera 6,29% 

niður í að vera undir 3 % og síðan neikvæð árið 2008. Arðsemi eigin fjár var stöðug í 

kringum 20% þangað til að kom að yfirtökunni á Geest. Þá ríkur arðsemin upp sem við 

fyrstu sýn gæti virkað sem góður árangur en ef það er í sett í samhengi við 

eiginfjárhlutfallið sem fór úr 37,1% í 12,4% þá er ljóst að það er auðveldara að vera með 

góða arðsemi eigin fjár ef eiginfjárhlutfallið er mjög lágt. 

Þróun hlutabréfa Bakkavarar má sjá á mynd 11 og er þar einnig búið að setja inn á 

grafið helstu fyrirtækjakaup félagsins á tímabilinu. 

 

Mynd 11 Þróun hlutabréfaverðs Bakkavarar
39

 

                                                      
38

 Ársreikningar Bakkavarar 2000 – 2008. 
39

 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 

http://news.icex.is/
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5.2.5 Yfirtökurnar 

Eftir að Bakkavör fór á hlutabréfamarkað hafa yfirtökurnar sem fyrirtækið hefur 

ráðist í aðallega verið á breska markaðnum sem hefur verið aðal markaðssvæði 

fyrirtækisins. Það sem vekur sérstaka athygli er að kaupverð er aðeins gefið upp í fimm 

fyrirtækjakaupum en kaupverð hinna fyrirtækjanna fann höfundur í sjóðsstreymi í 

ársreikningum Bakkavarar. Það sem einnig einkennir tilkynningarnar um 

fyrirtækjakaupin er að lítið er fjallað um rökstuðning fyrir kaupunum og er það miður að 

upplýsingagjöfin skuli ekki vera meiri. 

Tafla 12 Fyrirtækjakaup Bakkavarar 

 

5.2.5.1 Wine & Dine 

Kaupin á Wine & Dine voru fyrstu kaupin eftir að Bakkavör fór á markað. Verðið var 

850 milljónir króna, veltan 650 milljónir króna.  

Starfsemi Wine & Dine byggðist að mestu á þróun, framleiðslu og sölu ýmiss konar 

ýrðra afurða s.s. salöt, sósur, ídýfa og smuráleggs. Í rökstuðningi fyrir kaupunum var 

tekið fram að tilgangurinn væri að styrkja þann hluta rekstrarins sem byggðist á ýrðum 

vörum ásamt því að vörulínan gæfi Bakkavör tækifæri á að auka vöruframboð í öðrum 

félögum Bakkavarar. Bakkavör gerði einnig ráð fyrir að ná fram samlegðaráhrifum í 

innkaupum, dreifingu kældra vara og vöruþróun.  

Þessi fyrstu kaup Bakkavarar voru lóðrétt kaup því þarna er Bakkavör að fara úr því 

að vera birgi (Bakkavör var birgi til 10 ára fyrir Wine & Dine) yfir í að verða framleiðandi 

og þróunaraðili fyrir stórmarkaði og því að færast nær neytandanum. 

Dags tilkynnt Fyrirtæki Starfsemi félags Land Kaupverð Gjaldmiðill

Gengi í ISK á 

kaupdegi m.v. 

SÍ

Kaupverð í ISK

10.10.2000 Wine & Dine Ýrðar vörur (ídýfur og sósur) Bretland 7.000.000 GBP 121,8 852.600.000

20.11.2001 Katsouris Fresh food Kældir réttir Bretland 102.000.000 GBP 152,75 15.580.500.000

20.4.2005 Geest Plc Tílbúnir réttir Bretland 520.000.000 GBP 119,62 62.202.400.000

17.10.2005 Hitchen Foods Ferskt grænmeti Bretland 45.000.000 GBP 107,21 4.824.450.000

27.4.2006 Primebake Limited Kældar brauðvörur Bretland 19.680.000 GBP 131,52 2.588.313.600

12.5.2006 Laurens Patisseries Kældir eftirréttir Bretland 130.000.000 GBP 134,54 17.490.200.000

10.11.2006 Rye Valley Patisseries* Eftirréttir Bretland

22.11.2006 Fresh Cook* Tilbúnir réttir Bretland

5.10.2007 Welcome foods ingredients*
Bragðefni og sósur til 

matvælaframleiðslu Bretland

31.1.2008 Two chefs on a roll** Frosnar kökur og eftirréttir USA

28.4.2008 Italipizza** Framleiðir pizzur Ítalía

28.4.2008 La Rose Noire** Kökur og brauð Hong Kong

* Í sjóðstreymi kom fram að fjárfesting vegna annara fyrirtækjakaupa en Larens P. Og Primebaked væri 58 milljónir punda.  Notast var við meðalgengi SÍ fyrir árin 2006 og 2007. Samtals 119.055.574.640

** Í sjóðstreymi kom fram að heildarfjárfesting í fyrirtækjakaupum 2008 hefði verið 65.253.000 pund. Gengi 1.1.2008

65.253.000 GBP 123,68 8.070.491.040

58.000.000 GBP 128,39 7.446.620.000
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5.2.5.2 Katsouris Fresh Food40 

Kaupin á Katsouris (KFF) voru stór fyrirtækjakaup árið 2001 og ein stærstu kaupin 

sem íslenskt fyrirtæki hafði ráðist í fram að þeim tíma. Kaupverðið var 101,8 milljón 

pund og var fjármögnunin m.a. í formi hlutabréfa til seljenda ( að verðmæti 12 milljónir 

punda) og hlutafjárútboð, en eftir kaupin voru fyrri eigendur KFF með 19% hlut í 

fyrirtækinu. Var þetta að hluta til skuldsett yfirtaka að því leyti að stjórnendur 

Bakkavarar nýttu sér það að KFF var skuldlaust, til að taka lán fyrir kaupunum. 

 

 

Mynd 12 Fjármögnun Bakkavarar á Katsouris Fresh food
41

 

Á mynd 12 má sjá hvernig kaupin voru fjármögnuð með samspili lána, hlutfjárútboðs 

og greiðslan fór bæði fram með reiðufé og hlutafé sem var sjaldgæft hjá íslensku 

fyrirtækjunum, kannski af ótta að nýju hluthafarnir myndu raska valdahlutföllunum. 

Tafla 13 Yfirlit yfir rekstur Katsouris Fresh Food
42

 

 

                                                      
40

 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 20.11.2001 
41

 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 20.11.2001 
42

 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 20.11.2001 

Milljónir GBP 1997 1998 1999 2000 2001Á

Vöxtur 32,60% 32,40% 10,00% 13,80% 12,30%

Sala 42,4 56,1 61,7 70,3 78,9

EBIDTA 7,4 7,7 13,1 15,9 18,2

Hagnaður fyrir skatta 5,8 6,4 10,1 13,3 14,8

EBIDTA framlegð % 17,40% 13,4 20,70% 22,40% 23,10%

Hagnaðarframlegð % 13,60% 11,50% 16,30% 18,90% 18,90%

Rekstur KFF

http://news.icex.is/
http://news.icex.is/
http://news.icex.is/
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Eins og sjá má á töflu 13 þá var rekstur KFF mjög góður og EBITDA framlegð vaxandi 

sem og hagnaðarframlegðin. Það er því ljóst á meðfylgjandi tölum að stjórnendur 

Bakkavarar voru að kaupa gott fyrirtæki í góðum rekstri, með góðan vöxt og fína 

framlegð sem áætlanir gerðu ráð fyrir að myndu haldast hjá sameinuðu fyrirtæki. Gert 

var ráð fyrir að EBITDA yrði rétt yfir 20% og hagnaðarhlutfallið myndi vaxa áfram eftir 

yfirtökuna. 

Tafla 14 Áætlaður rekstur Katsouris og Bakkavarar eftir sameiningu
43

 

 

Miðað við meðfylgjandi tölur og að helstu kennitölur fyrirtækisins héldust áfram 

góðar, ásamt því að fjárhagslegum styrkleika var ekki ógnað, virðist ekki annað að sjá en 

að þessi kaup hafi verið skynsöm. 

KFF framleiddi kældar unnar matvörur eins og t.d. tilbúna rétti og meðlæti, (e. Ready 

meals and Meal accompaniements), ídýfur og smárétti og með þessum kaupum var 

Bakkavör með lárétta yfirtöku þar sem fyrirtækið var að auka vöruframboð sitt. 

Tafla 15 Samanburður á fjárhagsupplýsingum Bakkavarar og Katsouris 

 

Við samanburð á fjárhagstölum Bakkavarar og KFF fer ekki á milli mála að KFF var 

margfalt stærra fyrirtæki þar sem velta Bakkavarar var um 32% af veltu KFF og 

verðmætið Bakkavarar fimmtungur af verðmæti KFF m.v. kaupverðið. Þegar horft er til 

arðseminnar þá kemur einnig í ljós að arðsemi KFF er betri en hjá Bakkavör þar sem 

hagnaður Bakkavarar fyrir skatt er einungis 12% af því sem er hjá KFF. Af því má draga 

                                                      
43

 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 20.11.2001 

Milljónir GBP 2001ÁP 2002Á 2003Á 2004Á

Sala 17.514 19.927 21.569 23.309

EBIDTA 3.523 4.171 4.471 4.874

Hagnaður fyrir skatta 1.596 2.144 2.495 3.058

EBIDTA framlegð % 20,10% 20,9 20,70% 20,90%

Hagnaðarframlegð % 9,10% 10,80% 11,60% 13,10%

Rekstur KFF

Velta EBIDTA
Hagnaður 

f. skatt
Verðmæti

Bakkavör 22.496.462 3.500.376 1.649.442 20.835.277

Katsouris 70.300.000 15.900.000 13.900.000 101.800.000

http://news.icex.is/
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þá ályktun að kaupverðið hafi verið viðunandi fyrir Bakkavör m.v. þær upplýsingar sem 

þarna liggja fyrir. 

Tafla 16 Hlutfall á milli fjárhagsupplýsinga Bakkavarar og Katsouris 

 

5.2.5.3 Geest44 

Árið 2005 var komið að stærstu yfirtöku Bakkavarar og líklegast þeirri umdeildustu, ef 

litið er til áhrifa yfirtökunnar á efnahag félagsins. 

 

Mynd 13 Yfirlit yfir fjármögnun kaupa Bakkavarar á Geest.
45

 

Heildarkaupverðið á Geest var 520 milljónir punda, þar af var annar kostnaður vegna 

kaupanna  22,7 milljónir punda. Eðlilegt er að gera ráð fyrir þeim kostnaði þegar 

ávinningur hluthafa er skoðaður enda fellur sá kostnaður á kaupandann. Samhliða þessu 

er fjármögnun Bakkavarar endurskoðuð og er heildarvirði yfirtökunnar á Geest 694,1 

milljón punda eins og sjá má á mynd 13. 

Á mynd 14 má sjá þau fjármögnunarkjör sem Bakkvör bauðst við yfirtökuna á Geest 

og sjá má á töflunni að álagið á Libor lækkar eftir því sem EBITDA / skuldum er lægra. 

Miðað við tölur úr ársreikningum Bakkavarar (miðað við langtímaskuldir) þá var þetta 

hlutfall yfirleitt í kringum 5 og því má gefa sér m.v. meðfylgjandi mynd að álagið á Libor 

hafi alltaf verið 1,5%. 

                                                      
44

 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 
45

 Kynningarefni við kynningu á kaupum á Geest. Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 8.mars 2005. 

Velta EBIDTA
Hagnaður 

f. skatt
Verðmæti

Hlutfall 0,32 0,22 0,12 0,20

http://news.icex.is/
http://news.icex.is/
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Mynd 14 Kjör fjármögnunar Bakkavarar á Geest
46

 

Í töflu 17 má sjá samanburð félaganna fyrir yfirtökuna og síðan Pro-forma. Það sem 

vekur athygli er Pro Forma á EBITDU %. Bakkavör var með ágæta EBITDU uppá 16,6% en 

Geest með aðeins 9%. Pro forma á sameinuðu fyrirtæki var síðan áætluð 9,5%. 

Tafla 17 Fjárhagslegt yfirlit yfir sameinuð félög Bakkavör og Geest
47

 

 

Í töflu 18 má sjá samanburð á félögunum. Tölur miðast við lok árs 2004, eða um það 

leyti sem tilkynnt var að náðst hefði samkomulag um kaupin og gert yrði formlegt tilboð 

í kjölfar áreiðanleikakönnunar sem fylgja myndi í kjölfarið. Markaðsvirði Geest í töflu 18 

er heildarvirði yfirtökunnar umreiknað í krónur m.v. gengi punds í lok árs 2004. 

 

 

 

                                                      
46

 Kynningarefni við kynningu á kaupum á Geest. Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 8.mars 2005. 
47

 Kynningarefni við kynningu á kaupum á Geest. Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 8.mars 2005. 

Bakkavör Geest Pro forma Pro forma 

Milljón GBP 2004 2004 2004 2004 ISK*

Sala 149,6 830,6 980,2 122,5

%Vöxtur 18% 5% 6,70% 6,70%

EBIDTA 24,8 74,6 99,4 11,6

%framlegð 16,60% 9% 9,50% 9,50%

EBIT 21 36,4 57,4 7

%Framlegð 14% 4,10% 5,50% 5,50%

Handbært fé frá rekstri 16,5 90,3 106,8 13

*Tölur í mi l l jörðum króna

Ný samstæða - fjárhagslegt yfirlit

http://news.icex.is/
http://news.icex.is/
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Tafla 18 Samanburður á kennitölum Bakkavarar og Geest 

 
 

Eins og sjá má þá var Geest umtalsvert stærra fyrirtæki en Bakkavör með veltu sem 

var um fimm sinnum meiri en hjá Bakkavör. EBIDTA Geest var aðeins þrisvar sinnum 

meiri sem er í samræmi við yfirlitið í töflu 17 og arðsemi Geest því mun minni en hjá 

Bakkavör. Hagnaður félaganna var sambærilegur og þegar hlutfallið milli hagnaðar 

fyrirtækjanna er borinn saman við hlutfallið milli markaðsvirðis þá má draga þá ályktun 

að kaupverðið hafi verið of hátt. Þegar hlutfallið milli markaðsvirðis fyrirtækjanna er 

borið saman við hlutfallið milli veltu og EBIDTU þá mætti aftur á móti draga þá ályktun 

að kaupverðið hafi verið hagstætt. Það sem hefur eigi að síður áhrif á EBIDTU hlutfallið 

er að EBIDTU prósenta Geest var mun lægri en hjá Bakkavör og ætti það aftur að hafa 

áhrif á hagkvæmni viðskiptanna þó svo að talan hafi verið hærri enda veltan fimm 

sinnum meiri. 

Ef arðsemi eigna (e. Return on Assets – ROA) er skoðuð fyrir samruna og síðan fyrir 

hið sameinaða félag, má sjá að arðsemin minnkar sem styrkir þær vangaveltur að 

yfirtakan á Geest hafi ekki aukið virði hluthafa Bakkavarar.  

Tafla 19 Arðsemi eigna fyrir og eftir samruna 

 

Samanburðurinn á rekstrarstærðum fyrirtækjanna eru misvísandi en það sem án vafa 

er hægt að gagnrýna er að kaupverðið var að öllu leiti fjármagnað með lánum og setti 

þessi yfirtaka Bakkavör í fjárhagslega ótrygga stöðu með yfirtökunni því 

eiginfjárhlutfallið lækkaði úr 37,1% í 12,4%.48 

                                                      
48

 Afkomutilkynning Bakkavarar, 28.2.2006 

Velta EBITDA Hagnaður Markaðsvirði

Bakkavör 17.600.042.027 2.917.968.000 1.541.846.055 39.121.544.671

Geest 97.728.396.000 8.777.436.000 1.564.878.000 81.667.806.000

Hlutfall 5,55 3,01 1,01 2,09

ROA fyrir 

samruna

ROA eftir 

samruna

Bakkavör 4,80% 4,57%

Geest 4,36% N/A
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5.2.5.4 Hitchen Foods 

Hitchen Foods var fyrirtæki sem sérhæfði sig í framleiðslu á fersku niðurskornu 

grænmeti og salati fyrir verslunarkeðjur í Bretlandi. Kaupverðið var 4,7 milljarðar króna 

(44 milljónir punda), EBIDTA var áætluð 911 milljónir króna (8,5 milljónir punda) sem 

þýðir að hlutfall EBIDTU var um 19,3% og velta 5,1 milljarður króna (48 milljónir punda). 

Aðalávinningur yfirtökunnar var að mati stjórnenda aukin markaðshlutdeild á 

vörusviði Hitchen Foods, en markaðurinn fyrir ferskt niðurskorið grænmeti hafði vaxið 

um 80% frá árinu 2000 og var spáð áframhaldandi vexti í takt við aukna eftirspurn eftir 

ferskum tilbúnum matvörum í Bretlandi. Auk þess var talið að kaupin myndu styrkja 

sambönd Bakkavör Group við lykilviðskiptavini. Horfur voru taldar góðar hvað varðar 

áframhaldandi vöxt. 

5.2.5.5 Primebaked Limited 

Primebaked var keypt í apríl 2006. Fyrirtækið var leiðandi í framleiðslu á kældum 

brauðvörum í Bretlandi. Veltan 2005 var 33,4 milljónir punda og EBITDA var 3 milljónir 

punda. Kaupverðið var trúnaðarmál og var það fjármagnað úr sjóðum Bakkavarar. Eftir 

þessi kaup var Bakkavör orðin stærsti framleiðandi á kældum brauðvörum í Bretlandi. 

Sérstaklega var tekið fram að kaupin myndu skila aukinni hagræðingu í framleiðslu á 

kældum brauðum hjá Bakkavör ásamt því að auka vöruúrvalið í þessum vöruflokki. 

5.2.5.6 Laurens Patisseries 

Bakkavör keypti Laurens Patisseries sem var einn stærsti framleiðandi kældra 

eftirrétta í Bretlandi á 130 milljónir punda (17,6 milljarða króna). Kaupin voru 

fjármögnuð að hluta með hlutabréfum en að öðru leyti með lánum. Tekið var 155 

milljóna punda lán (90 punktar yfir Libor) og voru 43 milljónir punda notaðar til að 

greiða upp brúarlán sem tekið var þegar Hitchen foods var keypt.  Stjórnin ákvað að gefa 

síðan út nýtt hlutafé sem nam 80.269.613 hlutum eða sem svarar 4,7% hlut í 

fyrirtækinu. Velta fyrirtækisins var 10,1 milljarður króna árið 2005 (75 milljónir punda). 

Í rökstuðningi með kaupunum er sérstaklega talað um sterkt sjóðstreymi, mikinn vöxt 

Laurens umfram markaðinn (eftirréttarmarkaðinn), mikla arðsemi, góða vöruþróun, 

sterk viðskiptasambönd og aukningu varðandi vöruúrval fyrirtækisins.  
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Tafla 20 Samanburður á veltu og verðmæti Bakkavarar og Laurens Patisseries
49

 

 

Miðað við þær takmörkuðu upplýsingar sem gefnar voru upp við kaupin er ekki gott 

að draga upplýsta ályktun varðandi það hvort kaupin hafi verið góð, en miðað við veltu 

og samanburð á verðmæti Bakkavarar á markaði og kaupverði Laurens þá virðist sem að 

kaupverðið hafi verið heldur í hærra lagi. Velta Bakkavarar var 9,5 sinnum meiri en hjá 

Laurens en hlutfallið á milli markaðsverðmætis Bakkavarar og kaupverðs Laurens var 

einungis 4,58. Ekki voru gefnar upp neinar afkomutölur fyrir Laurens og því engar 

forsendur til að meta arðsemina. 

Tafla 21 Hlutfall veltu og verðmætis Bakkavarar og Laurens Patisseries 

 

5.2.5.7 Rye Valley Patisseries 

Rye Valley framleiddi ferska tilbúna kælda eftirrétti. Engar fjárhagsupplýsingar voru 

gefnar upp að öðru leyti en því að kaupin voru fjármögnuð úr sjóðum Bakkavarar. 

5.2.5.8 Fresh Cook 

Fresh Cook var fyrirtæki sem sérhæfði sig í að framleiða rétti sem voru tilbúnir til 

eldunar (e. ready to cook).  Engar fjárhagsupplýsingar voru gefnar upp að öðru leyti en 

því að kaupin voru fjármögnuð úr sjóðum Bakkavarar. 

5.2.5.9 Welcome foods ingredients 

Kaup Bakkavarar á Welcome eru önnur kaup Bakkavarar sem eru lóðrétt, þ.e. þar 

sem fyrirtækið færir sig lengra inn á virðiskeðjuna því Welcome framleiddi bragðefni og 

sósur til matvælaframleiðslu. Kaupin voru fjármögnuð úr sjóðum Bakkavarar en engar 

fjárhagsupplýsingar voru gefnar upp. 

5.2.5.10 Two chefs on a roll 

Þessi fjárfesting var fyrsta fjárfesting Bakkavarar í Bandaríkjunum.  Fyrirtækið 

framleiddi fersk og frosin tilbúin matvæli og sérhæfði sig í framleiðslu á kökum og 
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Velta Verðmæti

Bakkavör 722.000.000 594.777.325

Laurens 75.000.000 130.000.000

Velta Verðmæti

Hlutfall 9,63 4,58
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eftirréttum, súpum og ídýfum fyrir bandarískan markað. Veltan var áætluð 2007 38,6 

milljónir USD. Það var einnig tekið fram að þessi fjárfesting væri langtímaverkefni og 

myndi krefjast talsverða fjárfestinga á komandi misserum. Kaupverð var ekki uppgefið. 

5.2.5.11 Italpizza 

Bakkavör keypti í apríl 2008 ítalska fyrirtækið Italpizza sem sérhæfði sig í framleiðslu 

á ferskum og frosnum eldbökuðum pizzum. Kaupverðið var trúnaðarmál en fjármögnuð 

með láni.  Það sem vekur athygli er að í tilkynningunni kemur fram að kaupin muni hafa 

veruleg áhrif á afkomu af starfsemi félagsins á meginlandi Evrópu en samt er ekki 

uppgefið kaupverðið.  

Velta var áætluð 40 milljónir evra árið 2007 með 15% vexti og EBITDA um 5 milljónir 

evra.  

5.2.5.12 La Rose Noire 

Um leið og kaupin á Italpizza voru tilkynnt voru kaupin á La Rose Noire tilkynnt. Í 

fyrstu kaupir Bakkavör 45% hlut en tryggir sér um leið kauprétt á 45% árið 2010. 

Kaupverðið var trúnaðarmál og var fjármögnað með láni. 

Fyrirtækið sérhæfði sig í framleiðslu á hágæða kökum og brauðum fyrir stórmarkaði 

og fyrirtæki í veitingaþjónustu í Hong Kong og Kína auk útflutnings til Nýja Sjálands, 

Taílands, Indlands, Bandaríkjanna og Dubai.  

5.2.6 Samantekt 

Bakkavör hefur keypt mörg fyrirtæki síðan félagið fór á markað. Það virðist sem svo 

að fyrstu kaupin hafi verið ágætlega heppnuð en síðan hafi stjórnendur orðið svolítið 

ákafir með kaupunum á Geest. Í stað þess að bíða aðeins og koma fyrirtækinu á lygnan 

sjó fjárhagslega í framhaldinu var haldið áfram í fyrirtækjakaupum sem mörg hver voru 

fjármögnuð með lánum og því var fyrirtækið ekki eins sterkt fjárhagslega ef eitthvað 

kæmi upp á.  

Markmiðið með yfirtökunum kom ekki alltaf fram með tilkynningunum en draga má 

þá ályktun að flestar yfirtökurnar hafi verið láréttar eða samkynja þar sem verið var að 

kaupa vöruúrval fyrirtækjanna og tryggja betri markaðshlutdeild sem eflaust hefur gert 

fyrirtækið að sterkari samningsaðila gagnvart sínum kaupendum og við innkaup á 

hráefni. 
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5.2.7 Arðsemin af yfirtökunum  

Þegar farið er að skoða hvort stjórnendur Bakkavarar hafi gætt hagsmuna hluthafa 

fyrirtækisins við yfirtökurnar kemur í ljós að mikil rýrnun varð á arðsemi hluthafa. 

Tafla 22 Samantekt á arðsemi á fyrirtækjakaupum Bakkavarar 

 

Sjá má í töflu 22 að Bakkavör keypti fyrirtæki fyrir rúmlega 119 milljarð króna á 

tímabilinu og þegar það er framreiknað til ársins 2010 þá er framtíðarvirði kaupanna 

230 milljarðar. Markaðsvirði Bakkavarar þegar fyrirtækið fór á markað var rétt rúmlega 

3 milljarðar og því hefði virði Bakkavarar átt að vera að lágmarki 242,9 milljarðar við lok 

tímabilsins. Þegar Bakkavör var afskráð var virði fyrirtækisins um 2,1 milljarður og þegar 

búið er að bæta framtíðarvirði arðgreiðslna við varð virðistap hluthafa 236,2 milljarðar 

króna. Markaðsvirði Bakkavarar varð mest 155 milljarðar þann 17.júlí.200750 þannig að 

hæsta gildi verðmætis Bakkavarar varð samt um 85 milljörðum lægra en fjárfestar hefðu 

mátt gera ráð fyrir. 

Tafla 23 Samantekin hækkun markaðsvirðis Bakkavarar í kjölfar yfirtöku 

 

Þegar yfirtökurnar eru skoðaðar í samhengi við þróun hlutabréfaverðs í kringum 

yfirtökurnar þá vekur athygli að hvort sem litið er til þróunar á verði hlutabréfanna 
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Heildarkaupverð ISK 119.055.574.640

Framtíðarvirði ISK1 230.964.886.844

Markaðsvirði í upphafi 

tímabils
3.196.608.013

Framtíðarvirði  á 

markaðsvirði 1.1.20002 11.985.978.355

Samtals  1+2 242.950.865.200

Markaðsvirði við 

afskráningu3 2.136.309.337

Samtals arðgreiðslur 2.567.585.704
Framtíðarvirði 

arðgreiðslna4 4.588.108.595

Samtals 3+4 6.724.417.932

Ávinningur (tap) hluthafa -236.226.447.268

Daginn eftir yfirtöku Viku eftir yfirtöku
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daginn eftir yfirtöku eða viku eftir yfirtöku þá lækkaði verðið. Það verður þó að hafa í 

huga að lækkunin varð langmest eftir yfirtökurnar á Two chefs on a roll og Italpizza. Þær 

yfirtökur voru ekki nægilega stórar til að skýra lækkun markaðsvirðis (sjö dögum eftir 

tilkynningu) yfir 17 milljarðar hvor yfirtaka, að þær lækkanir mætti líklega frekar skýra 

með almennum lækkunum á verðmæti fyrirtækisins og fjárhagsstöðu Bakkavarar á þeim 

tíma.  

Það vekur einnig athygli að þegar þróun hlutabréfaverðs Bakkavarar er skoðuð í 

samanburði við þróun bréfa Actavis þá er ákveðin samhljómur með þeim en 

hlutabréfaverð Actavis þróaðist með svipuðum hætti, þ.e. að hækkun var á bréfunum 

daginn eftir tilkynningu en síðan lækkun 7 dögum síðar og hjá Bakkavör er lækkunin 

meiri 7 dögum síðar. 

5.2.8 Niðurstaða 

Hvort heldur sem horft er á þróun kennitalna Bakkavarar eða virðismatið þá er það 

alveg ljóst að hag hluthafa var ekki gætt hjá Bakkavör í fyrirtækjakaupum þess. Þegar 

það er svo skoðað í samhengi við viðskiptamódelið þá var það að mati höfundar mjög 

djarft að fara í yfirtökuna á Geest, og halda síðan áfram fyrirtækjakaupum eftir það. 

Annað sem er gagnrýnivert er að árin 2006 til 2008 greiddi Bakkavör út arð uppá 2,4 

milljarða í stað þess nýta fjármagnið til að styrkja eigið fé Bakkavarar. Félagið stóð 

einfaldlega of veikt fjárhagslega og þegar þrengdi að á fjármálamörkuðum þoldi 

Bakkavör það ekki og er það nú komið af markaði í hendur lánadrottna.  

Eina ástæða þess að Ágúst og Lýður eru enn við stjórnvölinn hjá fyrirtækinu er 

ákvæði í lánasamningum Bakkavarar um gjaldfellingu lána fyrirtækisins ef þeir hætta hjá 

Bakkavör en það er ákvæði sem þeir létu setja inn í lánasamninga Bakkavarar haustið 

200851.  
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5.3 Marel 

Marel er fyrirtæki sem líklega er hægt að flokka sem tæknifyrirtæki í 

matvælageiranum eða iðnfyrirtæki í matvælageiranum, nema hvort tveggja sé. Marel 

hefur vaxið frá því að vera um 9 milljarða króna virði í ársbyrjun 2000 í að vera um 74 

milljarða króna virði í árslok 201052 (29.desember.2010).  

5.3.1 Saga53 

Marel var stofnað árið 1983 í kringum hugmynd sem Jón Þór Ólafsson, þáverandi 

starfsmaður Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands fékk um að kanna möguleikana á því 

að þróa og framleiða vogir sem gætu stýrt vinnslu í fiskverkunarhúsum. Gekk reksturinn 

erfiðlega fyrstu árin en upp úr 1990 fór fyrirtækinu að ganga betur. Fyrirtækið þróaðist 

síðan áfram yfir í að framleiða skurðarvélar fyrir fiskiðnaðinn og fólst sérhæfing 

fyrirtækisins í þeirri starfsemi, allt þar til að fyrirtækið keypti Carnitech árið 1997.  

Carnitech var danskt fyrirtæki sem var aðallega í framleiðslu á tækjum fyrir sjávarútveg 

og kjötframleiðslu. Upp frá því þróaðist reksturinn áfram yfir í framleiðsluvélar fyrir 

matvælaiðnaðinn, fyrst á sviði sjávarútvegs en síðan þróaðist framleiðslan yfir í 

kjötiðnaðinn, þ.e. svína-, fugla- og nautakjöt og nú er svo komið að eftir yfirtökuna á 

Stork sem var eitt af leiðandi fyrirtækjum í heiminum í vinnslulausnum fyrir fuglakjöt, að 

Marel er núna orðið eitt stærsta fyrirtæki heims á sínu sviði með um 15% 

markaðshlutdeild54. 

5.3.2 Stefna 

Framtíðarsýn Marels var árið 2003 metnaðarfull eins og hjá öðrum íslenskum 

„útrásarfyrirtækjum“, „Framtíðarsýn Marel er að vera í fararbroddi á alþjóðamarkaði í 

þróun og markaðssetningu hátæknibúnaðar fyrir matvælaiðnað og auka þar með 

framleiðni viðskiptavina fyrirtækisins.55“ 
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 Ársreikningur Marel 2004 
54
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Það má segja að breyting hafi orðið þegar fjárfestingafélagið Eyrir kom inn í 

hluthafahópinn og Árni Oddur Þórðarson varð stjórnarformaður en í ávarpi hans í 

ársskýrslu félagsins fyrir árið 2005 kemur eftirfarandi fram: 

„Á næstu árum verður ráðist í 2-4 stefnumarkandi yfirtökur sem munu útvíkka 

tæknilega sérstöðu Marels og bæta markaðsaðgengi. Þannig er gert ráð fyrir að velta 

félagsins þrefaldist á næstu 3-5 árum. Samþætting á næstu árum verður fyrst og 

fremst á meðal félaga sem starfa nú í Evrópu og N-Ameríku. Stærra og öflugra 

sameinað félag hefur þá meiri kraft til að leiða uppbyggingu nýmarkaða í Austur 

Evrópu, Asíu og Suður Ameríku.56“ 

Með þessum orðum kemur fyrst fram að það sé stefna fyrirtækisins að vaxa í gegnum 

yfirtökur og hvert markmiðið er með yfirtökunum. Í ársreikningi félagsins fyrir árið 2006 

er Marel búið að fara í mikla stefnumótunarvinnu og setur fram tvær sviðsmyndir fyrir 

framtíðina: 

1. Eitt fyrirtæki með um 30% markaðshlutdeild og mörg fyrirtæki með minna. 

2. 2-3 fyrirtæki með 18-20% markaðshlutdeild. 

Það var alveg ljóst að Marel ætlaði sér að taka þátt í og leiða þá samþjöppun sem 

fyrirtækið taldi fyrirsjáanlega. Í framhaldi af því setti Marel fram þau markmið að árið 

2015 yrði velta fyrirtækisins komin yfir 1 milljarð evra, fyrst með vel skilgreindum 

yfirtökum og svo með góðum innri vexti (sjá mynd 15). 

 

Mynd 15 Framtíðarsýn stjórnenda Marel
57
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 Ársreikningur Marel 2006 bls 7. 
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Marel hefur nú lokið þeim yfirtökum sem fyrirtækið taldi sig þurfa til að ná 

markmiðum sínum og er markmiðið nú að vaxa með innri vexti til að ná þeim veltu 

markmiðum sem fyrirtækið hefur sett sér. Marel er á góðri leið á þeirri vegferð því velta 

Marel árið 2010 var rétt tæplega 600 milljónir58 evra og hefur Marel því 5 ár til að vaxa 

um 66% með innri vexti eða jöfnum 11% árlegum innri vexti. 

5.3.3 Viðskiptamódel 

Í ársreikningi Marels árið 2010 er sagt að til að fyrirtækið geti náð fram þeirri sýn 

sinni (e. vision) um að vera val viðskiptavinarins í að afhenda heilstæða lausn, vöru og 

þjónustu til fisk, kjöt og alifuglaiðnaðarins (e. To be the customers´choice in supplying 

integrated systems, products and services to the fish, meat and poultry industries.), þá 

byggi fyrirtækið viðskiptamódel sitt á þremur stoðum; markaðsaðgengi, þróun og 

framúrskarandi rekstri. 

Viðskiptamódel Marels hefur í gegnum árin þróast úr því að notast aðallega við 

umboðsmenn yfir í að vera með eigin söluskrifstofur víða um heim samfara auknum 

vexti fyrirtækisins. Vörulínur Marels hafa samhliða því tekið miklum breytingum og 

þróast mikið. Í stað þess að framleiða aðeins vogir fyrir fiskiðnaðinn í byrjun þá er Marel 

núna að þróast í að vera með heilstæða vörulínu sem tekur við alifugli, svíni eða 

nautgrip  í sláturhúsi í að fullvinna kjötið og jafnvel að elda kjötið. Er Marel því að þróast 

yfir í að verða fyrirtæki sem uppfyllir allar þarfir viðskiptavinarins og er farið að ná yfir 

alla þætti virðiskeðjunnar og jafnvel í einhverjum tilvikum farið að framleiða vöru sem 

má skilgreina sem tilbúna til eldunar og því má hugsanlega færa fyrir því rök að Marel sé 

örlítið að fara inn á svipaðan markað og Bakkavör, þó svo að stjórnendur Marel myndu 

eflaust ekki staðfesta slíkt enda skilgreinir fyrirtækið sig sem fyrirtæki sem framleiðir 

hágæða matvinnsluvélar fyrir fisk, kjöt og kjötiðnaðinn59. Þrátt fyrir að Marel sé að 

framleiða matvinnsluvélar þá er fyrirtækið einnig með aðra þjónustuþætti en Marel er 

með nokkrar þjónustuleiðir fyrir fyrirtækin varðanda viðhald véla og eftir því sem 

fyrirtækið stækkar, þá stækkar þessi tekjustofn sem og öll varahlutasala og má reikna 

með (án þess höfundur hafi getað staðfest þessa tilgátu) að þessir þjónustuþættir skili 

                                                      
58

 Ársreikningur Marel 2010 
59

 www.marel.com 



 

71 

góðri arðsemi en árið 2008 var varahlutasala og þjónustusamningar að standa unir um 

þriðjung tekna. 

Markaðurinn sem Marel starfar á, einkennist af miklum sóknarfærum og eftirspurnin 

eftir kjöti eykst stöðugt og krafan um bætta nýtingu hráefnis eykst sömuleiðis og skapar 

það tækifæri fyrir háþróaðar framleiðsluvélar Marel. 

 

 

Mynd 16 Yfirlit yfir þróun á neyslu á helstu kjötflokkum frá 1960
60

. 

Í ársreikningi Marel fyrir 2008 er yfirlit yfir það hvaða kjöttegund er arðbærust m.t.t 

hversu mikið fóður er nauðsynlegt til að framleiða hvert gramm af viðkomandi 

kjöttegund. Í töflu 24 má sjá að þar eru fiskur og fuglakjöt hagkvæmust sem ætti að 

styrkja stöðu Marel þar sem að segja má að framleiðsluvélar fyrir fiskiðnaðinn sé 

upphafið að Marel og með kaupunum á Stork náði Marel mjög sterkri stöðu á 

markaðnum fyrir fuglakjöt. 

Tafla 24 Yfirlit yfir þörf á fóðri fyrir hvert gramm af kjöti
61
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Í flestum ársreikningum Marel kemur fram að fyrirtækið leggur árlega 4-6% af veltu í 

rannsóknir og þróun sem samkvæmt Marel er hærra en almennt gerist í þeim iðnaði 

sem Marel starfar í. Með þeirri fjárfestingu sem Marel leggur í rannsóknir og þróun eru 

allar líkur á því að fyrirtækið muni vera framarlega í nýjungum og muni takast að halda 

sér í fremstu röð með úrvals framleiðslutæki sem auki arðsemi viðskiptavinanna sem er 

grundvallarforsenda fyrir áframhaldandi viðskiptum og um leið getur einnig réttlætt 

hærra verð fyrir vörurnar og þjónustuleiðirnar sem aftur skilar betri arðsemi en hjá 

samkeppnisaðilunum. 

5.3.4 Þróun helstu kennitalna og hlutabréfaverðs 

Þegar þróun hlutabréfaverðs Marel er skoðuð þá má glögglega sjá að fyrirtækið hefur 

vaxið umtalsvert í verðmæti og ef horft er til markaðsverðmætis þá var Marel 

verðmætast í bæði krónum og evrum í árslok 2010 (29. desember 2010) eða 74,8 

milljarða í krónum og 488,8 milljóna evra virði. 

Tafla 25 Þróun markaðsvirðis Marel
62

 

 

Vöxtur Marel hefur verið með eindæmum hraður á undanförnum árum og í samræmi 

við stefnu fyrirtækisins sem sett var fram árið 2006, þá hefur megnið af þessum vexti 

komið til af yfirtökum á fyrirtækjum. Þegar þróun EBIDTU er skoðuð þá má sjá að hún 

hefur haldist góð og farið vaxandi úr 7,5% árið 2006 upp í 13,7% 2010. Er þessi vöxtur 

EBIDTU góð vísbending um að þau fyrirtæki sem voru keypt hafi verið góð viðbót við 
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Ár (lok 

árs)
Verð í lok árs

Markaðsvirði í 

lok árs í krónum

Markaðsvirði í 

lok árs í EUR

1999 44,6 9.733.504.000 133.628.556

2000 43,2 9.427.968.000 119.598.731

2001 26,0 6.241.664.000 68.259.668

2002 17,4 4.177.113.600 49.550.577

2003 27,4 6.577.753.600 73.445.217

2004 49,2 11.811.148.800 141.671.450

2005 65,0 15.604.160.000 208.891.031

2006 77,0 28.265.216.364 298.755.061

2007 102,0 41.186.141.094 451.701.482

2008 77,8 45.147.364.274 263.265.288

2009 62,4 45.373.317.413 252.242.147

2010 100,0 73.029.124.700 474.831.760
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Marel og aukið arðsemi fyrirtækisins. Þegar þróun hagnaðar er skoðuð hjá þá eru 

tölurnar því miður ekki jafn jákvæðar. Árið 2008 og 2009 er tap á rekstrinum en á árinu 

2010 virðist reksturinn vera að taka við sér. 

 

Mynd 17 Þróun rekstrar Marels 2000 – 2010 (1)
63

 

Bendir þetta til að fjármagnskostnaður fyrirtækisins séu Marel óhagstæður því þegar 

þróun skulda Marels eru skoðuð má glögglega sjá að árið 2008 rjúka bæði skammtíma-  

 

Mynd 18 Þróun rekstrar Marels 2000 – 2010 (2)
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og langtíma skuldir fyrirtækisins upp yfir eigið fé en skýringuna má finna í fjármögnun 

kaupanna á Stork65 (lán 235 milljónir evra). Þrátt fyrir mikla stækkun fyrirtækisins þá 

hefur fyrirtækið ávallt gætt þess að fjárhagslegur styrkleiki Marel haldist því 

eiginfjárhlutfallið fór ekki neðar en í 31,1% við  
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 Ársreikningar Marel 2000 – 2010 
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 Ársreikningar Marel 2000 - 2010 
65

 http://www.nasdaqomxnordic.com/Kynning á fjármögnun kaupanna á Stork, 29.nóvember 2007. 
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Mynd 19 Þróun helstu kennitalna Marels 2000 -2010 (1)
66

 

yfirtökuna á Stork þó að Stork væri svipað að verðmæti og Marel í árslok 2007. Er það 

vegna þess að stjórnendur Marel gættu þess að hafa jafnvægi á milli lántöku, eigin fjár 

og nýs hlutafjár ólíkt því sem stjórnendur Bakkavarar gerðu við yfirtökuna á Geest. 

 

Mynd 20 Þróun helstu kennitalna Marels 2000 – 2010 (2)
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 Ársreikningar Marel 2000 - 2010 
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 Ársreikningar Marel 2000 - 2010 
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Þegar litið er til arðsemi Marels þá hefur hún ekki verði nægilega góð og ekki í 

samræmi við þær væntingar sem stjórnin hefur gefið út um 10% EBIT68. Félaginu hefur 

ekki tekist að ná því markmiði og það er fyrst árið 2010 sem vísbendingar eru um að 

reksturinn sé að fara að skila því sem væntingar voru gerðar til.  EBITDA er komin yfir 

13%, framlegðin af rekstrinum er á stöðugri uppleið og arðsemi eigin fjár og eigna er 

orðin jákvæð. Miðað við þróun þessara talna þá virðist sem svo að Marel sé búið að 

klára samrunaferlið á þeim fyrirtækjum sem keypt hafa verið. Taka verður tillit til þess 

að árin 2008-2009 voru erfið hvað ytra umhverfi snertir þegar stórar pantanir voru 

stöðvaðar eða frestað en svo virðist sem að þegar efnahagslífið fór að taka við sér þá 

hafi það skilað sér til Marel því að frá árinu 2009 til 2010 þá eru nánast allar kennitölur á 

leiðinni í rétta átt. Á mynd 21 má sjá þróun hlutabréfaverðs Marel þar sem búið er að 

bæta við yfirtökum fyrirtækisins. 

 

Mynd 21 Þróun hlutabréfaverðs Marel
69

 

5.3.5 Yfirtökurnar 

Af þeim fyrirtækjum sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð þá fór Marel hægar í 

sakirnar, varðandi kaup á öðrum fyrirtækjum, en hin fyrirtækin. Framan af áratugnum 

eru yfirtökurnar fáar og litlar og tengjast fyrst og fremst fisk hluta Marels í dag. Eftir að 

Eyrir Invest kemur inn í hluthafahópinn breytast áherslurnar og í ársskýrslu Marel fyrir 

árið 2005 er tilkynnt um að fyrirtækið ætli sér að taka þátt í þeim samrunaferlum sem 

fyrirtækið taldi fyrirsjáanleg og lagði fram vaxtastefnu til 2015 í tveimur þrepum,  sem 
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 Ársreikningur Marel 2008-2010 
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 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 

http://news.icex.is/
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annars vegar fólst í því að kaupa 2-4 fyrirtæki sem hentuðu vel til samruna og vaxtar, og 

hins vegar að leggja áherslu  á innri vöxt til ársins 2015 þar sem markmiðið væri velta 

upp á einn milljarð evra. 

Tafla 26 Fyrirtækjakaup Marel 

 

5.3.5.1 Arbor Technologies 

Marel keypti 50% hlut í franska fyrirtækinu Arbor Technolgies fyrir 44 milljónir 

króna í apríl 2000. Velta fyrirtækisins var þá áætluð um 270 milljónir króna eða um 25 

milljónir franka.  

Starfsemi Arbor fólst aðallega í framleiðslu og sölu á ýmsum tækjabúnaði fyrir fisk, kjöt 

og kjúklingaiðnað. Var litið á kaupin sem lið í markaðssókn Marel inn á Evrópumarkað og 

þá sérstaklega Frakklandsmarkað sem var samkvæmt tilkynningu um kaupin einn helsti 

matvælaframleiðandi Evrópu og fjórði stærsti kjúklingaframleiðandi í heimi. Kaupin 

sköpuðu einnig tækifæri í öðrum frönskumælandi löndum.   

5.3.5.2 TVM Maschinenbau 

TVM var keypt í árslok 2000 fyrir um 200 milljónir króna. Fyrirtækið var aðallega í 

þróun, framleiðslu og sölu á skurðvélum fyrir kjötiðnaðinn.  Vörur TVM voru taldar passa 

vel að vörulínu Marel vegna þess að skurðarvél TVM var sniðin að þörfum lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja og því styðja vel við vörulínu Marel.  

Velta TVM á árinu 2000 var áætluð um 300 milljónir króna og gert var ráð fyrir að 

EBIT yrði um 10 milljónir króna. Markmið Marel með kaupunum voru að taka vörur TVM 

inn í sitt sölukerfi, aukin vinnsluþekking á kjötvinnslu, aðgangur að þýskumælandi 

mörkuðum, tækniyfirfærsla á milli fyrirtækjanna við vöruþróun og samlegðaráhrif við 

innkaup og framleiðslu. 

Dags tilkynnt Fyrirtæki Annað Land Kaupverð Gjaldmiðill

Gengi í ISK á 

kaupdegi m.v. 

SÍ

Kaupverð í ISK

5.4.2000 Arbor Technologies 50% hlutur Frakkland 44.000.000 ISK 1 44.000.000

27.12.2000 TVM Maschinenbau Þýskaland 200.000.000 ISK 1 200.000.000

18.12.2001 CP Food Machinery a/s Danmörk 29.500.000 DKR 12,35 364.325.000

22.12.2004 Röscherwerke GmbH  (Geba) Þýskaland 3.900.000 EUR 83,89 327.171.000

7.9.2005 Dantech Food PTE Ltd Bretland 2.000.000 EUR 77,23 154.460.000

7.4.2006 AEW Thurne / Delfort Sortaweigh UK 19.500.000 EUR 88,23 1.720.485.000

8.8.2006 Scanvægt Danmörk 109.200.000 EUR 90,97 9.933.924.000

28.11.2007 Stork Holland 415.000.000 EUR 92,58 38.420.700.000

Samtals 51.165.065.000
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5.3.5.3 CP Food Machinery 

CP Food var keypt af Carnitech dótturfyrirtæki Marel í lok árs 2001 á um 370 milljónir 

króna. CP Food var í fararbroddi í heiminum meðal fyrirtækja sem framleiddu skurðvélar 

fyrir lax og silungar iðnað og var þessi vörulína hrein viðbót við vöruframboð Carnitech 

og Marel.  Marmiðið var að geta boðið heildarlausn við vinnslu laxaafurða. 

Rekstrartekjur CP Food árið 2001 voru áætlaðar 38,5 milljónir danskra króna eða 450 

milljónir króna. EBIT árið 2001 var áætlað 12,5 danskar krónur samanborið við 5,6 

milljónir árið 2000. 

5.3.5.4 Röscherwerke GmbH 

Í árslok 2004 keypti Carnitech laxaframleiðsluhluta Röscherwerke sem hét Geba og 

var leiðandi í laxavinnsluvélum í heiminum. Var þessi rekstur sameinaður Carnitech 

dótturfyrirtæki Marel og var velta fyrirtækisins (Geba) 3 milljónir evra og kaupverðið 3,9 

milljónir evra. Það er vekur athygli að í tilkynningunni til Kauphallarinnar er sagt að 

kaupverðið sé trúnaðarmál en í ársreikningi fyrir árið 2004 er hægt að sjá upplýsingar 

um viðskiptin í skýringum og í ársreikningi 2006 er yfirlit yfir yfirtökur síðustu ára og þar 

kemur kaupverðið aftur fram. Spurningin er því af hverju var verið að tilkynna 

upphaflega að kaupverðið væri trúnaðarmál? 

5.3.5.5 Dantech Food  

Enn er það dótturfyrirtæki Marels, Carnitech sem kaupir fyrirtæki og nú var það 

Dantech Food frá Singapore sem keypt var 7 september 2005. Samkvæmt tilkynningu til 

Kauphallarinnar var velta Dantech 4,8 milljónir evra og aftur er sagt að kaupverðið sé 

trúnaðarmál þrátt fyrir að það komi fram í ársreikningi 2006.  Markmiðið var að ná 

samlegðaráhrifum með Dantech og Carnitech en starfsemi Dantech byggðist á sölu á 

lausfrystum og tækjabúnaði fyrir heitsjávarrækjuvinnslur. Með kaupunum var Marel 

orðið leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og sölu á tækjum til frystingar á matvælum (e. 

freezing equipment).  

5.3.5.6 AEW Thurne / Delfort Sortaweigh 

Kaup Marels á AEW Thurne / Delfort voru fyrstu kaupin hjá Marel eftir að nýr 

stjórnarformaður setur fram nýja framtíðarsýn og stefnumörkun fyrir Marel í 

ársreikningi 2005 þar sem sagt var að ráðast ætti fyrst í 2-4 stefnumarkandi yfirtökur og 

þannig þrefalda veltuna á næstu þremur til fimm árum og síðan ná veltunni í 1 milljarð 
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evra með innri vexti fyrir árið 2015. Þetta voru í raun kaup á tveimur fyrirtækjum frá 

sama eigandanum og er því oft talað um þessi kaup eins og um eitt fyrirtæki hafi verið 

að ræða. 

AEW Thurne / Delfort var keypt í apríl 2006 á 13,55 milljónir punda (19,48 milljónir 

evra) miðað við skuldlaust félag. EBITDA var 2 milljónir punda (2,9 milljónir evra), velta 

26,9 milljónir punda (38,6 milljónir evra) og verðmæti fastafjármuna sem fylgdu 

kaupunum 11,3 milljónir punda (16,2 milljónir evra). Kaupin voru fjármögnuð með eigin 

fé og skuldabréfaútgáfu. 

AEW Thurne / Delfort voru í framleiðslu á sjálfvirkum sneiðingavélum með 

skammtastjórnun ásamt sögunar og mótunarbúnaði fyrir matvælaiðnað, og tékkvogir, 

flokkara, verðmerkingavélar, filmupökkunarvélar, plöstunarvélar og sjálfvirkar 

skömmtunarvélar. Fyrirtækin lögðu áherslu á að bæta framleiðni og hagkvæmni á 

viðskiptavinum sínum, allt frá skurði til pökkunar.  

Veikleikar fyrirtækjanna voru að þau voru mikið skuldsett, með miklar 

lífeyrisskuldbindingar og veikt alþjóðlegt sölunet. Með yfirtöku Marel voru þessir 

veikleikar úr sögunni.  

Með kaupunum var Marel að tryggja sér öfluga vörulínu, efla þróunarstarf 

fyrirtækjanna, bæta gott orðspor þeirra. Marel varð fært um að bjóða breiðari lausn til 

viðskiptavina sinna og ná aukinni veltu með því að bjóða vörulínu AEW Thurne / Delfort 

til sölu í alþjóðlegu sölukerfi sínu.  

5.3.5.7 Scanvægt 

Kaupin á Scanvægt í apríl 2006 voru stærstu kaup Marel fram til þess tíma og voru þá 

að verðmæti u.þ.b. helmings af af markaðsvirði Marels á þeim tíma í evrum70 en 

kaupverðið var 109,2 milljónir evra miðað við skuldlaust félag og markaðsverðmæti 

Marels var þá 204 milljónir evra. 

EBITDA hjá Scanvægt var 6,0 milljónir evra af tekjum sem námu 92,1 milljónum evra 

á fjárhagsárinu 2005/2006, sem lauk 30. apríl 2006, eða 6,5%. Við undirskrift voru 

hreinir rekstrarfjármunir Scanvægt 14,5 milljónir evra og hreint veltufé frá rekstri 21,9 

milljónir evra.  

                                                      
70

 Markaðsverðmæti Marels 8.8.2006 var 204 milljónir evra umreikna úr krónum m.v. gengi Seðlabanka 
Íslands sama dag. 
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Alls var kaupverðið 109,2 milljónir evra sem sundurliðaðist þannig að Marel greiddi 

við samning 23,5 milljónir evra, tók yfir skuldir 26,1 milljón evra, greiddi með hlutafé í 

Marel 40,2 milljónir evra og greiddi 19,4 milljónir evra tveimur árum eftir kaupin. 

Umsaminn hlutur sem greiða átti með hlutabréfum í Marel samsvaraði 17,81% hlutafjár 

Marel.  

Ef þessar tölur eru bornar saman við ársreikning Marel þá má sjá að EBITDA Marel 

árið 2005 var 11,5% á móti EBITDA Scanvægt upp á 6,5% þannig að við fyrstu sýn virðist 

Marel vera með betri framlegð af rekstrinum og því væntanlega tækifæri þarna fyrir 

stjórnendur Marel til að ná fram samlegðaráhrifum og auka arðsemina með því að 

samþætta starfsemina. 

Við samanburð á fjárhagsupplýsingum Marel og Scanvægt má sjá að verðmæti Marel 

á markaði er 87% hærra en kaupverðið á Scanvægt en veltan einungis 40%. Á móti því 

kemur að arðsemi Marel er umtalsvert meiri eins og áður segir. 

Tafla 27 Samanburður á fjárhagsupplýsingum og verðmæti Marel og Scanvægt 

 

Tafla 28 Hlutfall milli fjárhagstalna og verðmætis Marels og Scanvægt 

 

Scanvægt framleiddi tæki til matvælavinnslu og hafði sterka markaðsstöðu í vogum, 

flokkurum, skurðarvélum, upplýsingakerfum og heildarvinnslulínum.  

Helsti ávinningur Marel með kaupunum voru umtalsverð samlegðaráhrif vegna: 

Möguleika á aukinni sölu Marel og Scanvægt í gegnum sameiginlegt sölunet, lækkaðs 

kostnaðar vegna hagræðingar í innkaupum og fast kostnaðar beggja fyrirtækja, sterkari 

vöruþróunar hjá báðum fyrirtækjum með miðlun þekkingar og yfirfærslu kunnáttu og 

hærra þjónustustig við núverandi vörur. Með sameiginlegum styrk gat Marel hafið 

innrás á markaði í Kína, Indlandi og Suður – Ameríku. 

 

Velta EBIDTA Verðmæti

Marel 129.039.000 14.814.000 204.000.000

Scanvægt 92.100.000 6.000.000 109.200.000

Velta EBIDTA Verðmæti

Hlutfall 1,40 2,47 1,87
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Tafla 29 Yfirlit á skörun markaðs og tækniþekkingu Marels og Scanvægt
71

 

 

Í töflu 29 má sjá hvernig skörun á framleiðslulínum fyrirtækjanna skarast.  Það má 

glögglega sjá að Scanvægt (rauða línan) eykur fjölbreytni vörulínu Marels, fyllir í holur í 

vöru og þjónustuframboði en spurning hvort það sé nægilegt til að réttlæta kaupverðið 

því Marel og dótturfyrirtæki Marels, Carnitech eru einnig á flestum þessum mörkuðum. 

5.3.5.8 Stork 

Síðasta yfirtaka sem Marel réðist í á þessu tímabili var yfirtakan á Stork Food Systems 

og markaði þessi yfirtaka lok á fyrri áfanga í stefnu og framtíðarsýn stjórnenda Marels 

og í framhaldinu átti áherslan að vera á innri vöxt til að ná markmiðum um veltu upp á 1 

milljarð evra árið 2015. 

Aðdragandi að kaupunum var langur og var yfirtökubarátta um fyrirtækið milli 

hluthafa, annars fjárfestingasjóðs og stjórnenda sem eflaust hefur orðið til að hækka 

verðið á fyrirtækinu72.  

Kaupin voru tilkynnt í lok nóvember 2007 og var kaupverðið á Stork 415 milljónir 

evra. Markaðsvirði Marels þann 28 nóvember 2007 var 389 milljónir evra og var 

kaupverðið því 6,7% yfir markaðsvirði Marels þegar kaupin eru tilkynnt og 11,8% hærri 

                                                      
71

 Kynningarefni við kaupin á Scanvægt, 9.ágúst 2006. 

72 http://www.visir.is/article/2007108010068 

http://www.visir.is/article/200770815016 

http://www.visir.is/article/2007108150075 

http://www.visir.is/article/200770619086 

http://www.visir.is/article/200770626092 

http://www.visir.is/article/2007108010068
http://www.visir.is/article/200770815016
http://www.visir.is/article/2007108150075
http://www.visir.is/article/200770619086
http://www.visir.is/article/200770626092


 

81 

ef tekið er tillit til 20 milljóna evra kostnaðar við kaupin. Ljóst er af þessum tölum að 

yfirtakan á Stork var mjög stór fyrir Marel og mikilvægt að vel tækist til. 

Stork Food Systems (SFS) hafði einbeitt sér að þróun hátæknibúnaðar fyrir vinnslu á 

fuglakjöti og öðru kjöti, auk frekari vinnslu matvæla.  Stork Food and Dairy Systems 

(SFDS) sem einnig var hluti af kaupunum var aðallega í framleiðslu vara til að nota við 

vinnslu mjólkurafurða, safa, annarra matvæla og lyfjavara. Stefnan var þó að selja 

þennan hluta eftir að yfirtökunni var lokið og hófst það  ferli árið 2009, en vegna þess að 

eignarsalan hefst það löngu eftir kaupin og Marel fengið arð af eigninni í millitíðinni og 

svo tekjur af sölunni sem ætti að endurspeglast í betri rekstrarreikningi og sjóðsstreymi 

og í framhaldi af því í verðmati fyrirtækisins á markaði eru tekjurnar ekki dregnar frá 

upphaflega kaupverðinu. 

Áætluð heildarvelta SFS árið 2007 var áætluð 380 milljónir evra, og þar af 310 

milljónir frá kjarnastarfseminni, borið saman við veltu Marels sem var 290 milljónir evra 

árið 2007 og EBIDTA SFS var 31 milljón evra en EBIDTA Marels 21 milljón evra.  

Í töflum 30 og 31 er samanburður á fjárhagsupplýsingum fyrirtækjanna. Þar sést að 

velta Marel var 76% af veltu Stork, EBIDTA Marel var 68% m.v. EBIDTU Stork en 

verðmætið 89% m.v heildarverðmæti yfirtöku Marel á Stork. 

Tafla 30 Samanburður á fjárhagsupplýsingum og verðmæti Marel og Stork 

 

Tafla 31 Hlutfall milli fjárhagsupplýsinga og verðmætis Marel og Stork 

 

Miðað við þessar tölur þá var bæði velta Stork og EBIDTA það mikið hærri en hjá 

Marel að hugsanlega hefði mátt réttlæta hærra verð fyrir Stork nema að verðmæti 

Marel hafi verið of hátt miðað við rekstrarafkomu því að taka verður með í reikninginn 

þá baráttu sem búin var að eiga sér stað um Stork áður en Marel tryggði sér 

matvælaframleiðsluhlutann. 

Velta EBIDTA Verðmæti

Marel 290.000.000 21.000.000 389.000.000

Stork 380.000.000 31.000.000 435.000.000

Velta EBIDTA Verðmæti

Hlutfall 0,76 0,68 0,89
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Fjármögnun kaupanna var þannig að fjármagn frá fyrra hlutabréfaútboði nam 53 

milljónum evra, hlutafjárútboð nam 147 milljónum evra og restin var fjármögnuð með 

langtímaláni upp á 235 milljónir evra.  

Rekstur SFS var mjög góður áður en kom að yfirtökunni en árlegur vöxtur 

undangengin fjögur ár hafði verið 28% og þar af innri vöxtur 14%, og með EBIT um 10%. 

Helsti ávinningur Marel við að kaupa SFS var talinn vera eftirfarandi:  

Í sameiningu mynda Marel og SFS rekstrareiningu sem hefur stærð og burði til að fara 

inn á nýja markaði í Mið- og Austur-Evrópu, Asíu og Suður-Ameríku, þar sem áætlaður 

árlegur vöxtur er yfir 7%. 

Stærri eining getur: 

 Skapað betra jafnvægi milli prótíntegunda og þar með lækkað rekstraráhættu;  

 Nýtt sér stærðarhagkvæmni í framleiðslu og aukið framleiðslugetu, einkum í 
nýmarkaðslöndum; 

 Beitt styrk sínum við innkaup á íhlutum, málmum og rafeindabúnaði.  

 Aukin hagkvæmni í rannsóknum og þróun ásamt tækniyfirfærslu. 

Í ljósi alls þá má segja að yfirtakan á SFS hafi í raun verið rökrétt framhald á þeim 

yfirtökum sem Marel réðist í og um leið endastöð á fyrsta fasa í þeirri stefnumörkun 

sem fyrirtækið var búið að setja sér. Fyrirtækin voru búin að vera samstarfsaðilar í um 9 

ár og þekktu því hvort annað mjög vel ásamt því sem áður sagði þá var SFS sérstaklega 

sterkt í kjúklingavinnslu þar sem að mati stjórnenda fyrirtækjanna beggja voru mikil 

tækifæri í framtíðinni.  Eins og sjá má á meðfylgjandi töflum 32 og 33 þá bæta fyrirtækin 

hvort annað mjög vel upp og ekki er annað að sjá en að sameinað fyrirtæki hafi verið 

komið með heildstæða lausn fyrir sína viðskiptavini hvort sem um var að ræða kjöt, 

kjúkling eða fisk. 
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Tafla 32 Yfirlit yfir styrkleika Marel og Stork
73

 

 

Tafla 33 Yfirlit á skörun markaðs og tækniþekkingu Marels og Stork
74

 

 

Samsetning á fjármögnun kaupanna var skynsamleg eins og áður sagði og því er ekki 

annað að sjá við skoðun á yfirtökunni en að hún hafi verið skynsamleg og rökrétt og 

verðið jafnvel í lægri kantinum í samhengi við verðmæti Marels og arðsemi. 

5.3.6 Samantekt 

Þegar kaupin á fyrirtækjunum eru skoðuð í samhengi við yfirlýsta stefnu Marel og 

þróun vörulínu fyrirtækisins þá virðist sem svo að hver yfirtaka hafi verið úthugsuð og 

rökrétt framhald. Marel naut þess einnig að vera það fyrirtæki sem leiddi samrunaferlið 

í þessum iðnaði og gat því valið þau fyrirtæki sem voru best verðlögð og hentuðu Marel 

                                                      
73

 http://www.nasdaqomxnordic.com/Kynning á fjármögnun kaupanna á Stork, 29.nóvember 2007. 
74

 Ársreikningur Marel 2008, bls 47. 
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best. Marel hefur einnig staðið við stefnuna þannig að árið 2006 var því lýst yfir að 

kaupa ætti 2-4 fyrirtæki og það er nákvæmlega það sem var gert. Marel keypti fjögur 

fyrirtæki á skömmum tíma og hefur síðan einbeitt sér að innri vexti eins og lýst var yfir. 

Með þessum kaupum hefur Marel einnig náð þeirri stöðu að vera eitt af leiðandi 

fyrirtækjunum í iðnaðinum með yfir 15% markaðshlutdeild eins og stefnt var að. 

5.3.7 Arðsemin af yfirtökunum 

Arðsemi hluthafa af Marel var mjög góð á árunum 2000 til 2010, en meðalarðsemin á 

ári var 20% eða 8,6% þegar búið var að leiðrétta fyrir yfirtökum og 8,8% að teknu tilliti til 

arðgreiðslna75. Þegar skoðað er hvort það hafi orðið virðisauki hjá hluthöfum þá varð 

virðistap á verðmæti hluthafa 51,2 milljarðar króna. 

Tafla 34 Samantekt á arðsemi á fyrirtækjakaupum Marel 

 

Þegar þróun á verði hlutabréfanna daginn eftir yfirtöku og svo viku eftir yfirtöku er 

skoðuð, má sjá sömu þróun hjá Marel og hjá Actavis og Bakkavör.  Hluta af skýringunni 

má eflaust finna í þeirri staðreynd að nokkrar yfirtökur hjá Marel voru tilkynntar í lok 

desember og á þeim tíma var veittur skattaafsláttur af hlutabréfakaupum og var þróunin 

sú að hlutabréf hækkuðu almennt rétt fyrir áramót en lækkuðu síðan aðeins aftur eftir 

áramót. Ekki er ólíklegt að Marel hafi fundið fyrir þessu að einhverju leyti. 

                                                      
75

 Sjá skýringar í viðauka 2. 

Heildarkaupverð ISK 51.165.065.000

Framtíðarvirði ISK1 83.621.626.003
Markaðsvirði í upphafi 

tímabils
9.733.504.000

Framtíðarvirði  á 

markaðsvirði 1.1.20002 41.555.518.918

Samtals  1+2 125.177.144.921

Markaðsvirði við lok 

tímabils3 73.029.124.700

Samtals arðgreiðslur 304.364.470
Framtíðarvirði 

arðgreiðslna4 864.742.208

Samtals 3+4 73.893.866.908

Ávinningur (tap) hluthafa -51.283.278.013
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Tafla 35 Samantekin hækkun markaðsvirðis Marel í kjölfar yfirtöku 

 

5.3.8 Niðurstaða 

Framtíðarsýn og stefna Marels frá árinu 2006 hefur verið skýr og framkvæmd eins og 

kynnt var. Mikil tækifæri liggja í þessum iðnaði eins og áður hefur komið fram. Marel er 

fjárhagslega stöndugt fyrirtæki og ógnaði aldrei fjárhagslegum styrkleika sínum þrátt 

fyrir að yfirtakan á Stork hafi verið stór fyrir Marel. Arðsemi fyrirtækisins datt niður fyrir 

það sem má telja ásættanlegt en ytri aðstæður hafa án vafa haft þar mikil áhrif. Nú 

virðist sem að kennitölur Marels séu að ná því sem fyrirtækið stefnir að 10% EBIT þannig 

að ef Marel nær markmiðum sínum um veltu uppá 1 milljarð evra og 10% EBIT árið 

2015, þá verður EBIT Marel um 100 milljónir evra samanborið við 57 milljónir árið 2010 

sem yrði 75% vöxtur á fimm árum. Þegar þessi ritgerð er unnin, er Marel hálfnað á þeirri 

leið sinni sem mörkuð var til ársins 2015. Til þess að Marel nái því að hafa virðisauka 

fyrir hluthafana þá þarf fyrirtækið að þrefaldast í verðmæti í árslok 2015 (m.v. forsendu 

um meðalávöxtunarkröfu 14,13% til 2015 sem er meðalávöxtunarkrafan í verkefninu). 

  

Daginn eftir yfirtöku Viku eftir yfirtöku

Hækkun markaðsvirðis 856.557.910 -676.959.962
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5.4 Össur 

Össur er um margt mjög áhugavert fyrirtæki. Stofnað 1971 sem verkstæði fyrir 

aflimaða einstaklinga og hefur síðan þróast yfir í að verða stórt alþjóðlegt fyrirtæki. 

Össur starfar í heilbrigðisgeiranum og á afmörkuðu sviði á framleiðslu stoðtækja og 

stuðningstækja. Höfundur hefur heyrt í sjónvarpsumræðum um nýsköpun og þá 

sérstaklega frá rithöfundinum Andra Snæ Magnasyni að ekki þurfi að einblína á 

álframleiðslu því það séu fyrirtæki eins og Össur til á Íslandi, því hverjum hefði dottið í 

hug að fyrirtæki í framleiðslu á sílikon hulsum fyrir aflimaða gæti orðið alþjóðlegt 

fyrirtæki. 

Vörur fyrirtækisins hafa hlotið verðlaun og m.a. fékk Rheo hnéð sem Össur setti á 

markað í október 2004 verðlaun frá Time tímaritinu sem ein merkasta uppfinning ársins 

2004 (e. one of the years most amazing inventions) og Fortune tímaritið fjallaði um 

hnéð í grein sem ein af bestu vörum ársins. 

5.4.1 Saga 

Össur var stofnað árið 1971 af stoðtækjafræðingnum Össuri Kristinssyni og nokkrum 

samtökum hreyfihamlaðra á Íslandi.  Fyrirtækið þjónaði einungis innlendum markaði til 

ársins 1986 sem stoðtækjaverkstæði þegar fyrsta einkaleyfið fékkst. Það ár hóf 

fyrirtækið útflutning á sílikon hulsum sem voru aðalvara fyrirtækisins á þeim tíma. Árið 

1990 breyttist Össur úr því að vera lítið stoðtækjaverkstæði með nokkra starfsmenn í 

framsækið hátækni fyrirtæki sem framleiðir og selur vörur fyrir stoðtækjageirann. Fyrsta 

dótturfyrirtækið í Bandaríkjunum var stofnað 1994 og var það þá staðsett í Baltimore en 

fluttist/sameinaðist Flexfoot þegar það var keypt árið 2000. Össur notaðist aðallega við 

dreifingaraðila og breyttist það ekki fyrr en Össur var skráð á hlutabréfamarkað árið 

1999. Þá hóf fyrirtækið að stækka alþjóðlega í gegnum röð af skipulögðum yfirtökum 

sem bæði miðuðu að markaðsaðgengi og tækniþekkingu sem síðan hefur verið 

grundvöllurinn að vexti Össurar ásamt öflugu þróunarstarfi. 

5.4.2 Stefna 

Stefna Össurar hefur tekið breytingum í gegnum árin eftir því sem fyrirtækið hefur 

stækkað og breyst. Í byrjun var Össur fyrst og fremst stoðtækjafyrirtæki og áður en 

Össur fór á markað voru sílikon hulsur meginuppistaða í sölu fyrirtækisins. Markmið 
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Össurar þegar fyrirtækið fór á markað var að skapa fyrirtæki sem gæti boðið upp á 

heildarlausn fyrir einstaklinga sem misst hafa útlim, þ.e. sílikon hulsur, gervihné, 

gervifætur og lása og tengistykki. Var þessum markmiðum að mestu náð með 

kaupunum á Flexfoot (framleiddi gervifætur) og Century XXII Innovation (framleiddi 

gervihné).  

Í ársreikningi Össurar árið 2002 er hlutverk Össurar (e. mission) skilgreint eftirfarandi:  

„The mission of Össur is to be the principal source of innovative, quality and orhotic 

products and services – enabling people to lead a life without limitations“.  

Þetta hlutverk hafði þá breyst aðeins frá því sem fram kom í ársreikningi fyrir árið 

1999 þar sem hlutverkið var skilgreint : „We help people utilize their full potential“.  

Muninn á þessu tvennu má líklega helst skýra með því að árið 1999 er Össur fyrst og 

fremst sílikonhulsuframleiðandi en árið 2002 er Össur komið með heilstæða vörulínu 

fyrir aflimaða og farið að huga að frekari vexti í skildum markaði sem var 

stuðningstækjamarkaðurinn (e. orthotics) og skýrir það væntanlega breytinguna á 

skilgreiningu á hlutverki Össurar.  Í ársreikningi fyrirtækisins árið 2005 hefur hlutverkið 

enn tekið breytingum:  

„Our mission is to design quality solutions that harness technology and improve 
mobility. We will utilize our corporate values and core competencies to build lasting 
partnerships. In doing so, we will produce successful outcomes and realize our vision 
of life without limitiations.“ 

Ekkert er minnst á stuðningstækjamarkaðinn þarna en í framtíðarsýn (e. vision) 

Össurar í þessari sömu ársskýrslu er framtíðarsýnin eftirfarandi:  

„The advancement in technology and the ability to improve people´s lives inspires us 
to strengthen partnerships with practitioners and design the most innovative 
orthopaedic products and services enabling patients to lead a life without 
limitiations“.  

Í framtíðarsýninni er komið inn orthopaedic sem segir að fyrirtækið er ekki lengur 

aðeins í stoðtækjum heldur farið að horfa til bæklunartækja/markaðar í heild sinni.  

Þegar ársreikningur ársins 2010 er skoðaður þá hafa framtíðarsýn og hlutverk Össurar 

aðeins breyst en framtíðarsýnin er: 

„Leading company in non-invasive orhopaedics“.  

Ein setning sem segir að fyrirtækið ætli að verð leiðandi á svið bæklunartækja án þess 

að fara inn í líkamann, þ.e. ekki að þróa vörur sem græddar eru í sjúklinga.  
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Hlutverk Össurar er einnig komið í eina setningu:  

„We improve people´s mobility“.  

Hlutverkið er orðið markvissara þar sem lögð er áhersla á að bæta hreyfigetu fólks. Á 

þessari yfirferð má sjá að fyrirtækið hefur verið í mikilli þróun frá því að það fór á 

markað og skilgreinir hlutverk sitt og framtíðarsýn reglulega. 

Stefna Össurar hefur einnig verið skýr þegar kemur að vexti og fjárhagslegum 

mælikvörðum.  

Í ársreikningi ársins 2002 er markmiðið að vöxtur á hagnaði á hlut vaxi um 15% á ári 

að meðaltali, að velta Össurar vaxi í 180 milljónir bandaríkjadala (USD) fyrir árslok 2006 

og að EBIDTA framlegð verði 20%. 

Þegar ársreikningur 2006 er skoðaður má sjá að markmiðin varðandi hagnað á hlut 

náðust ekki (en eru í lagi ef horft er til 2010), veltan var komin í 250 milljónir USD en 

EBIDTA var 15,6%.  Árið 2007 kemst hún í 19,2% og er yfir 20% eftir það. 

Í ársreikningi 2006 er sett fram markmið um að Össur velti 750 milljónum USD í 

árslok 2010 með EBIDTA framlegð upp á 23%. Þessu átti að ná með hagkvæmari 

kostnaðaruppbyggingu en samkeppnisaðilarnir, nýjum mörkuðum, kaupum á 

fyrirtækjum og samstarfi. Þetta átti að vera síðan stutt með öflugu þróunarstarfi og 

menningu fyrirtækisins um góða frammistöðu. Þegar ársreikningur 2010 er skoðaður þá 

má sjá að veltan var 358 milljónir USD og EBIDTA framlegðin 20,7%. 

5.4.3 Viðskiptamódel 

Viðskiptaumhverfi og virðiskeðja Össurar er einhver sú flóknasta sem höfundur 

þessarar ritgerðar hefur séð.  

Össur framleiðir stoðtæki (e. prosthetics) fyrir aflimaða einstaklinga og stuðningstæki 

(e. orthotics). Notandinn (sá aflilmaði) borgar oftast ekki fyrir vöruna (allt eftir því 

hvernig tryggingakerfi er í viðkomandi landi) og hefur oft ekkert um það að segja hvaða 

tegund af fæti eða hné hann fær. Sá sem pantar vöruna af Össuri er 

stoðtækjafræðingurinn sem augljóslega notar vöruna ekki sjálfur og greiðir ekki heldur 

fyrir hana, heldur er hans hlutverk eingöngu að velja réttu hnén eða fæturna fyrir þá 

aflimuðu og setja allt rétt saman svo virknin sé rétt.  Þeir sem greiða fyrir vöruna eru 

tryggingafélög og tryggingastofnanir viðkomandi landa (allt eftir því hvernig 
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tryggingakerfi er í viðkomandi landi) og þau hafa oft á tíðum ekkert um það að segja 

hvernig vara er valin.  Í hnotskurn má segja að sá sem notar vöruna ræður engu um 

hvað hann fær, sá sem pantar vöruna og ræður mestu um hvað er keypt borgar ekki og 

sá sem borgar fyrir vöruna,  sér hana aldrei og hefur lítið um það að segja hvaða vara er 

valin. 

Það eru mikil tækifæri fyrir vörur Össurar í framtíðinni, með hækkandi aldri notenda 

og auknum kröfum um lífsþægindi. Helstu atriðin sem keyra vöxt markaða fyrir Össur 

eru76:  

 Hækkandi aldur notenda. 

 Aukin heilsuvitund og krafa um aukin lífsgæði. 

 Aukning offitusjúklinga (offitusjúklingar fá frekar sykursýki II sem leiðir til 
aflimunar og einnig æðasjúkdóma sem leiða til aflimunar. 

 Aukning í sykursýki og æðasjúkdómum. 

 Ný tækni. 

 Aukin krafa um meðhöndlun sem krefst ekki skurðaðgerða.. 

 Notendur eru almennt frekar tilbúnir að fara að greiða að einhverju leyti 
sjálfir. 

Þau atriði sem eru líkleg til að halda aftur af vexti markaða fyrir Össur eru: 

 Tilraunir til að halda aftur af vexti í heilbrigðisútgjöldum. 

 Breytingar og takmarkanir í endurgreiðslukerfum. 

 Auknar framfarir í æðaskurðlækningum. 

 Gott aðgengi að verkjalyfjum sem valmöguleiki við stuðningstækjum.  

 Betri skurðlækninga aðferðir. 

Á þeim þremur sviðum sem Össur er fyrst og fremst starfandi á þ.e. á sviði 

stuðningstækja, stoðtækja og þrýstingsmeðferðar (compression therapy) þá er stærð 

markaðanna talin vera um 4 milljarðar dollara árið 200877. 
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 Ársreikningur Össurar 2008 
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 Ársreikningur Össurar 2008. 
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5.4.4 Þróun helstu kennitalna og hlutabréfaverðs 

Síðan Össur hf fór á markað árið 1999 og til loka ársins 2010 þá hefur ávöxtun 

hluthafa verið mjög góð en markaðsvirði félagsins fór úr 8,4 milljörðum ISK í 92 milljarða 

ISK og umreiknað í dollara (USD) þá fór félagið úr 116,8 milljón dollara verðmæti í 777,5 

milljónir USD.  

Tafla 36 Þróun markaðsvirðis Össurar
78

 

 

Vöxtur Össurar hefur verið hraður frá því um aldamótin því velta félagsins hefur farið 

úr 45 milljónum USD í yfir 358 milljónir USD eða tæplega 700%, en því miður hefur 

fyrirtækið ekki náð veltumarkmiðum sínum sem sett voru fram í ársreikningi félagsins 

árið 2007 um að veltan árið 2010 ætti að vera komin í 750 milljónir USD, en gera má ráð 

fyrir að fjármálakreppan hafi þar eitthvað haft að segja. Hagnaður félagsins hefur ekki 

alveg náð að fylgja veltunni eftir en hagnaður79 Össurar hefur vaxið um 570% á sama 

tímabili. EBIDTA Össurar hefur vaxið um 730%.  Skýringuna á þessum mun má helst 

finna í afskriftahluta Össurar því fjármagnskostnaður Össurar hefur ekki aukist 

hlutfallslega á þessu tímabili því vaxtakostnaður Össurar sem hlutfall af 

langtímaskuldum hefur lækkað úr 19% árið 2000 í 9% árið 201080. Afskriftir Össurar sem 

hlutfall af fastafjármunum hefur lækkað úr um 4% árið 2000 í 3,2% árið 2010. 
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 http://www.nasdaqomxnordic.com 
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 Í hagnaði ársins 2000 eru afskriftir viðskiptavildar vegna fyrirtækjakaupa undanskildar. 
80

 Ársreikningar Össurar 2000 og 2010 

Ár
Verð í lok 

árs

Markaðsvirði í 

lok árs í krónum

Markaðsvirði í 

lok árs í USD

1999 40 8.477.498.400 116.850.426

2000 66 21.677.106.000 255.928.052

2001 49,8 16.356.361.800 157.834.235

2002 54 17.735.814.000 219.312.650

2003 43,6 14.320.027.600 199.860.818

2004 76 24.201.516.000 395.191.313

2005 114 43.883.210.958 695.124.520

2006 113 43.498.270.511 605.572.470

2007 98,5 41.665.500.000 671.807.481

2008 99,7 42.173.100.000 349.259.627

2009 154,5 70.143.000.000 529.151.000

2010 203 92.162.000.000 777.593.000
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Mynd 22 Þróun rekstrar Össurar 2000 – 2010 (1)
81

 

 

Mynd 23 Þróun rekstrar Össurar 2000 – 2010 (2)
82

 

Það er eitt sem er einkennandi fyrir rekstur Össurar á því tímabili sem er til skoðunar 

í þessari ritgerð er að stjórnendur fyrirtækisins hafa ávallt gætt þess að hafa eigið fé 

félagsins sterkt en það smá segja að nú sé eigið fé Össurar orðið það mikið að það fer að 

verða erfitt fyrir Össur að skila viðunandi arðsemi eigin fjár þannig að ef horft er á eigið 

fé og skuldir Össurar þá mætti hugsanlega reikna með að Össur fari fljótlega í yfirtöku á 

öðru fyrirtæki eða fari að greiða út arð til hluthafa. 
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 Ársreikningar Össurar 2000 - 2010 
82

 Ársreikningur Össurar 2000 - 2010 
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Mynd 24 Þróun helstu kennitalna Össurar 2000 - 2010
83

 

Þegar kennitölur Össurar eru skoðaðar má sjá að framlegð fyrirtækisins hefur haldist 

nokkuð stöðug í kringum 60% allan áratuginn ef horft er framhjá minniháttar frávikum. 

Það sem vekur sérstaka athygli eru kennitölurnar arðsemi eigna og arðsemi eigin fjár 

árin 2005 – 2007.  Þessi ár fór Össur í margar yfirtökur og var verðmæti þeirra yfir 400 

milljónir USD á tímabilinu.  Heildareignir félagsins jukust mikið, fjármögnunin að hluta 

með eigið fé sem lækkaði eiginfjárhlutfallið en arðsemin lækkaði augljóslega mikið og er 

það ekki óeðlilegt að það gerist rétt eftir stórar yfirtökur á meðan orka og fjármunir fara 

í samþættingu og hagræðingu sem sést í því að EBIDTA félagsins lækkar líka en kemst 

síðan árið 2008 upp í yfirlýst markmið fyrirtækisins um 20% EBIDTA. Þegar þróunin eftir 

það er skoðuð má sjá að svo virðist sem að arðsemin sé að komast í eðlilegt horf og 

verður forvitnilegt að fylgjast með þróun á arðsemi eigin fjár á komandi árum ef engar 

yfirtökur eiga sér stað, því að miðað við stefnu Össurar í dag þá greiðir fyrirtækið ekki út 

arð og má af því draga þá ályktun að stjórnendur Össurar sjái arðbæra fjárfestingakosti á 

markaðnum sem muni væntanlega skila hluthöfum hærri arðsemi en að fá greiddan út 

arð84. 
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 Ársreikningur Össurar 2000 - 2010 
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 Ársreikningur Össurar 2009, bls 47. 
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Þegar þróun hlutabréfaverðs Össurar er skoðuð í samhengi við tilkynningu um 

fyrirtækjakaup þá virðist sem að einungis tilkynningin um kaup Össurar á Flexfoot hafi 

haft umtalsverð áhrif s.b.r.mynd 25 

 

Mynd 25 Þróun hlutabréfaverðs Össurar
85

 

5.4.5 Yfirtökurnar 

Það má segja að Össur hafi verið n.k. frumkvöðull þegar kemur að kaupum á 

fyrirtækjum erlendis. Kaup Össurar á Flexfoot voru fyrstu meiriháttar kaup íslensks 

fyrirtækis erlendis og þar sem kaupin gengu upp fyrir Össur þá má hugsanlega halda því 

fram að kaupin hafi eflt sjálfstraust íslenskra fjárfesta því í framhaldinu fóru íslensk 

fyrirtæki að kaupa erlend fyrirtæki fyrir umtalsverðar fjárhæðir, þ.m.t. þau íslensku 

fyrirtæki sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð. 
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 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 
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Tafla 37 Yfirtökur Össurar 

 

Í fyrirtækjakaupum sínum var Össur jafnt að kaupa aðgengi að tækniþekkingu 

viðkomandi fyrirtækis sem og markaðsaðgengi og í mynd 26 sem birtist í ársreikningi 

félagsins fyrir árið 2007 má sjá fyrirtækjakaup félagsins ásamt því hvort fyrirtækið væri 

að kaupa vöru/tækni eða markaðsaðgengi. 

 

Mynd 26 Fyrirtækjakaup Össurar
86

 

                                                      
86

 Ársreikningur Össurar 2007, bls 17. 

Dags tilkynnt Fyrirtæki Eðli fyrirtækis Land Kaupverð Gjaldmiðill
Gengi í ISK á 

kaupdegi m.v. SÍ
Kaupverð í ISK

6.3.2000 Flexfoot
Framleiðandi 

stoðtækja (Fætur) USA 72.000.000 USD 73,57 5.297.040.000

16.10.2000 PI Medical Dreifingaraðili Svíþjóð 2.800.000 USD 85,04 238.112.000

16.10.2000 Karlson & Bergström Dreifingaraðili Svíþjóð 3.000.000 USD 85,04 255.120.000

30.10.2000 Century XXII Innovations
Framleiðandi 

stoðtækja (Hné) USA 31.000.000 USD 86,9 2.693.900.000

13.9.2002 CAPOD
Framleiðandi 

hulsutækni Svíþjóð 500.000 USD 86,56 43.280.000

2.7.2003 Linea Orthopeadics
Framleiðandi að 

cosmetic covers Svíþjóð 700.000 USD 76,16 53.312.000

26.9.2003 Generation II

Framleiðandi að 

stuðningstækjum 

fyrir hné USA 31.000.000 USD 77,11 2.390.410.000

1.7.2005 Advanced Prostetic Comp. Dreifingaraðili Ástralía 1.200.000 USD 65,09 78.108.000

28.7.2005 Royce Medical
Framleiðandi að 

stuðningstækjum USA 216.000.000 USD 64,46 13.923.360.000

1.12.2005 Innovative Medical Products 
Framleiðandi að 

stuðningstækjum UK 18.500.000 USD 63,16 1.168.460.000

8.12.2005 GBM Medical Dreifingaraðili Svíþjóð 1.900.000 USD 64,73 122.987.000

18.1.2006 Innovation Sports
Framleiðandi að 

stuðningstækjum USA 38.500.000 USD 61,43 2.365.055.000

22.12.2006 Gibaud Group
Framleiðandi að 

stuðningstækjum Frakkland 132.000.000 USD 69,67 9.196.440.000

1.2.2007 Somas Dreifingaraðili Holland 9.800.000 USD 68,36 669.928.000

Samtals 38.495.512.000
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5.4.5.1 Flexfoot 

Kaup Össurar á Flexfoot voru að mati höfundar mikilvægustu kaup Össurar af þeim 

fyrirtækjakaupum sem Össur hefur ráðist í.  Í fyrsta lagi þá var Flexfoot umtalsvert 

stærra fyrirtæki, það var með eigið sölukerfi á meðan Össur notaðist fyrst og fremst við 

dreifingaraðila og ef þessi kaup hefðu ekki gengið upp eru allar líkur á að allar 

framtíðarhugmyndir stjórnenda Össurar um vöxt hefðu ekki gengið eftir.  

Við samanburð á fjárhagsupplýsingum og verðmæti á Össuri og Flexfoot sést að 

verðmæti Össurar er meira en tvöfalt hærra en það sem Össur greiddi fyrir Flexfoot en 

þegar aðrar fjárhagstölur eru skoðaðar þá er Flexfoot með hærri veltu, hærri EBIDTU og 

hærri hagnað og verður ekki hægt að draga aðra ályktun af þessum viðskipum en þá að 

Össur hafi gert afskaplega góð kaup m.v. þær fjárhagsupplýsingar sem þarna liggja fyrir. 

Tafla 38 Samanburður fjárhagsupplýsingum og verðmæti á Össuri og Flexfoot  

 

Tafla 39 Hlutfall milli fjárhagsupplýsinga og verðmætis á Össuri og Flexfoot 

 

Áætlanir stjórnenda Össurar þegar félagið fór á markað var að stækka fyrirtækið 

þannig að það gæti boðið upp á heilstæða vörulínu fyrir viðskiptavini og þróa sölukerfið 

sitt þannig að í stað dreifingaraðila þá yrði Össur með eigið sölukerfi. Með kaupunum á 

Flexfoot var báðum þessum markmiðum náð því eins og áður sagði þá var Flexfoot með 

eigið sölukerfi í Bandaríkjunum og var að koma upp beinu sölukerfi í Evrópu. Annað sem 

hentaði vel og var að sjálfsögðu lykilatriði voru vörurnar sem Flexfoot framleiddi. 

Flexfoot var fyrst og fremst byggt í kringum gervifætur sem voru mjög framsæknir 

tæknilega séð á sambærilegan hátt og ICEROSS sílikon hulsurnar sem Össur byggði sína 

sölu fyrst og fremst á, á þeim tíma.  

Kaupverðið á Flexfoot var 72 milljónir USD eða 5,3 milljarðar ISK en 

markaðsverðmæti Össurar á þeim tíma var 11,4 milljarðar87 (daginn fyrir tilkynninguna 
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 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 

Velta EBIDTA Hagnaður Verðmæti

Össur 1.300.000.000 238.000.000 139.000.000 11.444.622.840

Flexfoot 2.000.000.000 416.000.000 230.000.000 5.297.040.000
Allar tölur eru í íslenskum krónum

Velta EBIDTA Hagnaður Verðmæti

Hlutfall 0,65 0,57 0,60 2,16

http://news.icex.is/
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til Kauphallarinnar) og er það athyglisvert í ljósi þess að velta, EBITDA og hagnaður 

Flexfoot var í öllum tilfellum umtalsvert hærri en hjá Össuri en kaupverðið var innan við 

helmingur af markaðsverðmæti Össurar og því má draga þá ályktun að kaupin hafi verið 

mjög vel heppnuð, verðið ákaflega gott og mjög traustur grunnur fyrir framhaldið. 

Kaupin voru fyrst og fremst fjármögnuð með hlutafjárútboði en á árinu 2000 fjölgaði 

hlutum í Össuri fjórum sinnum88: 

Tafla 40 Þróun á fjölda hluta í Össuri árið 2000
89

 

 

5.4.5.2 PI Medical og Karlson & Bergström 

Kaupin á PI Medical og Karlson & Bergström (bæði staðsett í Svíþjóð) þjónuðu þeim 

tilgangi fyrst og fremst að koma upp beinu sölukerfi á Norðurlöndunum en PI Medical 

hafði verið dreifingaraðili Össurar frá upphafi og Karlson & Bergström höfðu verið 

dreifingaraðilar Flexfoot. Með kaupunum var Össur komið með beint aðgengi að 

markaðinum á Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndunum og með starfsfólki sem bæði 

þekkti vörur fyrirtækisins, markaðinn og viðskiptavinina og því slapp Össur við að þjálfa 

fólk upp og byggja upp markaðsaðgengi.  

Kaupverðið var 5,8 milljónir USD fyrir fyrirtækin tvö og var greitt fyrir þau með 

hlutafé í Össuri þar sem hluti af kaupverðinu var tengdur ákveðnum EBIDTU markmiðum 

á næstu þremur árum eftir kaupin.  

5.4.5.3 Century XXII Innovations 

Century XXII var keypt í nóvember 2000. Borgað var fyrir fyrirtækið með nýútgefnum 

hlutabréfum í Össuri, fjöldi hluta var 41.785.000 og var verðmætið m.v. 19 nóvember 

2000 (daginn fyrir tilkynninguna) 31 milljón USD (um 3 milljarðar ISK), en síðan átti að 

greiða 1 milljón USD m.v. árangur en ekkert hefur komið fram um það hver markmiðin 

voru eða hvort þau náðust.  
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 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 
89

 Kauphöll Íslands / http://news.icex.is/ 

Dags Fjöldi hluta

1.1.2000 211.937.460

03.05.200 271.937.460

7.7.2000 277.233.105

15.11.2000 282.149.540

6.12.2000 328.441.000

http://news.icex.is/
http://news.icex.is/
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Það má segja að kaupin á Century XXII hafi verið síðasta púslið hjá Össuri til að ná 

markmiðunum um að geta boðið upp á heilstæða vörulínu hjá einum aðila því með 

kaupunum gátu viðskiptavinir Össurar nú keypt sílikon hulsur, gervifætur og hné hjá 

sama aðilanum. Einnig var það mat stjórnenda Össurar að þessi þrjú fyrirtæki (Össur, 

Flexfoot og Century XXII) væru framsæknust þróunarlega, tæknilega og vörurnar 

fremstar hver í sínum flokki og ættu þess vegna vel saman. Samlegðaráhrifin af 

kaupunum voru mikil því skörun á milli vöruflokka var lítil og fóru beint í sölukerfi 

Össurar ásamt því að styrkja vörulínu fyrirtækisins. Áætluð velta Century XXII fyrir árið 

2000 var 10,7 milljónir dollara eða 945 milljónir króna, hagnaður var áætlaður 176 

milljónir króna og EBIDTA var áætlað 275 milljónir króna. Miðað við þessar tölur þá var 

stærð og arðsemi Össurar og Century XXII ekki ósvipuð en verðmæti Össurar 20 

nóvember 2000 var rétt tæplega 19 milljarðar eða 213 milljónir USD. Miðað við þennan 

samanburð verður að telja að kaupin hafi verið hagstæð fyrir Össur. 

5.4.5.4 CAPOD 

Ekki hefur komið mikið fram um kaupin á CAPOD nema að fyrirtækið var sænskt og 

sérhæfði sig í CAD/CAM lausnum fyrir stoðtækni iðnaðinn. CAD/CAM tæknin snerist um 

að sameina tæknina við að gera harða hulsu (sem stoðtækin festast við) og 

tölvutæknina og gera vinnsluna sjálfvirkari. Kaupverðið var 500 þúsund USD. 

5.4.5.5 Linea Orthopeadics 

Kaupin á Linea frá Svíþjóð í júlí 2003 voru kannski ekki stærstu kaup Össurar en eigi 

að síður mikilvæg því Linea sérhæfði sig í útlitslausnum fyrir stoðtæki, svið sem Össur 

var ekki sterkt á en eigi að síður mikilvægt að geta sett fallega og sem næst 

raunverulega gervihúð utan um stoðtækin og þá sérstaklega hendurnar. Kaupverðið var 

750 þúsund USD. 

5.4.5.6 Generation II 

Kaupin á Generation II (GII) í lok september 2003 marka ákveðið upphaf hjá Össuri 

við innkomu inn á stuðningstækjamarkaðinn sem metin var á þeim tíma 2-3 milljarðar 

USD90 en fyrirtækið hafði áður nánast eingöngu verið á stoðtækjamarkaðnum. GII var 

kanadískt fyrirtæki sem sérhæfði sig í þróun og framleiðslu á hnjáspelkum. GII var einnig 

                                                      
90

 Kynning Össurar á kaupum á GII. 
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með beint sölukerfi með stuðningstæki. 70% viðskipta á stuðningstækjum eru til lækna 

og yfir borðið (e. over the counter) en 30% til sömu viðskiptavina og kaupa stoðtæki. 

Vegna þessa var mikilvægt að kaupa fyrirtæki með eigið sölukerfi og ná þannig að nýta 

þekkingu fyrirtækisins á markaðnum.   

Sala GII var áætluð 23 milljónir USD, framlegð 15 milljónir USD og EBIDTA 3 milljónir 

USD (13%) sem var umtalsvert undir þeim 20% sem EBIDTA Össurar var venjulega. 

Heildarkaupverð var 33 milljónir USD, þar af kostnaður 2 milljónir USD. Í kynningu vegna 

kaupanna kom m.a. fram að Össur teldi að kaupin á GII væru þau réttu, það hefði verið 

þess virði að bíða eftir því og vörulína fyrirtækisins passaði vel við vörulínu þá sem Össur 

hafði verið að þróa og fór með á markað 1 september 2003.  

5.4.5.7 Advanced Prostetic Comp. 

Kaupin á ástralska fyrirtækinu Advanced Prostetic Comp. (APC) voru gerð til að ná 

sterkari stöðu í sölu og dreifingu í Ástralíu og Kyrrahafssvæðinu. Kaupverðið var 1,2 

milljón USD. Aðrar upplýsingar um viðskiptin voru ekki veittar. 

5.4.5.8 Royce Medical 

Royce Medical (RM) eru stærstu fyrirtækjakaup Össurar hingað til en kaupverðið var 

216 milljónir USD eða rúmlega 13 milljarðar ISK m.v. gengið á þeim tíma. Markmið 

Össurar með kaupunum var að styrkja stöðu sína í stuðningstækja markaðnum. Þegar 

kaupin voru tilkynnt var markaðsvirði Össurar 27,2 milljarðar ISK (28.7.2005) og í USD 

422 milljónir USD.  

Þegar fyrirtækin eru borin saman þá má sjá að bæði EBIDTA % og framlegð af 

rekstrinum er betri hjá RM en Össuri. Þegar þetta er skoðað í samhengi við markaðsvirði  

Tafla 41 Samanburður á fjárhagsuppl. og verðmæti hjá Össuri og Royce Medical 

 

og hlutfallinu á milli fjárhagsupplýsinganna má sjá að verðmæti Össurar var metið vera 

95% hærra en RM, m.v. kaupverðið. Velta Össurar var 88% meiri en EBIDTA var einungis 

46% meiri en hjá RM í dollurum en hefði átt að vera um 88% hærri ef arðsemin hefði 

verið sambærileg hjá fyrirtækjunum. Miðað við þessar tölur þá virðist sem svo að Össur 

hafi fengið RM á ágætu verði því að ef miðað hefði verið betur við arðsemi eða veltu og 

Velta EBIDTA EBIDTA % Framlegð Verðmæti

Össur 128.000.000 25.900.000 20,1% 60,2% 422.000.000

Royce M. 68.000.000 17.800.000 26,3% 61,7% 216.000.000
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verðmætahlutfallið nálgast veltuhlutfallið eða EBIDTU hlutfallið hefði Össur verið að 

greiða mun hærra verð. 

Tafla 42 Hlutfall milli fjárhagsupplýsinga hjá Össuri og Royce Medical 

 

Við skoðun á kennitölum Össurar á sama tíma þá virðist sem að RM hafi fengist á 

nokkuð hagstæðu verði sem og að EBIDTU hlutfall Össurar hækkar í 22,3% eftir 

sameininguna91. Kaupin voru fjármögnuð með 80 milljóna hlutafjárútboði og 

afgangurinn fjármagnaður með lánum. Lánin voru með LIBOR + 1,5% - 1,75%. 

Í kynningarefni varðandi kaupin kemur fram hjá stjórnendum Össurar að helsti 

ávinningurinn af kaupunum sé að þau hraði og styrki innkomu Össurar í 

stuðningstækjamarkaðinn, vörur Össurar fari í öflugt sölukerfi RM í Bandaríkjunum og 

vörur RM fari í sölu í sölukerfi Össurar í Evrópu, skörun á milli vörulína sé mjög lítil, 

Össur muni geta yfirfært rafeindatækni (Bionic) sína yfir á vörur RM og með kaupunum 

nái Össur að verða eitt af leiðandi fyrirtækjunum í stuðningstækjamarkaðnum í 

Bandaríkjunum.  

Helstu styrkleikar RM voru að mati Össurar að RM hafði langa og árangursríka reynslu 

af símasölu sem var nýlunda á stuðningstækjamarkaðnum sem lækkar sölu og 

markaðskostnað sem og að RM var mjög öflugt í því að útvista framleiðslu sinni til Kína. 

Á meðan um 85% af sölu RM var í Bandaríkjunum þá var um 90% af framleiðslunni í Kína 

og þessa þekkingu ætlaði Össur að yfirfæra í sína framleiðslu92.  

Kaupin á RM voru stór en verðið virðist hafa verið sanngjarnt og RM hafði yfir að ráða 

vörum, söluaðferðum og framleiðsluaðferðum sem nýttust Össuri þannig að kaupin 

virðast hafa verið skynsamleg. 

5.4.5.9 Innovative Medical Products 

Innovative Medical Products (IMP) var breskt stuðningstækjafyrirtæki sem Össur 

keypti fyrir 18,5 milljónir USD. IMP sérhæfði sig í framleiðslu, sölu og dreifingu á sviði 

stuðningstækja og stærsti sölu og dreifingaraðili á stuðningstækjum í Bretlandi. Kaupin á 
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 Kynning Össurar og Kaupþings fyrir hlutafjárútboð til að fjármagna kaupin á Royce Medical. 
92

 Kynning Össurar og Kaupþings fyrir hlutafjárútboð til að fjármagna kaupin á Royce Medical. 

Velta EBIDTA Verðmæti

Hlutfall 1,88 1,46 1,95
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IMP voru í samræmi við stefnu Össurar að færa sig enn frekar inn á markaðinn fyrir 

stuðningstæki og eftir kaupin á GII og RM sem voru með megin starfsemi sína í Norður 

Ameríku þá var það líklega eðlilegt næsta skref að kaupa fyrirtæki í Evrópu.  

Helsti ávinningur Össurar af kaupunum var sterkt sölukerfi í Bretlandi sem flýtti 

uppbyggingu á sölukerfi stuðningstækja Össurar í Evrópu og svo rekstrarhagræðing 

vegna samlegðaráhrifa.  

Áætlaðar tekjur IMP fyrir árið 2005 voru rúmar 14 milljónir USD, EBIDTA tæp 20% og 

framlegð 54%.  Við fjármögnun kaupanna var nýtt umframfjármögnun Össurar þegar 

RM var keypt. 

5.4.5.10 GBM Medical 

Í lok ársins 2005 keypti Össur sænska fyrirtækið GBM Medical fyrir 1,9 milljón USD.  

GBM var fyrst og fremst í dreifingu á stuðningstækjum. Aðrar upplýsingar um kaupin 

voru ekki veittar en tilgangur kaupanna hefur væntanlega verið að styrkja aðgengi 

Össurar að markaðnum með stuðningstæki á norðurlöndunum. 

5.4.5.11 Innovation Sports93 

Höfundur fann ekki miklar upplýsingar um kaupin á bandaríska fyrirtækinu 

Innovation Sports þó að kaupverðið hafi verið 38,4 milljónir USD, eða rúmlega 

helmingurinn af kaupverði Flexfoot. Velta var 19 milljónir USD og EBIDTA 19%. 

Fyrirtækið var í framleiðslu, sölu og dreifingu á spelkum fyrir liðbönd. Ávinningurinn var 

talin vera sá að það hraðaði ferlinu við að verða eitt af leiðandi fyrirtækjum í 

stuðningstækjum. 

5.4.5.12 Gibaud Group 

Gibaud Group var franskt fyrirtæki sem var forystufyrirtæki á sviði þróunar og 

framleiðslu á stuðningstækjum með sérstakri áherslu á spelkur og vörur til notkunar við 

blóðrásarmeðferðir. Með kaupunum var Össur að útvíkka starfsemi Össurar á sviði 

stuðningstækja.  

Kaupverðið var 132 milljónir USD, sala s.l. 12 mánuði var áætluð 41,7 milljón evra og 

EBIDTA 21%. Kaupin eru önnur stærstu fyrirtækjakaup Össurar og var markmiðið að 

víkka út starfsemi félagsins á sviði stuðningstækja.  
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 Kynning á ársuppgjöri Össurar árið 2006, http://news.icex.is/ 26.apríl 2006 
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Við samanburð á verðmæti og fjárhagsupplýsingum fyrirtækjanna er ekki augljóst að 

um að gott verð hafi verið að ræða. Verðmæti Össurar var tæplega fimm sinnum meira 

en kaupverðið á Gibaud en veltan yfir fimm sinnum meiri. Til þess að þess hlutföll yrðu 

jöfn hefði kaupverð Gibaud orðið að vera um 10 milljón USD lægra. Á móti þessu kemur 

að EBIDTA Gibaud var mun betri eða um 21% á móti um 16% Össurar á þessum tíma. 

Tafla 43 Samanburður á fjárhagsupplýsingum og verðmæti Össurar og Gibaud 

 

Tafla 44 Hlutfall mill fjárhagsupplýsinga og verðmætis Össurar og Gibaud 

 

Af kynningarefni með kaupunum má ráða að Gibaud Group hafi fyrst og fremst 

starfað á franska markaðnum og því tækifærin umtalsverð í því að koma vörum Gibaud í 

sölukerfi Össurar. Annar ávinningur Össurar er að með kaupunum fékk Össur aðgang að 

nýjum markaði í stuðningstækjum en það er markaðurinn á vörum fyrir 

blóðrásarmeðferð. Stærð markaðarins í Frakklandi var metinn á 130 milljónir USD og 

Gibaud með 20% markaðshlutdeild og því ekki mikil vaxtatækifæri á franska markaðnum 

að öðru leyti en því að koma vörum Össurar í sölukerfi Gibaud.  

Gibaud var stofnað 1890 og því gamalt fyrirtæki og eitt þekktasta vörumerkið á 

þessum markaði í Frakklandi og því kannski ástæðan fyrir því að Össur hélt áfram að 

reka fyrirtækið sjálfstætt en það var þó tekið inn í samstæðureikning félagsins strax , 

rekstrarleg samlegðaráhrif urðu þó engin. 

Fjármögnun kaupanna var í formi brúarláns að upphæð 100 milljónir evra sem átti að 

greiðast með fjármagni sem fékkst með hlutafjárútboði sem var haldið 2007.  

5.4.5.13 Somas94 

Somas er síðasta yfirtakan sem einhverjar upplýsingar eru um þó að litlar séu. 

Fyrirtækið var keypt fyrir tæpar 10 milljónir USD, velta 5 milljónir USD og EBIDTA 20% 

                                                      
94

 Kynning á ársuppgjöri Össurar árið 2006, http://news.icex.is/ 26.apríl 2006 

Velta EBIDTA Verðmæti

Össur 160.729.000 25.832.000 618.822.019

Gibaud 31.692.000 6.655.320 132.000.000
Velta Gibaud umreiknuð í USD m.v gengi dags er tilkynnt var um kaupin

Velta EBIDTA Verðmæti

Gibaud 5,07 3,88 4,69
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sem var í samræmi við EBIDTU markmið Össurar. Fyrirtækið var frá Hollandi og var 

dreifingaraðili á stuðningstækjum og þá fyrst og fremst frá Innovation Sports.  

Ávinningurinn var talinn vera aðgengi að markaðnum í Benelux löndunum og svo 

þekking á stuðningstækjamarkaðnum og loks samlegðaráhrif. 

5.4.6 Samantekt 

Við yfirferð á yfirtökum Össurar þá virðist sem svo að þær hafi margar verið á góðu 

verði og í samræmi við fyrirfram yfirlýsta stefnu til að uppfylla ákveðin markmið í rekstri 

og framtíðarsýn stjórnenda Össurar. Kaupin á Flexfoot voru klárlega mikilvægustu kaup 

Össurar m.t.t. stærðar Össurar þegar kaupin eru gerð og fyrir framtíð fyrirtækisins. 

Aðrar yfirtökur voru í raun eðlilegt framhald þar sem fyllt var í þau göt sem voru í 

vörulínum, dreifileiðum félagsins að undanskildum kaupum á Royce Medical.  Kaupin á 

Royce Medical voru stærst í verðmæti og mikilvæg í inngöngu Össurar inn á 

stuðningstækjamarkaðinn og svo virðist sem að verðið hafi verið gott og sú þekking sem 

Royce Medical hafði yfir að ráða var einnig verðmæt fyrir Össur. 

5.4.7 Arðsemin af yfirtökunum 

Arðsemi hluthafa Össurar var mjög góð á árunum 2000-2010 þar sem árleg 

meðalarðsemi var 24% en 11,6% þegar búið var að leiðrétta fyrir yfirtökunum95. Þegar 

skoðað er hvort virðisauki hafi orðið hjá hluthöfum miðað við fyrirtækjakaupin og þróun 

hlutabréfa Össurar þá varð rýrnun á verðmæti hluthafa um 37,7 milljarða króna. 

Tafla 45 Samantekt á arðsemi á fyrirtækjakaupum Össurar 
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 Sjá skýringar í viðauka 2. 

Heildarkaupverð ISK 38.495.512.000

Framtíðarvirði ISK1 93.701.470.573

Markaðsvirði í upphafi 

tímabils 8.477.498.400
Framtíðarvirði  á 

markaðsvirði 1.1.20002 36.193.219.332

Samtals virði 1+2
129.894.689.905

Markaðsvirði við lok 

tímabils 92.162.000.000

Ávinningur (tap) hluthafa -37.732.689.905
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Þegar skoðuð er þróun á verði hlutabréfa Össurar daginn eftir yfirtöku og svo viku 

eftir yfirtöku þá sker Össur sig frá hinum fyrirtækjunum sem eru til umfjöllunar í þessari 

ritgerð. Hjá Actavis, Bakkavör og Marel hækkaði verðmæti fyrirtækjanna daginn eftir 

tilkynnt var um yfirtöku en hafði síðan lækkað aftur niður fyrir upphaflega stöðu sjö 

dögum seinna. Í tilfelli Össurar þá er þetta ekki tilfellið.  Hækkun markaðsvirðis Össurar 

daginn eftir tilkynningu hélst nánast alveg viku seinna. 

Tafla 46 Samantekin hækkun markaðsvirðis Össurar í kjölfar yfirtöku 

 

5.4.8 Niðurstaða 

Frá því að Össur var skráð á hlutabréfamarkað hefur framtíðarsýn og stefna 

fyrirtækisins verið skýr og hefur þessari stefnu verið fylgt af mikilli kostgæfni. Össur 

hefur reyndar ekki náð markmiðum sínum um veltu upp á 750 milljónir USD en án vafa 

er hluti skýringarinnar að finna í fjármálakreppunni sem hefur gert alla fjármögnun 

erfiðari fyrir fyrirtæki.  

Rekstur Össurar hefur á tímabilinu verið mjög góður og hafa allar helstu kennitölur 

haldist góðar með fáeinum undantekningum sem á voru eðlilegar skýringar, EBIDTA 

fyrirtækisins hefur haldist við markmið fyrirtækisins og þrátt fyrir að hafa keypt mörg 

fyrirtæki fyrir háar fjárhæðir þá hefur fjárhagslegum styrkleika aldrei verið ógnað og í 

stað aukinnar skuldsetningar hafa stjórnendur Össurar verið duglegir að sækja aukið fé á 

markaði. 

Þegar yfirtökur Össurar eru skoðaðar þá eins og áður segir er það mat höfundar að 

yfirtökurnar á Flexfoot og Royce Medical mikilvægastar. Arðsemi hluthafa af 

hlutafjáreign sinni í Össuri hefur skilað góðri ávöxtun þrátt fyrir að umtalsvert virðistap 

hafi orðið á hlutafjáreign hluthafa. Virðistap hluthafa var um 37,7 milljarðar eða 41%. 

m.v. markaðsverðmæti upp á 92 milljarða  

  

Daginn eftir yfirtöku Viku eftir yfirtöku

Hækkun markaðsvirðis 3.059.703.881 2.936.188.450
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6 Samantekt á fyrirtækjunum 

Þegar fyrirtækin eru öll skoðuð saman þá sést að heildarverðmæti fyrirtækjakaupa 

Actavis voru langmest eða um tæplega 131 milljarðar króna en markaðsvirði 

fyrirtækisins var lægst í upphafi tímabilsins rétt rúmlega 3 milljarðar. Actavis var 

ennfremur eina fyrirtækið þar sem var virðisauki fyrir hluthafana af 

fyrirtækjakaupunum. 

Tafla 47 Samanburður á yfirtökum og arðsemi allra fyrirtækjanna 

 

Annað sem vert er að nefna er að Marel var verðmætasta fyrirtækið í upphafi 

tímabilsins af þeim fjórum fyrirtækjum sem til umfjöllunar eru í þessari ritgerð, en 

virðistap hluthafa þar var 51 milljarðar eða um 69% af markaðsverðmæti fyrirtækisins í 

lok árs 2010. Virðistap hluthafa Össurar var 37,7 milljarðar eða um 40.9% af 

markaðsvirði fyrirtækisins í árslok 2010. Er þetta athyglisvert í ljósi þess að í tilfellum 

þessara tveggja fyrirtækja er ekki um augljós „slæm“ fyrirtækjakaup þó að hugsanlega 

einhverjum hefði kannski mátt sleppa. Það er eigi að síður ekki nokkur vafi á því að 

arðsemi hluthafa Actavis var framúrskarandi og ef arðsemin er skoðuð í samhengi við 

meðal árlega arðsemi fyrirtækjanna (Compounded annual growth rate – CAGR) þá má 

Actavis Bakkavör Marel Össur

Heildarkaupverð ISK 130.697.248.000 119.055.574.640 51.165.065.000 38.495.512.000

Framtíðarvirði ISK1 165.457.339.026 230.964.886.844 83.621.626.003 93.701.470.573
Markaðsvirði í upphafi 

tímabils
3.064.936.241 3.196.608.013 9.733.504.000 8.477.498.400

Framtíðarvirði  á 

markaðsvirði 1.1.20002 8.190.602.668 11.985.978.355 41.555.518.918 36.193.219.332

Samtals 1+2 173.647.941.693 242.950.865.200 125.177.144.921 129.894.689.905

Markaðsvirði við lok 

tímabils / afskráningu3 290.445.305.017 2.136.309.337 73.029.124.700 92.162.000.000

Samtals arðgreiðslur 701.411.250 2.567.585.704 304.364.470 0
Framtíðarvirði 

arðgreiðslna4 1.199.607.998 4.588.108.595 864.742.208 0

Samtals 3+4 291.644.913.015 6.724.417.932 73.893.866.908 92.162.000.000

Ávinningur (tap) 

hluthafa
117.996.971.321 -236.226.447.268 -51.283.278.013 -37.732.689.905

Samtals -207.245.443.864
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sjá að leiðrétt CAGR96 hjá Actavis var 21% en 77% annars. Þegar leiðrétt CAGR er borið 

saman við ávöxtunarkröfuna má sjá að sá samanburður er í samræmi við niðurstöður 

útreikninganna að Actavis var eina fyrirtækið þar sem virðisauki var hjá hluthöfum þar 

sem CAGR var hærra en meðal ávöxtunarkrafan. 

Tafla 48 Yfirlit yfir meðalarðsemi hluthafa fyrirtækjanna 

 

Þegar búið er að bæta arðgreiðslunum við markaðsverðmæti fyrirtækjanna í lok 

tímabilsins við útreikningana á CAGR breytast tölurnar lítið nema hjá Bakkavör þar sem 

arðsemin batnar um 8%. 

Við samanburð á hækkun markaðsvirði fyrirtækjanna daginn eftir yfirtöku og sjö 

dögum eftir yfirtöku má sjá að eina fyrirtækið sem heldur hækkuninni sjö dögum eftir 

tilkynningu er Össur. Það sem vekur athygli er að í tilfelli Bakkavarar er að markaðsvirði 

Bakkavarar hækkar ekki daginn eftir yfirtökur eitt fyrirtækja. Lækkun markaðsverðmætis 

hjá fyrirtækjunum fjórum sjö dögum eftir tilkynningu um kaupin var samtals yfir 32 

milljarðar króna. Ekki er gott að fullyrða af hverju þetta stafar en hugsanlegt er að 

fjárfestar hafi verið að innleysa hagnað, að verðþróun bréfa fyrirtækjanna sé ekki tengd 

fyrirtækjakaupum eða að hækkun hlutabréfa fyrirtækjanna sé meira tengdur 

rekstrarárangri frekar en fyrirtækjakaupum.  
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 Sjá skýringu á CAGR og leiðréttu CAGR í viðauka 2. 

Actavis Bakkvör Marel Össur

CAGR 

m/arðgreiðslum 20,8% -18,3% 8,8% 11,6%

CAGR leiðrétt
20,7% -26,4% 8,6% 11,6%

CAGR 76,6% -3,6% 20,1% 24,2%

* Meðalávöxtunarkrafa  var 14,13%
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Tafla 49 Hækkun markaðsvirði allra fyrirtækjanna eftir yfirtökurnar 

 

Einn samanburður sem er áhugaverður er samanburður á vexti EBIDTA, veltu og 

aukningu á fjölda hluta í fyrirtækjunum. Þegar þessar tölur eru bornar saman má 

glögglega sjá að fjölgun hluta hjá Actavis var 21 föld á meðan aukning EBIDTU var 11 

föld, og hjá Össuri var fjölgun hluta einungis rúmlega tvöföld á meðan EBIDTA Össurar 

áttfaldaðist. Þynning hluta var því langmest hjá Actavis samanborið við hin fyrirtækin og 

þar af leiðandi arðsemin á hlut.  

Tafla 50 Samanburður á aukningu EBIDTA, veltu og fjölda hluta. 

 

Annað sem vekur athygli er að hjá Actavis, Marel og Össuri jókst EBIDTA 

fyrirtækjanna meira en veltan sem gefur til kynna að fyrirtækjunum hafi tekist vel upp 

með að auka arðsemi rekstrarins á meðan velta Bakkavarar jókst 71 falt á meðan 

EBIDTA jókst 24 falt. 

 

Daginn eftir 

yfirtöku (krónum)

Viku eftir yfirtöku 

(krónum)

Actavis 19.513.758.415 -3.990.975.918

Bakkvör -251.647.168 -31.011.774.201

Marel 856.557.910 -676.959.962

Össur 3.059.703.881 2.936.188.450

Samtals 23.178.373.037 -32.743.521.630

Hækkun markaðsvirðis 

Actavis Bakkavör Marel Össur

EBIDTA 11,37 24,03 12,31 8,35

Velta 9,76 71,94 7,64 7,85

Fjöldi hluta 21,55 4,80 3,35 2,14
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7  Lokaorð 

Eftir að hafa farið yfir yfirtökur þessara fjögurra fyrirtækja, þá er það niðurstaða 

höfundar að almennt sé ekki hægt að benda sérstaklega á „slæmar“ yfirtökur m.v. þær 

upplýsingar sem voru aðgengilegar. Það sem helst megi gagnrýna sé aðferðafræðin, þ.e. 

raðkaup og svo mikil skuldsetning við yfirtökuna á Geest. Þegar fyrirtæki eru jafn dugleg 

að kaupa önnur fyrirtæki á stuttum tíma er erfitt að meta árangur hverrar yfirtöku fyrir 

sig og því verður í flestum tilfellum að skoða yfirtökurnar sem eina heild. Hafa verður 

einnig í huga að mjög margar yfirtökur sem fyrirtækin framkvæmdu voru það litlar og 

upplýsingar takmarkaðar að mjög erfitt var fyrir höfund að mynda sér upplýsta skoðun á 

því hvort yfirtakan var góð frá fjárhagslegu eða stjórnunarlegu sjónarmiði.  

Actavis, Marel og Össur skiluðu hluthöfum sínum mjög góðri ávöxtun á tímabilinu 

sem var til skoðunar og þó að árangur Actavis hafi verið áberandi bestur hvað arðsemi 

varðar og skilað hærri arðsemi til hluthafa en vænta mátti m.v. kaupverð fyrirtækjanna 

og þá arðsemiskröfu sem gerð var. Árangur Marels og Össurar var líka mjög góður hvað 

arðsemi varðar en eigi að síður varð umtalsverð virðisrýrnun hluthafa þessara fyrirtækja 

þar sem virðisrýrnun hluthafa Marel var neikvæð um 51 milljarða og Össurar neikvæð 

um 37 milljarða. Árangur Actavis er einnig athyglisverður í ljósi þess að samkvæmt 

erlendum rannsóknum auka raðkaup líkurnar á virðistapi hluthafa. Í tilfelli Marels er 

fyrirtækið rétt rúmlega hálfnað á 10 ára stefnumótunar vegferð sem sett var fram árið 

2006 og það verður áhugavert að athuga hvort niðurstaðan fyrir Marel hefur eitthvað 

breyst eftir árið 2015 en til þess að ná því þarf Marel að rétt tæplega þrefaldast í virði.  

Sú yfirtaka sem líklegast er hægt að tala um að hafi skaðað arðsemi hluthafa er 

yfirtaka Bakkavarar á Geest. Þó að það megi færi fyrir því rök að kaupverðið á Geest 

virðist hafi verið sanngjarnt þá lækkaði EBIDTA fyrirtækisins umtalsvert og fjárhagslegur 

styrkleiki Bakkavarar var settur í uppnám. Virðast stjórnendur Bakkavara frekar viljað 

tryggja yfirráð sín á Bakkavör (s.b.r. umfjöllun í kafla 3) frekar en að greiða fyrir Geest 

með hlutabréfum eða þynna hlut hluthafa með almennu hlutafjárútboði. Einnig er 

hugsanlegt að trú stjórnenda Bakkavarar á eigin getu hafi verið þeim fjötur um fót eftir 

ágætar yfirtökur árin á undan. Einnig ber að nefna miklar arðgreiðslur árin 2006-2008. 
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Ein skýring á því hvers svo sýnist að flestar yfirtökur þeirra fyrirtækja sem eru til 

umfjöllunar virðast hafa fengist á viðundandi verði gæti verið að flestar yfirtökurnar 

voru á óskráðum fyrirtækjum sem samkvæmt erlendum rannsóknum sýna að þær séu 

líklegastar til að skila hluthöfum góðri arðsemi s.b.r. umfjöllun í kafla 3. Þær yfirtökur 

þar sem keypta fyrirtækið var á markaði voru yfirtakan á Geest og Stork. Virðist sem svo 

að kaupverðið á Stork hafi verið gott borið saman við Marel þrátt fyrir baráttu hluthafa 

um fyrirtækið sem vekur upp spurningar um hvort Marel hafi verið of hátt verðlagt á 

markaði. 

Þó að flestar yfirtökurnar virðist vera góðar við samanburð og ávinning m.t.t. 

hagrænna þátta þá áttu fyrirtækin enn eftir að innleiða ávinninginn í rekstri sameinaðs 

félags og það er ekki gefið að það takist og í raun erfiðasti þátturinn við að kaupa annað 

fyrirtæki. Virðist sem svo að fyrirtækin (að Actavis undanskildu) hafi ekki tekist nægilega 

vel með að samþætta starfsemi sameinaðra fyrirtæki og fullnýta þann ávinning sem 

settur var fram þegar fyrirtækin voru keypt. 

Hafa verður í huga að hlutabréfaverð getur sveiflast ófyrirséð án nokkurrar sýnilegrar 

skynsemi fyrir viðkomandi fyrirtæki og gæti það farið eftir stemmningu á markaði, 

almennrar hræðslu eða einhvers sem gerðist annars staðar á hnettinum en mun engin 

áhrif hafa á viðkomandi fyrirtæki. Ef þessir útreikningar yrðu gerðir m.v. erlendan 

gjaldmiðil myndi niðurstaðan aðeins breytast með Össur og Marel því ef áhættulausir 

vextir yrðu settir í 3% að meðaltali að viðbættu 4% markaðsálagi yrði niðurstaðan 

jákvæð hjá Össuri um 14,5 milljarða og í tilfelli Marel yrði virðistapið 11,5 milljarðar. 

Við vinnslu þessarar ritgerðar komst höfundur að því að það eru engar skyldur á 

fyrirtækjum með að upplýsa hluthafa um yfirtökur sínar. Reglan er einfaldlega að það 

eigi að gefa upp allar verðmyndandi upplýsingar. Er það því sett í hendur fyrirtækjanna 

hvort þau upplýsa hluthafa um fyrirtækjakaup sín og hve mikið af upplýsingum er gefnar 

upp. Telur höfundur að það ætti að vera einhverjar viðmiðunarreglur fyrir fyrirtækin 

sem þau yrðu fara eftir við upplýsingagjöf við fyrirtækjakaup. Höfundur sendi inn 

fyrirspurnir til allra fyrirtækjanna og fékk aðeins svar frá Össuri. Fjárfestafulltrúinn hjá 

Össuri vísaði í opinberar upplýsingar með fyrirspurnirnar en sagðist að öðru leiti ekki 

geta tjáð sig um fyrirtækjakaup Össurar. 
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Eins og áður sagði þá er ein af ásæðum þess að yfirtökur misheppnast er oflæti 

stjórnenda (e. hubris), þ.e. að vegna góðs árangurs við fyrri yfirtökur þá telja viðkomandi 

stjórnendur sig svo góða og óskeikula að þeir telja sig geta keypt hvaða fyrirtæki sem er 

og gert það arðbært. Mikilvægt er fyrir íslenska stjórnendur að muna að hver yfirtaka er 

sérstök og góður árangur í einni yfirtöku tryggir ekki góðan árangur í þeirri næstu. 
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Viðauki 1 – Ávöxtunarkrafa 

 

  

Ár
Ávöxtunar 

krafa*

Meðalkrafa 

áhættulausir 

vextir**

Markaðsálag***

2000 17,20% 10,99% 6,21%

2001 16,03% 9,82% 6,21%

2002 12,68% 8,17% 4,51%

2003 12,17% 7,35% 4,82%

2004 12,42% 7,58% 4,84%

2005 12,39% 7,59% 4,80%

2006 13,38% 8,47% 4,91%

2007 14,17% 9,38% 4,79%

2008 18,19% 10,19% 8,00%

2009 15,78% 8,28% 7,50%

2010 10,99% 6,21% 4,78%

* Ávöxtunarkrafan er samtala meðalkröfu og markaðsálags.

** Meðalkrafa er meðalkrafa í 5 ára óverðtryggð ríkisskuldabréf. Búið er 

að taka verðbólguvæntingar inn í verðið og er gildið fyrir hvert ár meðalgildi 

ársins m.v. útreikninga Kauphallar Íslands.

***Byggt á útreikningum Damodaran um eðlilegt markaðsálag fyrir Ísland. 

Álagið innifelur áhættuálag líka (www.damodaran.com)
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Viðauki 2 – Meðal árleg ávöxtun 

Meðal árleg ávöxtun (e. Compunded annual growth rate – CAGR) mælir hver ávöxtun 

fjárfestis / hluthafa hefur verið að jafnaði yfir ákveðið tímabil.  

Formúlan fyrir CAGR er:  

 

Ef reikna á út CAGR fyrir fyrirtækin beint miðað við þróun hlutabréfa fyrirtækjanna er 

niðurstaðan:  

 

Við samanburð á þessum tölum við ávöxtunarkröfuna sem gerð er í þessu verkefni þá 

er ljóst að eitthvað passaði ekki þar sem CAGR fyrir Marel og Össur var hærra en 

ávöxtunarkrafan og virðisauki fyrir hluthafa þessara fyrirtækja var neikvæður. Til að 

leiðrétta fyrir þessu og hafa samanburðartölurnar samanburðarhæfar var kaupverð 

hvers fyrirtækis sem fyrirtækin keyptu núvirt með þeirri ávöxtunarkröfu sem gerð er í 

þessu verkefni aftur til 1 janúar 2000. Samtalan af þeirri tölu var síðan lögð saman við 

markaðsverðmæti hvers fyrirtækis 1. janúar 2000 og sett þannig í CAGR formúluna. 

Niðurstaðan af útreikningunum varð þá: 

 

CAGR fyrir Marel og Össur er þarna orðið lægra en ávöxtunarkrafan sem gerð er og 

rennir stoðum undir niðurstöður ritgerðarinnar. 

Þegar framreiknuðum arðgreiðslum er síðan bætt við útreikningana á leiðréttu CAGR 

(nema Össuri sem greiddi aldrei út arð á tímabilinu) er niðurstaðan af útreikningunum 

sú að eina markverða breytingin verður hjá Bakkavör:  

 

  

Lokastaða

Upphafsstaða
=

^1/fjölda ára

-1

Actavis Bakkvör Marel Össur

CAGR 76,6% -3,6% 20,1% 24,2%

Actavis Bakkvör Marel Össur

CAGR 

leiðrétt 20,7% -26,4% 8,6% 11,6%

Actavis Bakkvör Marel Össur

CAGR 

m/arðgreiðslum 20,8% -18,3% 8,8% 11,6%
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Viðauki 3 Yfirlit yfir fjármögnun, tilgang og greiðslur 

Í meðfylgjandi viðauka er yfirlit yfir yfirtökur fyrirtækjanna, eðli þeirra, greiðslur, 

fjármögnun, tegund yfirtöku, hvort fyrirtækið sem keypt var, var skráð eða óskráð og 

hver var tilgangurinn með yfirtökunni.  

Eru þessar töflur teknar saman m.v. bestu fáanlegu upplýsingar sem höfundur gat 

nálgast í opinberum gögnum (vefsíðu Kauphallar, ársreikningar, vefsíður fyrirtækjanna 

o.s.frv). Í einhverjum tilvikum dró höfundur ályktun byggða á gögnunum þó ekki væri 

skýrt hvernig fyrirtækið hefði borið sig að. Ef fyrirtæki gaf upp að fjármögnun hefði verið 

með láni dró höfundur þá ályktun að greiðsla til seljenda hefði verið í reiðufé en ekki í 

formi hlutafjár í fyrirtæki kaupandans.  

Þegar kom að mati á því hvort yfirtaka var lárétt eða samkynja þá byggði höfundur 

mat sitt á því að ef fyrirtæki var að fara í nýjan vöruflokk þá var það skilgreint sem 

samkynja t.d. þegar Össur keypti Flexfoot. Össur var á þeim tíma í framleiðslu og sölu á 

sílikon hulsum en ekki fótum og var það því ný vara fyrir Össur og stækkaði vörulínuna 

og bætti þjónustustigið s.b.r. skilgreininguna um samkynja yfirtöku. 

Í ljósi þess að upplýsingar skorti oft í kynningum og tilkynningum fyrirtækjanna þá 

getur höfundur ekki útilokað að í einhverjum tilvikum gæti einhver yfirtakan verið rangt 

skilgreind. 

 

Marel Arbor TVM CP Food Geba Dantech AEW Thurne Scanvægt Stork

Eðli yfirtöku

Sameining / Samruni

Kaup / yfirtaka x x x x x x x x

Greiðslur

Reiðufé x x x

Hlutafé x

Fjármögnun

Lán x x x

Nýtt hlutafé x x

Eigið fé x x x x

Tegund yfirtöku

Láréttur samruni x x x x

Lóðréttur samruni

Ósamkynja samruni

Samkynja samruni x x x x

Fyrirtæki

Skráð fyrirtæki

Óskráð fyrirtæki x x x x x x x x1

Ástæða yfirtöku

Vöxtur x x x x x x x x

Auðlindir, þekking, tækni x x x x x x x x

Lærdómshagkvæmni x x

Breiddar hagkvæmni x x x x

Stærðarhagkvæmni x

1) Móðurfélag Stork var skráð á markaði.
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Actavis Balkanp. Delta Zdravlje Colotech FAKO Biovena Lotus L.
Pharma 

A.

Eðli yfirtöku

Sameining / Samruni x

Kaup / yfirtaka x x x x x x x

Greiðslur

Reiðufé x

Hlutafé x x x

Fjármögnun

Lán x

Nýtt hlutafé x x x

Eigið fé

Tegund yfirtöku

Láréttur samruni x x x x x x

Lóðréttur samruni x

Ósamkynja samruni x

Samkynja samruni

Fyrirtæki

Skráð fyrirtæki x

Óskráð fyrirtæki x x x x x x x

Ástæða yfirtöku

Vöxtur x x x x x x

Auðlindir, þekking, tækni
x x x

Lærdómshagkvæmni x x x x

Breiddar hagkvæmni

Stærðarhagkvæmni

Upplýsingar ekki uppgefnar 

Actavis Amide Higia Keri P. Alpharma Sindan ZiO Z. Abrika API

Eðli yfirtöku

Sameining / Samruni

Kaup / yfirtaka x x x x x x x x

Greiðslur

Reiðufé x x x x x x x

Hlutafé x

Fjármögnun

Lán x x x x x x

Nýtt hlutafé x x

Eigið fé x x x

Tegund yfirtöku

Láréttur samruni x x x x

Lóðréttur samruni x x

Ósamkynja samruni

Samkynja samruni x x

Fyrirtæki

Skráð fyrirtæki

Óskráð fyrirtæki x x x x x x x x

Ástæða yfirtöku

Vöxtur x x x x x x x

Auðlindir, þekking, tækni
x x x

Lærdómshagkvæmni x x x x

Breiddar hagkvæmni x x

Stærðarhagkvæmni x x

Upplýsingar ekki uppgefnar 
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Bakkavör Wine & Dine Katsouris Geest Hitchen Primebaked Laurens P

Eðli yfirtöku

Sameining / Samruni

Kaup / yfirtaka x x x x x x

Greiðslur

Reiðufé x x x x x

Hlutafé x x

Fjármögnun

Lán x x x x

Nýtt hlutafé x x

Eigið fé x

Tegund yfirtöku

Láréttur samruni x x x x

Lóðréttur samruni x

Ósamkynja samruni

Samkynja samruni x

Fyrirtæki

Skráð fyrirtæki x

Óskráð fyrirtæki x x x x x

Ástæða yfirtöku

Vöxtur x x x x x x

Auðlindir, þekking, tækni

Lærdómshagkvæmni x

Breiddar hagkvæmni

Stærðarhagkvæmni x

Upplýsingar ekki uppgefnar 

Bakkavör Rye Valley
Fresh 

Cook

Welcome 

foods I.

Two chefs 

on a r.
Italipizza

La Rose 

Noire

Eðli yfirtöku

Sameining / Samruni

Kaup / yfirtaka x x x x x x

Greiðslur

Reiðufé x x x x x x

Hlutafé

Fjármögnun

Lán x x

Nýtt hlutafé

Eigið fé x x x

Tegund yfirtöku

Láréttur samruni x x x x x

Lóðréttur samruni x

Ósamkynja samruni

Samkynja samruni

Fyrirtæki

Skráð fyrirtæki

Óskráð fyrirtæki x x x x x x

Ástæða yfirtöku

Vöxtur x x x x x x

Auðlindir, þekking, tækni

Lærdómshagkvæmni 

Breiddar hagkvæmni

Stærðarhagkvæmni x

Upplýsingar ekki uppgefnar 
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Össur Flexfood
PI 

Medical

Karlson & 

Bergstöm

Century 

XXII
CAPOD Linea GII

Eðli yfirtöku

Sameining / Samruni

Kaup / yfirtaka x x x x x x x

Greiðslur

Reiðufé x x x x

Hlutafé x x x

Fjármögnun

Lán x

Nýtt hlutafé x x x x

Eigið fé x x

Tegund yfirtöku

Láréttur samruni

Lóðréttur samruni x x

Ósamkynja samruni

Samkynja samruni x x x x x

Fyrirtæki

Skráð fyrirtæki

Óskráð fyrirtæki x x x x x x x

Ástæða yfirtöku

Vöxtur x x x x x

Auðlindir, þekking, tækni x x x x x

Lærdómshagkvæmni 

Breiddar hagkvæmni

Stærðarhagkvæmni

Upplýsingar ekki uppgefnar 

Össur

Advance

d P. 

Comp*

Royce 

Medical

Innov. 

Medical 

P.

GBM 

Medical*

Innov. 

Sports*

Gibaud 

Group
Somas*

Eðli yfirtöku

Sameining / Samruni

Kaup / yfirtaka x x x x x x x

Greiðslur

Reiðufé x x x x x x x

Hlutafé

Fjármögnun

Lán

Nýtt hlutafé x x

Eigið fé x

Tegund yfirtöku

Láréttur samruni x x x

Lóðréttur samruni x x x

Ósamkynja samruni

Samkynja samruni x

Fyrirtæki

Skráð fyrirtæki

Óskráð fyrirtæki x x x x x x x

Ástæða yfirtöku

Vöxtur x x x x x x x

Auðlindir, þekking, tækni x x x

Lærdómshagkvæmni x x

Breiddar hagkvæmni x

Stærðarhagkvæmni

Upplýsingar ekki uppgefnar 

*Ekki kom fram hvort yf irtökurnar voru f jármagnaðar með eigin fé eða lánum en m.v. ný hlutafjárútboð þá voru yfirtökurnar 

ekki f jármagnaðar með nýju hlutafé


