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Útdráttur
Á íslenskum hlutabréfamarkaði eru 16 fyrirtæki með hlutabréf sín skráð til viðskipta. Það
eru mun færri fyrirtæki en voru skráð þegar mest lét fyrir efnahagshrunið árið 2008. Það er þó
hægt að fjárfesta í fyrirtækjum hvort sem þau eru skráð á skipulegan verðbréfamarkað eða ekki
og hefur það færst í aukanna á síðustu árum. Framtakssjóðir hafa á undanförnum árum rutt sér til
rúms á Íslandi sem aðferð til að fjárfesta í óskráðum fyrirtækjum með skipulegum hætti.
Fyrirkomulag framtakssjóða þekkist vel erlendis en er tiltölulega nýtt af nálinni á Íslandi í
núverandi mynd. Lífeyrissjóðir hafa verið stærstu fjárfestarnir í framtakssjóðum á Íslandi og hafa
einhverjar fjárfestingar þeirra gengið illa og vakið hörð viðbrögð á meðan lítið hefur verið fjallað
um það sem gengið hefur vel. Rannsóknin í þessari ritgerð miðar að því að rannsaka hulinn heim
framtaksfjárfestinga og reyna að sjá heildarmynd árangurs fjárfestinga þeirra á hlutlausan hátt. Í
viðtölum var reynt að varpa ljósi á hvernig framtakssjóðir á Íslandi starfa. Þá er átt við hvernig
þeir fjármagna sig og fjárfestingar sínar, hver árangurinn hefur verið og hvernig viðmælendur sjá
þróun framtakssjóða á Íslandi á næstu árum. Helstu niðurstöður eru að framtakssjóðir hafa reynst
vel á síðstu árum. Fjöldi framtakssjóða hefur aldrei verið meiri. Ávöxtunin hefur verið góð og til
marks um líklega stefnu þeirra á næstu árum horfðu allir viðmælendur mínir til þess að stofna
nýja sjóði á næstu misserum og sögðu að framtakssjóðir væru komnir til að vera á Íslandi.
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1 Inngangur
Fjárfestar kaupa yfirleitt hlutabréf með það að augnamiði að hlutabréfin verði verðmætari í
framtíðinni. Þá er það tvennt sem fjárfestar horfa á, annaðhvort að bréfin séu undirverðlögð á
markaði miðað við virði félagsins í dag eða að þeir sjái tækifæri í því að hagnaður og verðmæti
félagsins muni aukast yfir tíma og þar af leiðandi muni verð bréfanna hækka. Hlutabréf eru
almennt talin góð fjárfesting en áhættusöm á sama tíma. Þegar hlutabréf eru keypt er verið að
kaupa hlut í viðkomandi fyrirtæki með öllum þeim réttindum og skyldum sem fylgja. Almennt
þegar talað er um að fjárfesta í hlutabréfum er átt við bréf sem eru skráð í Kauphöll Íslands. Þau
fyrirtæki sem eru skráð í Kauphöllina þurfa að fylgja ströngum reglum um viðskiptahætti,
upplýsingagjöf, skýrslugerð og fleira til að gæta jafnræðis fjárfesta. Allar upplýsingar er varða
hag félagsins verða að vera kunnar á sama tíma fyrir alla (Nasdaq OMX, 2010). Markaður fyrir
þessi bréf er virkur, og er auðvelt að kaupa og selja bréf nánast samstundis, og er það talið einn
af helstu kostum þess að fjárfesta í fyrirtækjum sem eru skráð opinberlega á markað.
Fjárfestar geta keypt minnihluta í félagi, jafnvel lítið brot. Sá fjárfestir getur lítið gert
annað en að bíða og vona eftir því að bréfin hækki í verði. Stærri fjárfestar geta spilað sama leik
en þar að auki geta þeir orðið virkir fjárfestar. Þá kaupa þeir stærri hlut og stefna á að fá sæti í
stjórn félagsins til þess að hafa áhrif á rekstur þess. Þetta er gert þegar fjárfestar sjá einhver
stefnumiðuð tækifæri í þróun á félaginu. Dæmi um slíkt er að sameina félagið öðru félagi, selja
hluta rekstursins, kaupa annað fyrirtæki, skipta um forstjóra, knýja breytingar í gegn og fleira.
Hægt er að eiga viðskipti með hlutabréf í flestum fyrirtækjum óháð því hvort þau séu skrÞað er
tiltölulega auðvelt að kaupa hlutabréf í fyrirtækjum sem eru skráð á skipulegum verðbréfamarkað
en öðru máli gegnir með önnur fyrirtæki. Í óskráðum fyrirtækjum er töluvert erfiðara að koma á
viðskiptum. Seljendur og kaupendur þurfa að ná samkomulagi um verð, fjölda hluta, ástæðu
fjárfestingar og ótal fleiri atriði. Kaupendur þurfa að fá allar helstu staðreyndir um rekstur
fyrirtækisins og gera sitt eigið verðmat og áreiðanleikakannanir í stað þess að treysta á opinberar
upplýsingar eins og í tilviki skráðra bréfa.
Framtakssjóðir (e. Private Equity) eru fagfjárfestasjóðir sem fjárfesta fyrst og fremst í
hlutabréfum einkafyrirtækja sem ekki eru skráð á almennan hlutabréfamarkað. Fjárfestar í
framtakssjóðum eru almennt lífeyrissjóðir, fjármálafyrirtæki, eða sterkefnuð fyrirtæki og
einstaklingar sem uppfylla þau skilyrði laganna að kalla sig fagfjárfesti. Framtakssjóðir hafa
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ákveðinn líftíma, yfirleitt í kringum 10 ár („Start your own private equity fund“, 2017).
Framtakssjóðir eru reknir af rekstraraðilum (e. General Partners) sem safna áskriftarloforðum frá
fjárfestum (e. Limited Partners). Rekstraraðilarnir sitja því ekki á fjármunum frá fjárfestum
heldur kalla inn fjármagnið eftir því sem þeir þurfa á fjárfestingatímabilinu. Þegar rekstraraðilar
hafa safnað nægilega háum áskriftarloforðum frá fjárfestum þá byrja þeir á fyrsta skrefi sem er
að fjárfesta í álitlegum fyrirtækjum og er hægt að segja að þetta skref taki almennt 3-5 ár. Annað
skref sjóðsins er að auka virði þeirra fyrirtækja sem keypt var í og þriðja skrefið er að selja
fyrirtækin aftur oft með því að skrá þau á hlutabréfamarkað og endurgreiða fjárfestum sinn hlut
ásamt ávöxtun en rekstraraðilar sjóðsins halda eftir sinni þóknun sem er tekjulind þeirra.
Framtakssjóðir eru því lokaðir sjóðir með ákveðinn líftíma (Steven N. Kaplan & Antoinette
Schoar, 2005).
Framtakssjóðir á Íslandi náðu aldrei almennilegu flugi fyrir fjármálakreppuna 2008 en á
síðustu árum hefur orðið mikil aukning í fjölda framtakssjóða á Íslandi (Árni Jón Pálsson, 2017).
Mismunandi sjóðir beita mismunandi leikáætlunum (e. investment strategies), en allir vinna þeir
að því markmiði að ná hámarksávöxtun með tilliti til áhættu. Hér á Íslandi hafa mörg þekkt
óskráð fyrirtæki fengið fjárfestingu frá framtakssjóðum undanfarin ár, þar má nefna Dominos
Pizza, Bláa lónið, Ölgerðina, 365, Íslenska gámafélagið og fleiri („Virðing - Framtakssjóðir“,
2017).
Viðfangsefni þessa verkefnis er að rannsaka heim framtakssjóða á Íslandi með
eigindlegum aðferðum þar sem tekin verða viðtöl við stjórnendur framtakssjóða. Meðal annars
verður fjallað um í hverju þeir fjárfesta, hvernig þeir velja fjárfestingar, markmið með
fjárfestingum, leikáætlanir, fjármögnunarleiðir, tækifæri á Íslandi og starfsemi þeirra borin
saman við sambærilega starfsemi erlendis.
Rannsóknarspurningin sem ég leitast við að svara er:
“Hver er staða framtakssjóða á Íslandi í dag og hver er líkleg stefna þeirra á næstu árum?”
Byrjað verður á að skilgreina fjárfestingar og fara yfir mismunandi tegundir sjóða sem eru
notaðir í fjárfestingum. Að því loknu er farið ítarlegar í umfjöllun um framtakssjóði. Farið verður
yfir sögu sjóðanna, rekstur þeirra, helstu fjárfestingastefnur, fjármögnun og fyrri rannsóknir á
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þeim. Að lokum verður fjallað um rannsóknina sem rannsakandi gerði á framtakssjóðum hér á
Íslandi. Ritgerðin samanstendur af 9 köflum. Fyrsti kaflinn er inngangurinn, í öðrum kafla er
fjallað um fjárfestingar og þær skilgreindar. Þriðji kafli stiklar á stóru um helstu sjóði í
fjárfestingum, þeir skilgreindir og farið yfir helstu eiginleika hvers og eins. Í fjórða kafla er síðan
fjallað um framtakssjóði. Þar eru framtakssjóðir skilgreindir, saga þeirra rakin og farið yfir
rekstrarlíkan þeirra og stöðu á Íslandi. Fimmti kafli fer yfir mismunandi fjárfestingastefnur
framtakssjóða. Í sjötta kafla eru skoðaðar þær fræðilegu greinar sem hafa verið gerðar um efnið
erlendis. Þar er fjallað um helstu niðurstöður og þau atriði sem stóðu upp úr við heimildaöflun.
Sjöundi kafli fjallar svo um rannsóknina sjálfa, aðferðafræðileg vinnubrögð, tilganginn með
rannsókninni, farið yfir val á þátttakendum og aðferðir við greiningu gagna. Áttundi kafli er
umræðukafli tengdur rannsókninni og farið yfir mikilvæga punkta sem eru svo hnýttir saman við
níunda kafla þar sem helstu niðurstöður koma fram.

2 Fjárfestingar
Tilgangur fjárfestinga er að leggja fyrir fjármuni í dag til að hafa meira af fjármunum á milli
handanna seinna. Það eru ýmsar leiðir að þessu markmiði og eru til margar mismunandi
kenningar. Benjamin Graham er af mörgum talinn vera faðir virðisfjárfestinga (e. value
investing). Hann skilgreinir hverjir eru fjárfestar og hverjir eru spákaupmenn á eftirfarandi hátt
“Fjárfesting telst sem slík, eftir að ítarleg greining á fjárfestingakostinum lofar öryggi höfuðstóls
og ásættanlegri ávöxtun. Allt annað telst sem spákaupmennska” (Benjamin Graham, 1973, bls
18.). Graham leggur áherslu á það að fjárfestar greini og skilji eignirnar sem standa á bakvið þau
verðbréf sem eru keypt, og tryggi að það sé gott öryggisbil (e. margin of safety) frá kaupverði og
raunvirði fjárfestingarinnar (e. intrinsic value). Fjárfestirinn hagnast þegar markaðurinn áttar sig
á sömu hlutum og hann hefur greint, og leiðréttir markaðsverð upp að raunverði. Bókin Lesið í
markaðinn (2016) skilgreinir fjárfesta á mun opnari hátt sem nær til stærri hóps. “Fjárfestar eru
þeir sem ekki verja öllu aflafé til neyslu. Í þeirra hópi eru allir sem greiða lögbundið iðgjald af
tekjum sínum í lífeyrissjóð” (Svandís R. Ríkarðsdóttir & Sigurður B. Stefánsson, 2016, bls 11).
Fjárfestingar eru stundaðar af öllum, beint eða óbeint. Beint með sparnaði í innlánum,
hlutabréfum, skuldabréfum eða öðrum eignum, eða í gegnum sparnað í lífeyrissjóði.
Lífeyrissjóðir hafa mikið fé til að fjárfesta fyrir. Þeir fjárfesta fyrst og fremst í skuldabréfum og
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skráðum hlutabréfum, en einnig fasteignum og er þeim heimilt að verja allt að 20% af
heildareignum sjóðsins í fjárfestingar í óskráðum fyrirtækjum (Lög um skyldutryggingu
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum nr 129, 1997). Ef ekki er gætt
að fjármunum með skynsömum fjárfestingum mun verðgildi þeirra minnka verulega með
tímanum vegna verðbólgu, eða í besta falli haldi í við verðbólgu ef þeir eru geymdir inni á
bankabók.
Hlutabréf er sú fjárfesting sem framtakssjóðir byggja á. Framtakssjóðir kaupa fyrst og
fremst hlutabréf í óskráðum fyrirtækjum. Með hlutabréfaviðskiptum er hægt er að kaupa mjög
lítið brot í viðkomandi fyrirtæki yfir í að kaupa það í heild og allt þar á milli. Sá sem á hlutabréf í
fyrirtæki á hlutdeild í öllum eignum og hagnaði fyrirtækisins, ásamt öllum skuldum og
skuldbindingum þess. Almennt fylgir atkvæðisréttur með hlutabréfum, einu bréfi fylgir eitt
atkvæði. Því stærri eigandi því valdameiri er viðkomandi í ákvörðunum félagsins. Þó er hægt er
að setja skorður á hlutabréf t.d. takmarka atkvæðisrétt („Investopedia - Stock“, e.d.). Hlutabréf
sem fjárfesting hefur sannað sig sem sú fjárfesting sem gefur hvað hæstu og áreiðanlegustu
ávöxtun til lengri tíma litið (Jeremy J. Siegel, e.d.). Hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi er mun
yngri en í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Fyrsta félagið sem var skráð var Olís
árið 1990, og fyrstu viðskipti urðu árið eftir (Gylfi Magnússon, 2007). Í Bandaríkjunum er mun
eldri og stöðugri viðskiptasaga sem hægt er að horfa til. Kauphöll Fíladelfíu er elst og var
stofnuð árið 1746 (Atrhus S. Guarino, e.d.) og eru því til mikið af gögnum um
hlutabréfaviðskipti. Standard & Poors 500 vísitalan, hér eftir S&P500 er vísitala notuð til að
mæla árangur bandaríska hlutabréfamarkaðarins í heild, en hún mælir markaðsvirði 500 stórra og
vel metinna félaga sem eru skráð til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Ef við skoðum
S&P500 vísitöluna á tímabilinu 1928-2016 var meðaltal árlegrar ávöxtunar 9,53%, og á
tímabilinu 2007-2016 var meðaltal árlegrar ávöxtunar 6,88% þrátt fyrir að hún hafi hún lækkað
um -37% í fjármálahruninu 2008 („S&P 500 Returns“, 2017).
Hlutabréf eru samt sem áður áhættusöm fjárfesting, en með því að þekkja áhætturnar og
taka upplýstar ákvarðanir er hægt að takmarka þær að ákveðnu marki. Áhættu í
hlutabréfaviðskiptum er hægt að skipta í tvo flokka. Fyrirtækjaáhættu (e. firm specific risk) og
markaðsáhættu (e. market risk). Fyrirtækjaáhætta er sú áhætta sem er bundin við ákveðið
fyrirtæki og hefur lítil sem engin áhrif á önnur fyrirtæki. Dæmi um atburði sem teljast sem
fyrirtækjaáhætta er að stór viðskiptavinur hættir viðskiptum við þitt fyrirtæki til að versla við
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annað eða að stór hluti af verksmiðju verður fyrir tjóni.Þessir atburðir skaða viðkomandi
fyrirtæki, en hafa ekki neikvæð áhrif á önnur fyrirtæki. Hægt er að fara nálægt því að sleppa
alveg við fyrirtækjaáhættu með því að fjárfesta í dreifðu safni fyrirtækja („Nasdaq“, 2017).
Fyrirtækjaáhætta sem framtakssjóðir þurfa sérstaklega að hafa í huga er seljanleikaáhætta.
Seljanleikaáhætta er áhættan á því að það sé enginn kaupandi til staðar þegar þú ert tilbúinn að
selja. Markaðsáhætta er svo sú áhætta sem er alltaf til staðar, óháð því í hvaða fyrirtækjum er
fjárfest er í. Þar kemur helst til umræðu brestir í efnahagsumhverfinu, stríðsrekstur,
náttúruhamfarir og fleira sem skaðar markaðinn í heild, óháð atvinnugreinum og fyrirtækjum.
Hlutabréf í óskráðum fyrirtækjum eru sérstaklega næm fyrir markaðsáhættu þar sem ekki er
virkur markaður til að kaupa og selja hlutabréfin og þannig stunda virka áhættustýringu. Þegar
það er raunin er talað um seljanleikaáhættu. Seljanleikaáhætta er sérstaklega mikilvægur þáttur
fyrir þá sem fjárfesta í óskráðum fyrirtækjum.

3 Sjóðir
Allir sjóðir hafa það markmið að viðhalda og auka raunvirði verðmæta eigenda sjóðsins. Þeir
fjárfesta eftir fyrirfram ákveðinni fjárfestingastefnu sem getur verið með mismunandi áherslum á
milli eignaflokka. Í íslenskum lögum eru þrír mismunandi sjóðir skilgreindir með mismunandi
kröfum sem þarf að uppfylla sem og fjárfestingarheimildum. Það eru verðbréfasjóðir sem lúta
mjög ströngum reglum og veita hvað mestu fjárfestaverndina. Fjárfestingasjóðir sem hafa meira
svigrúm í reglum og rýmri heimildir og loks fagfjárfestasjóðir sem eru háðir hvað minnstu
eftirliti og eru ekki háðir öðrum fjárfestingaheimildum. Þeir þurfa þó að skrá sjálfir sína
fjárfestingastefnu og reglur sem þeim er skylt að halda til haga fyrir sína fjárfesta. (Lög um
verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, 2011). Í undirköflum 3.1, 3.2 og 3.3 verður
þessum þremur tegundum sjóða gerð betur skil og munurinn á þeim útskýrður.

3.1 Verðbréfasjóðir
Verðbréfasjóðir eru söfn verðbréfa, þ.e. hlutabréfa, skuldabréfa og annarra auðseljanlegra
verðbréfa. Þegar fjárfest er í slíkum sjóðum er fjárfest í hlutdeildarskírteinum sjóðanna. Á
hlutdeildarskírteinunum hvílir innlausnarskylda samkvæmt lögum, þ.e. að eigandi þeirra getur
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selt þau þegar hann vill (Lög um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, 2011).
Vegna innlausnarskyldu geta þeir ekki fjárfest í óskráðum hlutabréfum sem er ekki hægt að selja
hvenær sem er. Íslenskir verðbréfasjóðir starfa samkvæmt lögum um verðbréfasjóði,
fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði nr. 128/2011. Markmið laganna er að gera verðbréfasjóði
öruggari fyrir þá sem eiga í þeim hlutdeildarskírteini („www.stefnir.is“, e.d.). Verðbréfasjóðir
mega eingöngu fjárfesta í verðbréfum sem hafa verið skráð eða tekin til viðskipta á skipulegum
verðbréfamarkaði, ekki færri en sex mismunandi verðbréfaútgáfur. Ásamt því að lántaka og
skortsala er óheimil ásamt fleiri skilyrðum sem eru sett til að vernda fjárfesta. Á sama tíma og
þeir þurfa að lúta stífum kröfum þá mega þeir markaðssetja sig innan evrópska
efnahagssvæðisins og veita fé almennings viðtöku. Meginástæða fyrir ströngu regluverki
verðbréfasjóða er vegna fjárfestaverndar þar sem þeir hafa heimild til markaðssetningar og sölu
til almennings.

3.2 Fjárfestingarsjóðir
Fjárfestingasjóðir eru líka söfn verðbréfa, þ.e. hlutabréfa, skuldabréfa og annarra auðseljanlegra
verðbréfa. Fjárfestingasjóðir hafa þó mun rýmri fjárfestingaheimildir en verðbréfasjóðir.
Fjárfestingasjóðum er t.d. heimilt að fjárfesta án takmarkana í óskráðum verðbréfum, þeim er
heimilt að taka lán allt að 25% af heildarverðmæti sjóðsins, stunda skortsölu o.fl. Ýmis áhætta
felst í fjárfestingu í fjárfestingarsjóðum og eru þeir að jafnaði áhættumeiri en verðbréfasjóðir og
getur gengi þeirra breyst töluvert. Það ber helst að nefna markaðs-, vaxta-, lausafjár- og
mótaðilaáhættu sem mynda óvissu um framvindu á verðbréfamarkaði („Gamma Total Return
Fund“, e.d.). Mikilvægt atriði sem aðgreinir fjárfestingasjóði frá verðbréfasjóði er að
fjárfestingasjóðir hafa ekki heimild til markaðssetningar á evrópska efnahagssvæðinu (Lög um
verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, 2011).

3.3 Fagfjárfestasjóðir
Fagfjárfestasjóðir hafa hvað sveigjanlegastar fjárfestingaheimildir og eru þeim settar fáar reglur í
lögum, helst hvílir sú skylda á þeim að skrá reglur og fjárfestingastefnu hjá sér og skal ávallt vera
aðgengileg fjárfestum. Þeir eru stofnaðir um sameiginlega fjárfestingu sem ekki veitir viðtöku fé
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frá almenningi. Hver sem er getur stofnað slíkan sjóð og getur hann verið í hlutafélagaformi eða
öðru félagaformi. Óheimilt er að markaðssetja eða koma fagfjárfestasjóði á framfæri við
almenning. Fjárfestingarstefna og reglur sjóðsins skulu ávallt vera fjárfestum aðgengilegar.
Tilkynna þarf stofnun sjóðsins til Fjármálaeftirlitsins innan eins mánaðar frá stofnun hans (Lög
um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, 2011). Dæmi um fagfjárfesta sjóði eru
vogunarsjóðir og framtakssjóðir. Vogunarsjóðir eru dæmi um fagfjárfestasjóði sem íslendingar
þekkja vel af umræðum síðustu ára. Vogunarsjóðir hafa einmitt rúmar fjárfestingaheimildir, geta
tekið skuldsettar stöður í fjármálagerningum og fjárfest í öllum mögulegum og ómögulegum
gjörningum víðsvegar um heiminn. Meginmunur á vogunar- og framtakssjóðum er að
vogunarsjóðir fjárfesta í mun fjölbreyttari eignum en framtakssjóðir og eru ekki með ákveðinn
líftíma eins og framtakssjóðir. Vogunarsjóðir taka líka skortstöður þar sem veðjað er á að
verðmæti eignana muni lækka en framtakssjóðir fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja með það
markmið að auka verðmæti félaganna („Hedge Fund“, e.d.). Fjármálaeftirlitið heldur skrá um
fagfjárfestasjóði og samkvæmt nýjustu uppfærslu þann 9. október 2017 voru 14 rekstrarfélög
með heimild til að reka fagfjárfestasjóði og heildarfjöldi fagfjárfestasjóða 78 (FME, e.d.).

4 Framtakssjóðir
Framtakssjóðir (e. Private equity) eru í skilningi laganna fagfjárfestasjóðir og hafa því mjög
rúmar fjárfestingaheimildir og háð fáum takmörkunum öðrum en reglum og fjárfestingastefnu
sem þeir setja sér sjálfir. Þeir fjárfesta í óskráðum félögum, þ.e. fyrirtækjum sem eru ekki skráð á
hlutabréfamarkað. Framtakssjóðir eru stofnaðir með ákveðna fjárfestingastefnu í huga eins og
hvort á að fjárfesta eingöngu í ákveðnum iðnaði eða í ákveðnu landi? Á að fjárfesta í ungum
sprotafyrirtækjum eða stærri og traustari fyrirtækjum? Á að fjárfesta og koma inn með ákveðnar
breytingar eða á að vera hlutlaus fjárfestir o.fl.
Rekstraraðilar framtakssjóða hafa ákveðna sýn með stofnun sjóðsins og sjá ákveðin
tækifæri fyrir fjárfesta. Næsta skref fyrir þá er að kynna hugmyndina að sjóðnum fyrir fjárfestum
með það að markmið að fá þá til að fjárfesta í sjóðnum. Þeir sem fjárfesta í framtakssjóðum eru
aðallega lífeyrissjóðir, fjármálafyrirtæki og aðrir fjársterkir aðilar sem hafa verið viðurkenndir
sem fagfjárfestar. Rekstraraðilar sjóðanna safna áskriftum frá þessum fjárfestum, þ.e. loforðum
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um fjárfestingu. Fjárfestarnar greiða þó ekki upphæðina fyrr en að kallið frá rekstraraðilum
sjóðanna kemur. Rekstraraðilarnir liggja því ekki á fjármagni nema að litlu leyti.
Fyrrgreindir fjárfestar vænta hærri ávöxtunar í framtakssjóðum en í öðrum fjárfestingum
þar sem þeir eru að festa fjármagn í langan tíma og fórna öðrum tækifærum á meðan. Þessi aukna
ávöxtunarkrafa er svokallað seljanleikaálag (e. illiquidity premium). Annað einkenni
framtakssjóða er að þeir hafa ákveðinn líftíma, algengt er að það sé í kringum 8-10 ár („Start
your own private equity fund“, 2017). Þá er markmiðið að fjárfesta í fyrirtækjum, auka verðmæti
viðkomandi fyrirtækja og selja aftur innan líftíma sjóðsins. Framtakssjóði er slitið þegar búið er
að selja allar eignir þess, skila fjármagni og vonandi ávöxtun aftur til fjárfestanna, að frádreginni
þóknun rekstrarfélaganna.
Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim meginatriðum sem skilja framtakssjóði að
frá verðbréfasjóðum og fjárfestingasjóðum og verða þrjú þeirra sérstaklega nefnd hér fyrir neðan:
1. Framtakssjóðir sjóðir eru með skilgreindan líftíma. Verðbréfa- og
fjárfestingasjóðir eru ekki með neinn skilgreindan líftíma. Eftir að þeir byrja í
rekstri er gert ráð fyrir að þeir verði starfandi áfram um ókomna tíð.
2. Á verðbréfa- og fjárfestingasjóðum hvílir innlausnarskylda sem þýðir að eigendur
fjármagnsins geta krafist þess að fá fjármagnið til baka hvenær sem er (Lög um
verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, 2011) og þá verður að vera
virkur markaður með eignirnar til staðar. Framtakssjóðir binda hinsvegar
fjármagnið út allan líftíma sjóðsins og fjárfestar fá það til baka eingöngu eftir því
sem eignir eru seldar úr sjóðnum undir lok líftíma hans.
3. Framtakssjóðir einbeita sér að fyrirtækjum sem eru ekki skráð á skipulegan
verðbréfamarkað og reyna að komast til áhrifa og auka virði félaganna.
Verðbréfa- og fjárfestingasjóðir einbeita sér að fyrirtækjum sem eru skráð á
verðbréfamarkað. Verðbréfasjóðir hafa þó heimild til að binda 10% af eignum
sjóðsins í óskráðum fyrirtækjum og fjárfestingasjóðir hafa ótakmarkaðar
heimildir til þess. Vegna innlausnarskyldunnar sem hvílir á fjárfestingasjóðum er
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þó ekki líklegt að þeir bindi stóran hluta eigna sinna í illseljanlegum óskráðum
eignum þrátt fyrir að hafa heimildir til þess.

4.1 Saga framtakssjóða á alþjóðamörkuðum
Fjárfestar og athafnamenn hafa verið að kaupa hluti í óskráðum fyrirtækjum síðan í
iðnbyltingunni og jafnvel fyrr. Ef við skoðum framtakssjóði eins og við þekkjum þá í dag og
sögu þeirra þá voru fyrstu sjóðirnir stofnaðir eftir seinni heimstyrjöldina. American Research and
Development Corporation (ARDC) var einn af fyrstu sjóðunum, stofnaður árið 1946.
Fjárfestingastefna sjóðsins var að fjárfesta í fyrirtækjum sem væru stýrð af hermönnum sem voru
að snúa til baka úr seinni heimstyrjöldinni. ARDC er þekkt fyrir fyrstu stóru
framtaksfjárfestinguna sem margborgaði sig. ARDC keypti 70% hlut í Digital Equipment
Corporation (DEC) á 70.000 USD. Hluturinn var seldur 9 árum síðar á 355 m. USD. Það þýðir
fimmhundruðföldun upprunalegrar fjárfestingar („Early history of Private Equity“, e.d.).
Þróun og vöxtur á framtakssjóðum hefur gengið í gegnum nokkrar sveiflur (e. cycles)
síðan ARDC var stofnað. Má nefna þrjú helstu tímabil þar sem gangur framtakssjóða hefur
sveiflast mikið. Fyrsta sveiflan byrjaði á 9. áratug síðustu aldar og var þá mikill uppgangur í
fjölda framtakssjóða. Hlutabréfamarkaðurinn var í miklum vexti sem keyrði upp ávöxtun
sjóðanna því að greiðlega gekk að selja eignir úr sjóðunum á háu verðmati. Í janúar 1982 var
Gibson Greetings, framleiðandi gjafakorta keyptur fyrir 80 m. USD. Talið var að einungis 1 m
USD hafi verið lögð fram af fjárfestum, og því mjög skuldsett yfirtaka (e. Leveraged Buy Out,
hér eftir LBO). Sextán mánuðum síðar, var Gibson Greetings skráð á markað og selt á
verðmætinu 290 m. USD. Þessi mikli árangur með þessari háu skuldsetningu vakti verðskuldaða
athygli og varð til þess að mikill vöxtur varð í stofnun framtakssjóða og á milli 1979 og 1989
voru yfir 2.000 skuldsettar yfirtökur framkvæmdar að verðmæti yfir 250 m. USD. Í byrjun tíunda
áratugarins var byrjað að sjá merki um kulnun í LBO fjárfestingum og fóru mörg þeirra í
gjaldþrot. Framtaksfjárfestingar á þessu tímabili voru aðallega skuldsettar yfirtökur, og jafnvel
óvægnar yfirtökur (e. hostile takeover). Neikvætt orð var á greininni og var Gordon Gekko í
kvikmyndinni Wall Street táknmynd framtaksfjárfestinga.
Önnur sveifla framtaksfjárfestinga hófst um miðjan tíunda áratug síðustu aldar. Þá var
reynt að gera hlutina á enn faglegri hátt en á 9. áratugnum. Notuð var minni skuldsetning og
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fjárfestingar gerðar í meira samstarfi við stjórnendur og eigendur fyrirtækjanna. Áfram einblíndu
LBO sjóðir á stöndug fyrirtæki sem voru í góðum rekstri. Á tíunda áratugnum var mikið af
áhættufjármagni (e. venture capital) sett í fjárfestingar í tæknifyrirtækjum og sérstaklega
internetfyrirtækjum. Frá árinu 1995 til ársins 2000 var mikill vöxtur í eignum sjóðanna, og
verðmæti sjóðanna jókst hratt. Í fyrsta mars mánuði 21. aldar hrundi tæknimarkaðurinn og allt
verðmat tæknifyrirtækja hrundi verulega. Flestir sjóðir voru þá með neikvæða eignastöðu, þ.e.
verðmæti eigna þeirra var lægra en féð sem var sett í þær upprunalega („Private Equity in the
1990s“, e.d.). Ekki dóu öll fyrirtækin sem fengu fjárfestingar frá framtakssjóðum á þessum tíma.
Hér má nefna fyrirtæki eins og Amazon og Ebay sem eru mjög stór og árangursrík fyrirtæki í
dag.
Þriðja sveiflan hefur verið kölluð gullöld framtaksfjárfestinga og á við um tímabilið frá
2003-2007. Gullöld framtaksfjárfestinga var lögð upp með blöndu af lækkandi stýrivöxtum,
minnkandi kröfum varðandi lánsfjármagn og breytingar á kröfum á fyrirtæki sem voru skráð á
hlutabréfamarkað. Annar áhrifavaldur var að í kjölfarið á nokkrum hneykslismálum sem skóku
Wall Street, eins og hneyklismálum hjá Enron, WorldCom og fleiri var regluverk með skráðum
fyrirtækjum hert verulega með Sarbanes Oxley lögunum (e. the Public Company Accounting
Reform and Investor protection Act). Stjórnendur vildu í kjölfarið frekar fá fjárfestingu frá
framtaksfjárfestum heldur en að vera með fyrirtækið skráð á hlutabréfamarkað og þurfa að fylgja
þessum þungu reglugerðum. Það voru breytt vinnubrögð í framtaksfjárfestingum og
almenningsálitið var mun betra en á 9. áratugnum þegar Gordon Gekko var staðalímyndin sem
vildi slíta félög í sundur til að græða sem allra mest og hraðast. Í USA Today var skrifað að
skuldsettu yfirtökurnar væru komnar aftur, það væri bara farið að kalla þær framtaksfjárfestingar.
Stjórnendur sjóðanna neituðu að verið sé að kaupa félög til að slíta þau í sundur og hagnast á því.
Heldur væri markmiðið að bæta rekstur og auka virði þeirra félaga sem hafa ekki náð
ásættanlegum árangri. Umhverfi framtaksfjárfestinga breyttist hratt í kjölfarið á
lausafjárkreppunni sem átti sér stað á árunum 2007-2008. Þá neyddust framtakssjóðir til að draga
verulega saman seglin („Private Equity in the 2000s“, 2017).
Framtakssjóðir í dag eru á marga mælikvarða í miklu góðæri. Það hafa aldrei verið
jafnmargir sjóðir og fjármagn þeirra er í methæðum. Á sama tíma virðist ávöxtun þeirra vera
góð. 95% fjárfesta í framtakssjóðum hafa sagt að frammistaða sjóðanna hafi verið jöfn eða farið
framúr væntingum þeirra. Mikil jákvæðni er á markaðnum í garð sjóðanna en 84% fjárfestanna
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segjast hafa jákvæða sýn á framtakssjóði. Á árunum 2013-2016 var árleg ávöxtun framtakssjóða
16,4% (Preqin, e.d.). Sjóðir virðast í sífellu vera að ljúka fjármögnun á sínum stærstu sjóðum
hingað til og hefur ekki verið erfitt að safna fjármagni í þá. Verðmatsmargfaldarar hafa náð fram
úr hágildum áranna 2006-2007 fyrir fjárfestingar yfir 500 milljónir USD og eru minni
fjárfestingar að nálgast hágildin sömuleiðis („Capitalizing on the new Golden Age in Private
Equity“, e.d.). Í myndinni hér að neðan má sjá þróunina á fjölgun sjóða og heildareignum í
stýringu frá árinu 2000-2016. Grænu súlurnar tákna heildarfjölda sjóða og blái hluti súlunnar
táknar nýja sjóði stofnaða á því ári. Punktalínan táknar svo eignir í stýringu, mælt í milljörðum
bandaríkjadala.

Mynd 1 Fjöldi framtakssjóða og fjármagn þeirra

4.3 Rekstur framtakssjóða
Rekstur framtakssjóða byggir á þóknunum frá fjárfestum. Megintekjum sjóðanna er hægt að
skipta í tvo hluta. Það er í umsýsluþóknun (e. management fee) og árangursþóknun (e.
performance fee). Umsýsluþóknunin er reiknuð sem prósenta af heildarupphæð áskriftarloforðs
fjárfestis í byrjun. En sem prósenta af heildareignum sjóðsins eftir því sem verðmæti þeirra
þróast á líftíma sjóðsins. Algengt er að þessi þóknunarprósenta sé 1,5% - 2%. Þessi þóknun á að
geta greitt allan fastan rekstrarkostnað sjóðsins eins og laun starfsmanna, húsnæðiskostnað, og
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annan almennan rekstrarkostnað. Umsýsluþóknun er yfirleitt greidd ársfjórðungslega eða á sex
mánaða fresti. Hafa ber í huga að áskriftarloforð fjárfesta er heildarupphæð með þóknunum, svo
að þegar sjóðnum er greidd umsýsluþóknun lækkar það fé sem sjóðurinn hefur til þess að
fjárfesta. Árangursþóknunin er byggð upp með það í huga að báðir aðilar hafi sömu markmið og
hagsmuni (e. carried interest). Í Bandaríkjunum er þekkt að þessi prósenta sé 20% af hagnaði, en
hún getur verið lægri eða hærri. Það eru ákveðin skattahagræði í að fá þessar tekjur inn frekar en
almennar greiðslur eins og umsýsluþóknunina því í Bandaríkjunum eru þessar tekjur skattlagðar
eins og fjármagnstekjuskattur í stað þess að greiddur sé hefðbundinn tekjuskattur (Barry
Steinman, 2014). Árangursþóknanir geta verið umdeildar og eru oft samningsatriði, þótt að
flestir séu sammála um ágæti þess að fjárfestir og sjóðir hafi sömu hagsmuni. Til þess að draga
úr áhættu fjárfesta hefur þróunin orðið á þann veg að meirihluti sjóða notar aðferð sem tryggir
fjárfestum ákveðna lágmarksávöxtun (e. hurdle rate) á sína fjárfestingu áður en að
árángursþóknunin tekur gildi. Rannsókn sem var gerð sumarið 2016 komst að þeirri niðurstöðu
að 56% sjóða voru með lágmarksávöxtun í 8%, á meðan 8% af sjóðum voru með hærra gildi og
19% af sjóðum voru ekki með neina lágmarksávöxtun (Private equity funds adopting higher
hurdle rates, 2016). Þetta er nánar útskýrt í töflu 3 hér fyrir neðan með tvo sjóði. Annar þeirra er
með 20% þóknun af allri ávöxtun en hinn er með 10% lágmarksávöxtun og 20% þóknun af
árangri eftir það. Tekið er dæmi um fjárfesti sem fjárfestir fyrir 1.000.000.000 (einn milljarð
króna) og ávöxtun fjárfestingarinnar var 15%.
Uppbygging þóknunar

Eigið fé

Ávöxtun

Árangursþóknun sjóðs

fjárfestis
20% af hagnaði

1.000.000.000

15%

20% * 150.000.000 = 30.000.000

10% lágmarksávöxtun

1.000.000.000

15%

20% * 50.000.000 = 10.000.000

fjárfestis. Eftir það fær
sjóðurinn 20% af hagnaði.
Tafla 1 Lágmarksávöxtun (e. hurdle rates)

Niðurstöðurnar hér að ofan sýna að þetta getur skipt sköpum fyrir tekjur sjóðanna. Þegar
þóknunin var 20% var árangursþóknun sjóðsins 30 milljónir. En þegar 10% lágmarksþóknun var
til staðar var árangursþóknun sjóðsins einungis 10 milljónir.
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Það er vert að taka fram að þetta eru tvær megin tekjustoðir framtakssjóða, en eru ekki
endilega einu tekjurnar. Þeir geta einnig fengið greitt frá þeim fyrirtækjum sem þeir eiga fyrir
ýmsa ráðgjöf, rukkað stjórnunarkostnað og ýmislegt annað. Mikilvægt er að sjóðirnir starfi
fagmannlega og heiðarlega og séu ekki að rukka þau fyrirtæki sem eru keypt af sjóðnum um
kostnað sem er ekki vel réttlætanlegur, né að gera samninga við þau um einhverjar greiðslur sem
að fjárfestar sjóðsins vita ekki af (Steinman, 2014).
Þegar þróun á kostnaði sjóðanna er skoðuð þá sést að eftir því sem að framtakssjóðirnir
hafa stækkað og þroskast á síðustu árum þá virðist sem kostnaður sjóðanna hafi lækkað. Ef rýnt
er betur í gögnin þá sést að þegar tekið er tillit til þess að ávöxtun sjóðanna hefur lækkað þá
hefur kostnaðurinn í raun hækkað sem hlutfall af ávöxtun. Annar kostnaður sem hefur verið horft
framhjá en er mikilvægt að horfa til er fórnarkostnaður þess fjármagns sem búið er að lofa í
sjóðina en ekki búið að kalla til ennþá (e. dry powder). Það fé bíður á lágvaxtareikningum þar til
það er kallað inn í sjóðinn. Dæmi um þetta var í Bandaríkjunum á árunum 2006 og 2007 var búið
að safna háum fjárfestingaloforðum í framtakssjóði en eftir hrun fjármálakerfisins árið 2008 dró
verulega saman í fjárfestingatækifærum sjóðanna. Þá var mikið af fjármagni sem búið var að lofa
í framtakssjóði en það beið á lágvaxtareikningum þar sem lítið af fjárfestingum var í boði.
(Reiner Braun & Ingo Stoff, e.d.). Hér að framan er búið að fara yfir framtakssjóði almennt en í
næsta kafla verður einblínt á slíka sjóði á Íslandi.

4.4 Framtakssjóðir á Íslandi
Framtakssjóðir eru ekki skráningarskyldir til fjármálaeftirlitsins og opinberar upplýsingar um þá
eru mjög takmarkaðar. Því er erfitt að segja nákvæmlega hvað eru margir sjóðir sem mætti kalla
framtakssjóði, en til að gefa ákveðnar vísbendingar þá eru fagfjárfestasjóðir skráningarskyldir til
fjármálaeftirlitsins og samkvæmt nýjustu tölum frá 9. október 2017 er heildarfjöldi þeirra 78.
Framtakssjóðir eru fagfjárfestasjóðir ásamt öðrum sjóðum. Í þessum kafla verður fjallað um
áberandi sjóði í íslensku atvinnulífi og helstu rekstraraðila sjóðanna.
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins var fyrsti framtakssjóður Íslands, en hann var formlega
stofnaður árið 1997 með samruna Fiskveiði-, Iðnþróunar- og Iðnlánasjóðs. Sjóðurinn var
stofnaður af stjórnvöldum og voru settir fjórir milljarðar króna í sjóðinn. Nýsköpunarsjóður
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atvinnulífsins er áhættufjárfestir (e. venture capital) sem tekur virkan þátt í þróun og vexti
atvinnulífsins með því að fjárfesta í vænlegum nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum
(„Nýsköpunarsjóður Atvinnulífsins“, 2017). Sjóðurinn er ekki hefðbundinn framtakssjóður eins
og við þekkjum þá í dag, þeir fengu stofnfjárframlag frá ríkinu sem ekki þarf að greiða til baka,
heldur skal nýta hagnað sjóðsins í endurfjárfestingar. Þeirra sérstaða er að fjárfesta í ungum
óskráðum fyrirtækjum, mjög áhættusamar fjárfestingar.
Framtakssjóður Íslands (FSÍ) var stofnaður þann 8. desember 2009. Fjárfestar voru 16
lífeyrissjóðir og síðar Landsbankinn og VÍS. Eftir hrun fjármálakerfis Íslands og fall íslensku
bankanna árið 2008 myndaðist brýn þörf fyrir endurreisn íslensk atvinnulífs og átti sjóðurinn að
spila hlutverk í því. Fjárfestingastefna FSÍ er að taka þátt í og móta fjárhagslega og rekstrarlega
endurreisn íslensks atvinnulífs. FSÍ er ætlað að fjárfesta í íslenskum fyrirtækjum í öllum
atvinnugreinum sem eiga sér vænlegan rekstrargrundvöll. Líftími sjóðsins er 10 ár. Í lok árs 2017
er Framtakssjóður Íslands búinn að selja meirihluta af eignum sínum. Fjárfestar settu í heildina
43 milljarða í sjóðinn og búið er að skila 74,5 milljörðum aftur til fjárfestanna. Þrátt fyrir það eru
eftirstandandi eignir sjóðsins metnar á 14,7 milljarða. Ársávöxtun sjóðsins reiknast 23% á ári
(Framtakssjóður Íslands greiðir 5,4 milljarða til eigenda sinna., 2017).
Allir þrír stóru viðskiptabankarnir á Íslandi, Landsbankinn, Arion og Íslandsbanki eiga
dótturfélög sem eru rekstrarfélög sjóða þeirra en meðfram öðrum sjóðum reka þau öll
framtakssjóði. Landsbréf er í eigu Landsbankans. Stefnir er í eigu Arion banka og Íslandssjóðir í
eigu Íslandsbanka. Í töflu 2 hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir framtakssjóði þeirra.

Landsbréf
•
•
•
•

Horn II
Horn III
Brunnur
ITF-I

Stefnir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SÍAI
SÍAII
SÍAIII
SFIII
SFV
SF VI
SF VII
SRE II
Mandólín hf

Íslandssjóðir
• Akur
• Eldey

Tafla 2 Framtakssjóðir viðskiptabankanna

Fyrir utan viðskiptabankana þrjá er Kvika og GAMMA með flesta sjóði. Kvika hefur
styrkt stöðu sína í sjóðastýringu undanfarið. Í júní 2017 var tilkynnt um kaup Kviku á öllu
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hlutafé í Virðingu („Kvika kaupir virðingu“, e.d.) og í ágúst 2017 var tilkynnt um kaup Kviku á
Öldu sjóðum hf. („Kvika kaupir Öldu sjóði“, 2017). Áætlað er að Kvika verði með u.þ.b. 280
milljarða króna í stýringu eftir þessar fjárfestingar. GAMMA er með flesta fagfjárfestasjóði
skráða hjá Fjármálaeftirlitinu, eða samtals 39. Í heildina eru þeir með u.þ.b. 130 milljarða í
stýringu m.a. fyrir lífeyrissjóði, bankastofnanir, fyrirtæki og einstaklinga („Um Gamma“, e.d.).
Fyrir utan framangreind félög eru einnig Akta sjóðir, Heimavellir, Íslensk verðbréf, ÍV sjóðir og
Summa rekstrarfélag með skráða fagfjárfestasjóði hjá Fjármálaeftirlitinu.
Fjármálafyrirtæki með skráða
fagfjárfestasjóði hjá fjármálaeftirlitinu
1 Akta sjóðir hf
2 Alda sjóðir hf (Kvika)
3 Framtakssjóður Íslands
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GAMMA
Heimavellir
Íslandssjóðir
Íslensk verðbréf
ÍV sjóðir hf
Júpiter rekstrarfélag
Landsbréf
Rekstrarfélag Virðingar hf
Stefnir
Summa Rekstrarfélag
Virðing (Kvika)

Tafla 3 Fjármálafyrirtæki með skráða fagfjárfestasjóði hjá FME

5 Fjárfestingastefnur framtakssjóða
Mikilvægt er fyrir sjóði að móta skýra og markvissa fjárfestingastefnu. Það gerir alla vinnu
tengda sjóðnum hnitmiðaðri og skilvirkari. Margar spurningar vakna þegar ákveða á
fjárfestingastefnu. Það þarf að ákveða í hversu þroskuðum fyrirtækjum á að fjárfesta í. Á að
kaupa ráðandi hluti eða minnihlutaeign? Hvar á að fjárfesta? Er það eingöngu í ákveðinni
heimsálfu, ákveðnu landi eða ákveðnum landshluta? Á að einbeita sér eingöngu að ákveðnum
iðnaði eða eru allir iðnaðir skoðaðir ef að fjárfestingin virðist góð? Hver eru verðmætin sem

16
sjóðurinn kemur með inn í fjárfestinguna? ætla þeir að vera virkir aðilar í rekstri félagins og þá á
hvaða hátt? Síðast en ekki síst er mikilvægt að skilgreina hvernig á að selja fjárfestinguna þegar
líftími sjóðsins fer að renna sitt skeið („Private Equity Strategies“, e.d.). Í þessum kafla verður
farið yfir helstu fjárfestingastefnur sem framtakssjóðir einbeita sér að.

5.1 Áhættufjárfestingar (e. venture capital)
Áhættufjárfestingar stunda þeir sem fjárfesta í sprotafyrirtækjum sem eru mjög ung og hafa litla
sem enga sögu af hagnaði og stöðugum rekstri. Markmið fjárfesta er að finna öfluga stofnendur
ungra en efnilegra fyrirtækja og fjárfesta í þeim snemma í ferli þeirra. Þá er möguleiki á mjög
góðri ávöxtun ef stofnandinn og fjárfestirinn hafa rétt fyrir sér með framtíðarsýn fyrirtækisins og
fyrirtækið stækkar hratt og skilar góðri afkomu. Heildaráhættufjárfestingar stefna í yfir 80
milljarða USD á árinu 2017, og hefur vöxturinn verið stöðugur síðan á árinu 2008 (National
Venture Capital Association, 2017).

5.2 Vaxtarfjárfestingar (e. growth capital)
Vaxtarfjárfestingar eru gerðar í fyrirtækjum sem eru fullþroska, hafa sannað rekstur sinn og
afkomu en afkoman er þó ekki nægileg til að ráðast í mjög stórar framkvæmdir. Þessi fyrirtæki
eru með mikinn vöxt í huga, t.d. að opna nýja verksmiðju, fara inn á nýja markaði eða kaupa
skyldan rekstur. Í þessari fjárfestingastefnu er almennt ekki keyptur ráðandi hlutur. („Growth
Capital“, 2017). Þessar fjárfestingar eru yfirleitt á ákveðnum kaflaskilum í rekstri fyrirtækisins.
Dæmi um vaxtarfjárfestingu og tímasetningu þeirra væri fyrirtæki sem væri búið að sanna
rekstrarmódel sitt á einu markaðssvæði með góðri afkomu og mikilli markaðshlutdeild. Það væri
þó ekki nóg fjármagn til í rekstrinum til að fara í útrás og herja á önnur lönd. Þá gæti verið
tækifæri fyrir félagið að sækja vaxtarfjármagn í skiptum fyrir hlutafé.

5.3 Neyðarfjárfestingar (e. distressed investments)
Það felast tækifæri í öllum erfiðleikum, og það er kjarni málsins með þessari fjárfestingastefnu.
Þegar fyrirtæki er á barmi gjaldþrots eða eru í öðrum alvarlegum erfiðleikum þá leynast þar oft
tækifæri fyrir fjárfesta að kaupa félögin úr þeim vandræðum í skiptum fyrir stóran hluta af
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hlutafé félagsins á miklum afslætti. Þrátt fyrir að félag standi illa fjárhagslega þá geta falist mikið
af verðmætum í viðskiptavinum, vörumerki, einkaleyfum, starfsfólki og fleiri þáttum. Nýlegt
dæmi um fjárfestingu af þessu tagi gerðist þann 2. nóvember s.l. þegar tilkynnt var að Kvika
fjárfestingabanki hefði leitt hóp fjárfesta í kaupum á öllu hlutafé í Kortaþjónustunni („Kvika
leiðir kaup á kortaþjónustunni“, e.d.). Skömmu síðar, eða þann 4. nóvember birti viðskiptahluti
morgunblaðsins frétt um að Kortaþjónustan hafi orðið fyrir alvarlegu höggi þegar breska
lággjaldaflugfélagið Monarch fór í greiðslustöðvun í byrjun október. Áhættan sem
Kortaþjónustan tók var að ábyrgjast að greiða viðskiptavinum Monarch til baka þær greiðslur
sem fóru í gegnum Kortaþjónustuna, en stór hluti af þeim greiðslum var Kortaþjónustan búin að
greiða til Monarch. Á þessum tímapunkti er ekki vitað hvert tjón Kortaþjónustunnar er, en
samkvæmt heimildum Morgunblaðsins var salan tilkomin vegna þessa tjóns („Kortaþjónustan
varð fyrir þungu höggi vegna Monarch“, 2017). Þetta er gott dæmi um hverskyns aðstæður geta
komið upp og hvenær neyðarfjárfestinga er krafist.

5.5 Fasteignir
Til eru framtakssjóðir sem stofnaðir eru til að fjárfesta í fasteignum. Fasteignir sem fjárfesting
hentar vel fyrir stærri fjárfesta sem hafa úr miklu fjármagni að spila og leita eftir stöðugum
langtímaeignum. Í ljósi þess að fjármagni er safnað frá mörgum fjársterkum aðilum gefa þessir
sjóðir kost á því að fjárfesta í stórum og dýrum atvinnuhúsnæðum. Árangur af fjárfestingum í
fasteignum er á tvenna vegu. Eigendur fasteigna fá leigutekjur ásamt því að horft er til þess að
verð fasteignanna getur hækkað vegna ýmissa atriða. Mismunandi er að hversu miklu marki
skuldsetning er notuð við þessi viðskipti og hvernig eignir eru keyptar („Private Equity real
estate“, e.d.).

5.5 Skuldsettar yfirtökur sem fjárfestingastefna (e. Leveraged buyouts)
Skuldsettar yfirtökur sem fjárfestingastefna er áhættusöm fjárfestingastefna sem felur í sér að
skuldsetja eiginfjárframlag sjóðsins verulega. Við skuldsettar yfirtökur eru fyrirtæki keypt með
litlum hluta eiginfjár og að stærstum hluta með skuldsetningu frá öðrum aðilum. Ef vel gengur þá
ætti þessi leikáætlun að skila mjög hárri ávöxtun á eigið fé. En ef illa gengur er
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eiginfjárframlagið fljótt að hverfa (Steven N. Kaplan & Per Strömberg, 2008). Þá er keyptur
meirihluti félags, jafnvel allt félagið og einblínt á fyrirtæki sem eru búin að slíta barnsskónum og
eru í stöðugum rekstri. Þessi viðskipti eiga sér oftast stað með óskráð fyrirtæki en geta allt eins
átt sér stað með fyrirtæki sem eru skráð á hlutabréfamarkað með það að augnamiði að afskrá þau
af markaði. Breytingar á eignarhaldi hafa skilað jákvæðum áhrifum á árangur fyrirtækja vegna
þess hvatakerfis sem er komið á og lágmörkun á umboðsvanda (e. agency problem) (Giuseppe
Scellato & Elisa Ughetto, 2012). Ef að notast á við mjög háa skuldsetningu þarf oftast
fjárframlag umfram það sem bankar eru tilbúnir að lána. Í þessu skyni er notast við
millilagsfjármögnun (e. mezzanine debt). Þessi tegund af lánsfjármögnun er notuð í skuldsettum
yfirtökum til þess að lágmarka eigið fé sem er sett fram af fjárfestinum, og er notað til að brúa bil
umfram það sem hefðbundnar lánastofnanir veita. Til útskýringar má hugsa sér að ef fjárfestir
fær 60% lánshlutfall frá banka en hann vill fá hærra hlutfall, þá getur hann bætt við mezzanine
fjármögnun t.d. um 20% og þarf því einungis að leggja út 20% eigið fé, í stað 40%. Sjá mynd 4
hér fyrir neðan.

Mynd 2 Mezzanine fjármögnun
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Þessi fjármögnun er víkjandi lánsfjármögnun (e. subordinated debt) sem þýðir að ef að lántakinn
lendir í greiðsluvandræðum og fer í gjaldþrot, þá fara eignir hans fyrst í að greiða öll önnur lán
áður en hann greiðir Mezzazine lánin. Þeir sem veita þessi lán eru vel meðvitaðir um áhættuna
sem fylgir og til að réttlæta áhættuna bera þessi lán háa vexti. Algengt er að vextirnir séu á bilinu
12-20% („Mezzazine Financing“, 2017). Jákvæð hlið á hárri skuldsetningu í fyrirtæki er að hægt
er að nýta vaxtagreiðslur til frádráttar á tekjuskatti, ávöxtun á eigið fé getur orðið mjög mikil
ásamt því að hún sinnir ákveðnu aðhaldshlutverki. Við háar skuldir eru minni líkur á að
stjórnendur nýti frjálst sjóðstreymi fyrirtækisins í verkefni sem gefa illa af sér. Þeir eru heldur
þvingaðir til að standa skil á vaxtagreiðslum og niðurgreiðslu skulda (Giuseppe Scellato & Elisa
Ughetto, 2012).

6 Fyrri rannsóknir á framtakssjóðum
Framtakssjóðir hafa vaxið úr því að vera lítill sérhæfður angi (e. niche) í
fjárfestingabankastarfsemi yfir í það að vera vel stæður eignaflokkur sem safnaði yfir 550
milljarða bandaríkjadala á árinu 2014 (Reiner Braun & Ingo Stoff, e.d.). Fjárfestar eiga að vænta
þess að fá meiri ávöxtun á framtaksfjárfestingar heldur en í skráðum hlutabréfum vegna
seljanleikaálags sem er kostnaður þess að binda fjármagnið í yfirleitt 8-12 ár. Þegar fjárfest er í
framtakssjóðum þarf að hafa í huga að sjóðstreymi þeirra er á annan hátt en í skráðum
hlutabréfum. Það er gert ráð fyrir neikvæðu sjóðstreymi á meðan fjárfestingatímabilið er en
verulegu jákvæðu sjóðstreymi á síðustu árum sjóðsins þegar eignir eru seldar (Christian Diller,
Ivan Herger, & Marco Wulff, e.d.). Þetta er kallað J- Kúrfan. Sjá á mynd 3 hér fyrir neðan.
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Mynd 3 J-Kúrfan

Vegna þessarar þróunar sjóðstreymisins reynist oft krefjandi að rannsaka árangur framtakssjóða
þar til þeir eru búnir með sinn líftíma og sjóði slitið. Árið 2004 rannsökuðu Kaplan og Schoar
árangur framtakssjóða samanborið við skráð hlutabréf og var þá miðað við S&P 500 vísitöluna.
S&P500 vísitalan mælir verðmæti 500 stórra fyrirtækja í Bandaríkjunum sem eru skráð í
Kauphöllina í New York eða Kauphöll Nasdaq í New York („S&P 500 Index“, 2017). Þeir
skoðuðu ávöxtun sjóðanna og taka dæmi um fjárfesti sem hefði fjárfest fyrir 50 milljónir USD í
framtakssjóði í mars 1997. Sá fjárfestir hefði þremur árum síðar horft á verðmæti
fjárfestingarinnar hafa tvöfaldast upp í 100 milljónir USD. Það samsvarar árlegri ávöxtun uppá
26%. Það eitt og sér er mjög góð ávöxtun samkvæmt öllum mælikvörðum en hefði fjárfestirinn
fjárfest sömu upphæð á sama tímabili í S&P 500 vísitölunni hefði hann selt verðbréfin á hærra
verði eða 103,5 milljónir USD. Ávöxtun framtakssjóðsins er því neikvæð um -3% eða 0,97
(100/103,5) samanborið við S&P 500 vísitöluna. Annað tímabil sem þeir taka fyrir er frá mars
2000 til mars 2003. Þá hefði 50 milljón USD fjárfesting í framtakssjóði verið skilað aftur til
fjárfesta sem 50 milljón USD eða með engri ávöxtun. En sama fjárhæð fjárfest á sama tímabili í
S&P 500 hefði verið seld á 29,5 milljón USD eða skilað tapi uppá 20,5 milljónir USD.
Umframávöxtun framtaksfjárfestingarinnar er því 69% eða 1,69 (50/29,5). Þarna var horft á tvö
mismunandi 3 ára tímabil. Gögnin sem Kaplan og Schoar voru að vinna með voru frá 19801997. Ef horft er á allt tímabilið og eingöngu horft á ávöxtun fjárfestinganna þá eru
framtaksfjárfestingarnar að skila umframávöxtun umfram S&P 500 vísitöluna. Þá er ekki öll
sagan sögð því þegar þóknunin til framtakssjóðanna er tekin inn í myndina þá er árangurinn á
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pari við vísitöluna. Þá eru fjárfestar í sjóðunum ekki að fá neina umbun fyrir að fjárfesta í
illseljanlegum eignum sem er ekki ásættanlegt (Steven N. Kaplan & Antoinette Schoar, 2005).
Þrátt fyrir mikinn vöxt í framtaksfjárfestingum er sögulegur árangur óljós og jafnvel
umdeildur. Efasemdir hafa verið uppi um gæði gagna sem notuð hafa verið í rannsóknum. Það
hvílir lítil sem engin upplýsingaskylda á félögunum og er því grunur um skekkju að því leyti að
sjóðir segi eingöngu frá árangri sínum þegar vel gengur (Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2014).
Nýleg rannsókn Harris, Jenkinson & Kaplan frá 2014 er mjög áhugaverð. Þeir fengu nákvæm,
staðfest og yfirfarin gögn um fjárfestingar hjá 1.400 framtakssjóðum. Gögnin eru frá tímabilinu
1984-2008, eða yfir 24 ára tímabil. Samkvæmt þeim voru þeir fyrstir til þess að fá þessi gögn og
greina þau. Þeir skoðuðu ávöxtun framtakssjóðanna og báru hann saman við ávöxtun fjárfestinga
í skráðum félögum. Ávöxtun er reiknuð með því að horfa til hvert upphaflegt framlag var og
hverju sjóðurinn skilaði aftur til fjárfestisins eftir að fjárfestingin var seld og kostnaður til
rekstrarfélags sjóðsins var dreginn frá. Þar til að búið er að selja allar eignir úr sjóðnum þá verður
ávöxtun að innihalda áætlun á verðmæti eigna sjóðsins. Við rannsóknina skiptu þeir gögnunum í
tvo hluta eftir því hvort sjóðurinn væri í að kaupa þroskuð fyrirtæki, kaupsjóður (e. buyout fund)
eða hvort að hann væri að fjárfesta í sprotafyrirtækjum og væri áhættufjárfestir (e. venture
capital). Árangurinn var svo borinn saman við S&P 500 vísitöluna. Niðurstöðurnar eru skýrar og
sýna að kaupsjóðir skila reglulega eftirtektarverðri umframávöxtun samanborið við S&P 500.
Umframávöxtun er 20% á 5 ára fjárfestingatíma, eða u.þ.b. 4% árleg ávöxtun umfram vísitöluna.
Athygli vekur að frammistaða áhættufjárfestinganna eru mun sveiflukenndari en kaupsjóðanna.
Niðurstöðurnar benda til þess að þessar fjárfestingar skili betri arðsemi en vísitalan að meðaltali
en það skiptir miklu máli hvenær er gengið í fjárfestingarnar. Sem dæmi þá var ávöxtun
framtakssjóða undir ávöxtun vísitölunnar á milli áranna 2000-2008.
Þótt það sé eðlilegt að bera saman fjárfestingar framtakssjóða við vísitölur skráðra
hlutabréfa ber að hafa í huga óvissu og kostnað við að hafa fjármagn bundið lengi í sjóðunum. Þá
er átt við bæði fjármagn sem er bundið í fyrirtækjum og púður (e. dry powder) sem er búið að
lofa inn í sjóðinn. Tekið er fram í niðurstöðum að þótt að samanburðurinn sé framtakssjóðum í
hag þá er ekki tekið tillit til þess kostnaðar sem felst í óseljanleika bréfana, óvissu með
greiðsluflæði og aðra þætti. Vegna þessara þátta er eðlilegt að það sé krafa um umframávöxtun
(Harris o.fl., 2014). Nánari niðurstöður úr rannsókn Harris, Jenkinson og Kaplan má sjá í Töflu 4
fyrir neðan málsgreinina. Þar er borið saman árangur sjóða við sambærilegar vísitölur (e. Public
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market equivalent). Í töflunni fyrir neðan táknar talan 1.0 árangur S&P500 vísitölunnar og frávik
frá henni tákna árangur sjóðanna. Til að taka dæmi þá táknar talan 1.11 að umframávöxtun hafi
verið 11 prósent og talan 0.87 að framtakssjóðir hafi skilað 13 prósentustigum lægri ávöxtun en
vísitalan.

Tafla Ávöxtun framtakssjóða (Harris o.fl., 2014).
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Í annari enn nýrri rannsókn Braun, Jenkinson og Stoff frá árinu 2016 segir að erfitt geti verið að
meta árangur framtakssjóða því að aldrei er hægt að vita endanlega ávöxtun fyrr en að búið er að
selja allar eignir sjóðsins og skila fé aftur til eigenda sinna (Reiner Braun, Tim Jenkinson, & Ingo
Stoff, 2016). Í rannsókn sem þeir framkvæmdu var markmiðið að meta hversu mikill áreiðanleiki
(e. persistence) væri í ávöxtun framtakssjóða. Þeir höfðu gögn sem geymdu alla fjárfestingasögu
rekstraraðilanna, sem er mikill kostur umfram önnur gögn sem hefur verið unnið úr á þessu sviði.
Það var því hægt að meta árangurinn skilmerkilega þar sem búið var að selja allar fjárfestingar í
þessum gögnum. Niðurstöðurnar voru þær að framtakssjóðir voru að skila áreiðanlegri ávöxtun
ár eftir ár, en það virðist sem að áreiðanleikinn sé minni í nýjustu gögnum. Þeir skoða hvort að
minnkandi áreiðanleiki sé vegna þess að framtakssjóðamarkaðurinn sé að þroskast eða vegna
aukinnar samkeppni. Þessi atriði útiloka ekki hvort annað (e. mutually exclusive) og getur því
bæði átt við samtímis. Það er leitt til lykta að minni áreiðanleiki sé í árangri framtaksfjárfestinga
nú en áður, bæði vegna þess að markaðurinn hefur þróast og þroskast og að meiri samkeppni er
innan hans með tilkomu nýrra sjóða sem keppast um sama fjármagn og fjárfestingar (Reiner
Braun o.fl., 2016).
Scellato og Ughetto rannsökuðu á árinu 2012 hver áhrif framtakssjóða voru á fyrirtækin
sem fjárfest í (e. ex-post performance) í allt að þrjú ár eftir fjárfestingu. Þeir greindu 241
yfirtökur í óskráðum fyrirtækjum í Evrópu á árunum 1997-2004. Rannsóknin skoðaði þrjár leiðir
til að meta árangur fyrirtækjanna. Stærð, arðsemi og framleiðni. Niðurstöðurnar eru þær er að
fyrirtæki keypt af framtakssjóði taka framúr þeim fyrirtækjum sem fá ekki inn framtaksfjárfesta
þegar horft er til vaxtar á eignum og fjölgun starfsfólks. Þetta á við bæði ef horft er til styttri og
lengri tíma. Þrátt fyrir vöxt á eignum hefur vöxtur á afkomu ekki verið nægilega skýr. Þegar
framleiðnin var skoðuð var ekki nein afgerandi niðurstaða. Framleiðni fyrirtækja sem fengu
framtaksfjárfestingu var hvorki betri né verri fyrir vikið. (Giuseppe Scellato & Elisa Ughetto,
2012).
Í rannsókn Chen, Kang, Kim og Na frá 2014 var rannsakað hvaða þætti framtakssjóðir
koma með að borðinu í að skapa virði fyrir fyrirtækin sem fjárfest var í. Skoðaðar voru 1.132
fjárfestingar á tímabilinu 1990-2006 í Bandaríkjunum. Eingöngu voru skoðuð tilvik þar sem
framtakssjóðir keyptu minnihlutaeign. Þar sem eingöngu var um minnihlutaeignir að ræða í
þessari rannsókn bar fjármögnunin sjálf minna vægi. Samanborið við aðra fjárfesta var það skýrt
að framtakssjóðir innleiddu betri og formlegri stjórnarhætti og gerðu reksturinn agaðri.
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Framtakssjóðir komu sínu fólki frekar í stjórn fyrirtækjanna en aðrir og oft stjórnarmenn með
fjármálareynslu og/eða stjórnarmann með reynslu í þeim iðnaði sem fyrirtækið starfar á.
Niðurstöðurnar leiddu í ljós að fyrirtæki sem var fjárfest í af framtakssjóði voru með hærri
ávöxtun og betri rekstur en fyrirtæki sem var fjárfest í af öðrum aðilum. Árangurinn var líka
beintengdur við fyrri reynslu og árangur sjóðanna (Guojun Chen, Jun-Koo Kang, Jin-Mo Kim, &
Hyun Seung Na, 2014). Áhrif framtakssjóða á fyrirtækin sem fjárfest var í hafa því verið jákvæð
samkvæmt rannsóknum. Samanborið við félög sem ekki fengu fjárfestingu frá framtakssjóðum
hefur vöxtur á eignum verið meiri, vöxtur á starfsmannafjölda hefur verið meiri. Framtakssjóðir
innleiddu betri og formlegri stjórnarhætti (e. governance) og var reksturinn betri en hjá öðrum
félögum og sömuleiðis ávöxtun fjárfestanna.

7 Rannsókn á framtakssjóðum á Íslandi
Framkvæmd var eigindleg rannsókn á starfsemi og umhverfi framtakssjóða á Íslandi. Í þessum
kafla verður fjallað um hvernig rannsóknin fór fram, hver var tilgangurinn með henni og hverjir
voru þátttakendur og hvað kom úr þeim viðtölum sem voru tekin.

7.1 Rannsóknaraðferð
Umhverfi framtakssjóða var rannsakað með eigindlegum aðferðum (e. qualitative) með viðtölum
við fólk sem starfar í framtakssjóðum. Eigindlegar aðferðir leitast við að útskýra athafnir fólks
með því að afla gagna um hvaða merkingu það leggur í aðstæður sínar og reynslu og hvernig það
túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Í eigindlegum rannsóknum er útkoman ekki tölulegur
samanburður heldur hugtök eða þemu sem lýsa hvað er sameiginlegt með reynslu eða upplifun
mismunandi hópa og einstaklinga. Markmiðið með rannsókninni er að kortleggja stöðuna í
framtakssjóðum á Íslandi í dag. Skoða hvaða fjárfestingastefnur eru helst við lýði, hvernig
árangurinn hefur verið undanfarið og hvernig aðilar á markaðnum horfa á framhaldið. Í
megindlegum rannsóknum er hægt að mæla veruleikann og skrá hann með tölum (Jón Gunnar
Bernburg, 2005). Sú aðferð hentar einkar vel til þess að meta árangur af fjárfestingum. Þar sem
þeir framtakssjóðir sem stofnaðir hafa verið eftir hrun eru allir enn starfræktir reyndist erfitt að fá
gögn um árangur þeirra. Gögn um árangur fjárfestinga í framtakssjóðum eru í flestum tilvikum
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trúnaðarmál. Var því hryggjarstykkið í þessari rannsókn eigindlegs eðlis en þær opinberu
upplýsingar sem til eru um árangur framtakssjóða voru skoðuð í samhengi við árangur á
hlutabréfamarkaði til að gefa vísbendingar um árangur síðustu ára.

7.2 Tilgangur og markmið rannsóknar
Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka ungan og hulinn heim framtaksfjárfestinga á Íslandi.
Með það að markmiði að varpa ljósi á framtakssjóði, rekstur þeirra, í hverju þeir fjárfesta og
hvernig þeir starfa. Ásamt því að meta hvernig líkleg þróun þeirra verður á næstu árum. Mikið
fjármagn úr lífeyrissjóðum fer í framtakssjóði og er því hávær krafa um að þessar fjárfestingar
séu arðbærar og tryggar. Umræðan hefur verið sérstaklega hávær í tengslum við fjárfestingar í
United Silicon og Fáfni Offshore sem eru dæmi um fjárfestingar sem hafa gengið illa og þurfa
fjárfestar að taka á sig tap vegna þeirra.
Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni:
“Hver er staða framtakssjóða á Íslandi í dag og hver er líkleg stefna þeirra á næstu árum?”

7.3 Lýsing rannsóknar
Viðtölin voru hálf opin (e. semi structured interview). Rannsakandi var með viðtalsvísi sem var
spurningalisti byggður á hans hugmyndum um viðfangsefnið og þeim upplýsingum sem leitast
var að ná fram (sjá viðauka A). Lagt var upp með að leyfa viðmælanda að tala og láta hann
útskýra mál sitt ótruflað. Samtalið var leitt áfram með spurningum og þannig reynt að fá sem
mesta dýpt. Við val á viðmælendum var stuðst við hentugleikaúrtak. Horft var til þess að fá
viðtöl við aðila sem stýra framtakssjóðum og aðra sem hafa mikla þekkingu á
framtaksfjárfestingum . Hugað var að því að um trúnaðarupplýsingar gæti verið að ræða og var
viðmælendum boðið að koma fram undir nafnleynd. Einn viðmælandi óskaði nafnleyndar. Aðrir
viðmælendur gáfu leyfi fyrir upptöku á viðtalinu og voru tilbúnir til að koma fram undir nafni.
Þó var skilyrði að ritgerðin yrði ekki aðgengileg fyrir hvern sem er og verður það virt. Í
eftirvinnslu var hlustað á viðtalið og meginatriði tekin saman á þann hátt að helstu sjónarmið
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viðmælanda komi fram á sanngjarnan og hlutlausan hátt. Byrjað er að segja frá helstu atriðum
sem komu fram í hverju og einu viðtali. Að lokum eru aðalatriði dregin saman.

7.3.1 Meðeigandi Icora Partners
Gunnar Páll Tryggvason, meðeigandi Icora Partners starfaði hjá Kaupþing fyrir hrun og segir að
vissulega voru stundaðar fjárfestingar í óskráðum félögum fyrir árið 2008. Það var þó ekki gert í
formlegum framtakssjóðum heldur voru eignirnar á efnahagsreikning bankanna. Þá voru
bankarnir að lána í verkefni og að taka eignarhluti í félögunum sem meðfjárfestar. Kaupþing
hafði þó safnað í formlegan framtakssjóð á árinu 2006. Hann einbeitti sér að fjárfestingum
erlendis og voru að mati Gunnars góðar eignir í sjóðunum en hann fór niður vegna þess að
rekstraraðili sjóðsins fór í gjaldþrot.
Aðstæðurnar eftir hrun voru á þann veg að u.þ.b. 80% af markaðsverðmæti
hlutabréfamarkaðarins hafði þurrkast út. Á sama tíma voru gjaldeyrishöft við lýði og
lífeyrissjóðirnir samt sem áður með mikla fjárfestingaþörf. Það var líka nauðsynlegt að koma
hjólum atvinnulífsins af stað með fjármagni og til þess var Framtakssjóður Íslands stofnaður árið
2009. Sjóðurinn var rúmlega 40 milljarðar að stærð. Nokkrum árum síðar fóru fjármálafyrirtækin
að stofna sjóði. Virðing og ALM Verðbréf stofnuðu Kjölfestu sem var 3,5 milljarða sjóður árið
2012. Í kjölfarið komu fjölmargir sjóðir, Sía, Horn, Akur, Edda o.fl.
Icora Partners er að ljúka við að safna í framtakssjóð sem er 5 ma. að stærð. Verða
væntanlega 5-7 fjárfestingar á 4 ára fjárfestingatímabili. Heildarlíftími er 12 ár en það er rúmur
tími til öryggis. Það er stefnt á að slíta sjóðnum eftir 8 ár. Ástæðan fyrir því að hafa þetta
öryggisbil samkvæmt Gunnari er að það er aldrei gott að vera tilneyddur til þess að selja í flýti.
Hefðbundnir framtakssjóðir á Íslandi eru að megninu til fjármagnaðir af lífeyrissjóðum. En það
sem er eftirtektarvert við sjóð Icora er að það er öðruvísi fjármagn á bakvið þennan sjóð m.v.
aðra sjóði. Einungis 20% fjármagnsins kemur frá Lífeyrissjóðum en um 80% frá einkaaðilum.
Einkaaðilarnir sem koma að sjóðnum eru aðilar með mikla reynslu af rekstri og fjárfestingum og
það er mjög gott fyrir Icora að geta leitað til þess baklands. Þá á hann við hluti eins og
hugmyndauppsprettu að verkefnum, tengslanet þeirra inn í atvinnulífið og mikla þekkingu á
ýmsum áskorunum í rekstri. Allt eru þetta atriði sem skipta sérstaklega miklu máli í
framtaksfjárfestingum þar sem er mun meira um aðkomu að rekstrarákvörðunum en í verðbréfa-
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og fjárfestingasjóðum. Annað áhugavert er að stjórnin, teymið og þeir sem koma að sjóðnum eru
að setja pening í hann sjálfir. Þetta er oft skylda úti en hefur ekki þekkst hér á Íslandi. Þá liggja
hagsmunir allra aðila saman. Möguleg ástæða fyrir því að þetta hefur ekki þekkst á Íslandi er að
sjóðirnir hér heima eru svolítil bankaafurð, en erlendis eru þetta meira einkaaðilar.
Þegar Gunnar er spurður að því afhverju Icora Partners sé að stofna sjóð á þessum
tímapunkti svarar hann því að þeir sjái möguleika í því að það eru 17 skráð fyrirtæki á
hlutabréfamarkað, 16 þegar Össur er afskráð nú um mánaðarmótin. Þangað flæðir mest athygli
og fjármagn, en hinsvegar eru u.þ.b. 440 fyrirtæki á Íslandi sem eru með yfir 100 milljónir kr.
EBIDTA hagnað og eru ekki skráð á skipulegan verðbréfamarkað. Þar er miklu minna fjármagn
og athygli. Gunnar segir að þar séu þá tækifæri til fjárfestinga. Annað er að þróunin á síðustu
árum hefur verið sú að fé sem liggur á lausu í framtakssjóðum (e. dry powder) hefur lækkað á
síðustu 3 árum, farið úr 35 milljörðum í 17 milljarða. Þannig að þó það séu fleiri nöfn þá er
minna fjármagn í leit að fjárfestingum. Gunnar tekur fram að árangur er að sjálfsögðu líka háður
hagsveiflunni, þeir sem fjárfestu 2013 hafa náð góðri ávöxtun í þeirri kröftugu hagsveiflu sem
hefur verið undanfarin ár.
“Ég held að það sé samt ágætis tími núna, það er búið að slá svolítið á verðvæntingar hjá
seljendum, og svo erum við með 4 ára fjárfestingatímabil. Þetta verður umbreytingasjóður sem
fókusar á umbreytingaverkefni þar sem við sjáum möguleika á að gera eitthvað betur í rekstri
með yfirtökum eða hagræðingaraðgerðum. Þá er ákveðin hagsveifluvörn í því, ef þú nærð að
bæta reksturinn þó að það komi slaki í hagsveiflu.”
Gunnar var spurður út í kaupauka og hvatakerfi stjórnenda og segir að það sé búið að sýna fram á
að hvatakerfi virka og segir að þetta geti í raun oft verið mjög skynsamlegt. Ef þú ert fjárfestir í
fyrirtæki þá ertu að búast við árangri, og vilt að þeir sem fari með völdin í fyrirtækinu séu með
nákvæmlega sömu markmið og þú. En fyrir hrun var búið að sprengja alla launa- og
kaupaukaskala og því ekki furða að það hafi orðið bakslag í þessu og sé litið neikvæðum augum.
Til rökstuðnings vitnar Gunnar í Jack Welch sem sagði “Sýndu mér hvernig
árangurskerfið innan fyrirtækisins er og ég get sagt þér nákvæmlega hvernig starfsmennirnir
hegða sér”.
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“Við ætlum ekki að vera í neinum öfgum hvað þetta verðar en ætlum samt að horfa á það að
tengja árangur stjórnenda að því leyti sem við getum að ávöxtunarmarkmið sjóðsins og reyna að
samstilla þannig hagsmuni. Við munum klárlega horfa til þess að gera það með viðeigandi
hætti.”
Þegar framtakssjóðir voru á upphafsárum sínum var hægt að kaupa félög með mjög
mikilli skuldsetningu (e. leveraged buyout). Jafnvel svo skuldsett að einungis var sett út 2%
eiginfjárfjárframlag. Það var stjarnfræðileg ávöxtun af þessum fyrstu sjóðum. Bæði vegna þess
að þetta var nýtt fyrirkomulag og það voru miklir möguleikar á markaðnum. Í dag er þetta 40 ára
grein og gríðarlega margir aðilar inní þessu og margt búið að þróast. Það er minna af augljósum
tækifærum og eiginfjárframlagið hefur stóraukist. Hérna heima er lánsfjármögnun líka alveg
sturlað dýr, en rekstrargrundvöllur íslenskra fyrirtækja er samt ekkert betri en erlendra.
“Icora sjóðurinn sjálfur verður alltaf óskuldsettur, hann má ekki skuldsetja sig. Hver og
ein fjárfesting er vernduð (e. ring fenced) í sér hlutafélagi. Ef einhver fjárfesting verður súr getur
hún ekki dregið niður aðrar fjárfestingar. En það getur orðið skuldsetning á hverri fjárfestingu
sem verður skoðað í hverju máli fyrir sig. Icora horfir á að hafa hana hóflega og viðráðanlega
fyrir fyrirtækin.” (Gunnar Páll Tryggvason, meðeigandi Icora Partners, munnleg heimild, viðtal,
22. nóvember 2017)

7.3.2 Forstöðumaður Sérhæfðra Fjárfestinga hjá Landsbréfum
Hermann Már Þórisson er forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga hjá Landsbréfum. Þegar hann er
spurður hvert þeirra hlutverk sé í þeim félögum sem fjárfest er í segir hann að það sé mjög
misjafnt. Landsbréf eru aldrei hlutlaus eigandi (e. silent partner). Þeirra innkoma geti verið allt
frá því að veita félaginu fjármagn til rekstrar til að standa straum af því sem þarf að gera yfir í
það að vera mjög afgerandi í stefnumótun og ákvarðanatöku varðandi framþróun félagsins til
framtíðar. Algengt er að koma manni í stjórn, veita fjármálalega ráðgjöf og taka þátt í
stefnumótun. Þá eru þeir að veðja á strauma og stefnur sem fyrri eigendur og stjórnendur hafa
sett upp. Hann segir að stundum sé það þannig að þeir komi með þeirra sýn og sannfæri menn
um að það sé það sem á að fara á eftir og keyrum þá eftir þeirri sýn. Hermann segir lykilatriði að
fara aldrei inní verkefni með öðrum fjárfestum eða hluthöfum nema það sé vitað frá degi eitt
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hvert er verið að fara. Stærð eignarhluta sem er keyptur er allt frá því að vera í minnihlutaeign
uppí meirihlutaeign og jafnvel 100% eign.
Hermann segir um kaupauka og kauprétti að þeir virki. Hann hefur unnið bæði hér heima
og erlendis í verkefnum og segir hann að umhverfið sé ólíkt hér og erlendis. Hann sér mikinn
mun á því hvernig fólk hleypur áfram eftir því hvaða hvatar eru til staðar. Þessi mál hafa þróast
með þeim hætti að þetta er viðkvæmt umræðuefni og segir að það væri til bóta að hafa meira
svigrúm til þess að koma á meiri hvötum.
Skuldsetning í verkefnum er almennt miklu minni hér heima en erlendis. Landsbréf vill
ekki fara í of skuldsett verkefni og eru ekki í þessum ofur skuldsettu kaupum (e. leveraged
buyouts). Engu að síður er horft á að hafa ákjósanlega fjármagnsuppbyggingu félaga sem fjárfest
er í. Hermann segir að það sé galið að nýta ekki efnahagsreikning félaganna með réttum hætti. Ef
fjárfest er í félagi sem hefur mjög litla skuldsetningu er horft til þess að auka hana eftir því sem
talið er að félagið ráði við úr eigin rekstri að standa straum af vöxtum og afborgunum.
Promens var dæmi um framúrskarandi fjárfestingu. Þar þurfti að auka hlutafé verulega til
að keyra þann rekstur áfram. Það gekk allt eftir og var gengið úr því verkefni með ofboðslega
miklum hagnaði. Dæmi um miður góða fjárfestingu nefndi Hermann Fáfni Offshore. Þar var
farið inn á gefnum forsendum sem svo breytast og var þá verkefnið ekki gott. Hann fagnar því þó
að sem betur fer eru dæmin um góðar fjárfestingar mun fleiri.
Spurður um samkeppnisforskot Landsbréfa þá segir hann að þeir hafi langa sögu í
fjárfestingum. Þar er komin ákveðin saga um árangur (e. track record). Landsbréf hafa unnið
mjög mikið með beinum hætti í þeirra fjárfestingum og hafa ákveðna sérþekkingu varðandi
ákveðin fyrirtæki umfram önnur. Iðnrekstur og hefðbundin rekstrarfélög er sérsvið þeirra en eru
t.d. lítið í upplýsingatækni. Þar standa aðrir sjóðir þeim framar. Varðandi iðnrekstur og
hefðbundin rekstrarfélög þá telur Hermann að Landsbréf hafi fleiri ár í reynslu en aðrir fjárfestar
með sambærilega sjóði.
“Samkeppnin á milli sjóðana endurspeglast fyrst og fremst í ávöxtun frekar en á milli
eigna sem er verið að kaupa í. Verðlega held ég að það sé ekki að hafa nein áhrif. Mælanleikinn
er bara hvaða fjárfestingu líður þér vel að fara inní á gefnum forsendum, skiptir engu máli hver
er að bjóða. Þú býður bara það sem þér líður vel með, óháð því hvað aðrir eru að bjóða.”
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Dagleg störf sjóðsstjóra eru mjög mismunandi. Það þarf að finna fjárfestingatækifæri,
tryggja að við höfum tengsl út á markaðinn. Bæði til að finna verkefni sem aðrir vita ekki af
einnig að skoða þau verkefni sem eru almennt í sölu og vinna í því hvort það sé álitlegt eða ekki.
Sjóðstjóri er í stjórn fyrirtækja þar sem komið er að ákvarðanatöku. Þar erum við mjög mikið í
stefnumótun og taka ákvarðanir með stjórnendum um hvert skal fara. Það er mjög skemmtilegt
en mikið verkefni í öllum þessum fyrirtækjum sem við erum inní. Þar dreifum við álaginu
svolítið á milli starfsmanna. Stóra verkefnið er svo að tímasetja hvenær er eðlilegt að fara úr
þeim fjárfestingum sem þú ert í og þá að vinna úr því að selja. Söluferlið er eitthvað sem tekur í
besta falli sex mánuði en algengast er að það taki rúmt ár að fara með óskráð félag í sölu. Á sama
tíma þá er verið að fylgja eftir stjórnarsetunni innan þess félags og unnið í að finna kaupendur.
Hermann sagði að framtakssjóðir séu komnir til að vera á Íslandi í þessum óskráðu
verkefnum. Þetta sé þekkt alþjóðlegt módel og það henti mjög vel að setja upp sjóði með
endanlegan líftíma. Það hentar fjárfestum nokkuð vel. Þá er skýrt hvenær fjárfestar fara inn og út
úr verkefnum. Hins vegar hefur fjöldi sjóða verið rosalega mikill og spáir hann að þeim muni
fækka. Markaðurinn er þannig að það er og verður þörf fyrir þessa sjóði. Hann telur að það sé
alltaf pláss fyrir tvo til þrjá sjóði en þeir voru um 6 þegar mest lét. Það er ákveðið mengi af
fjárfestingum sem henta ekki inn á skráðan hlutabréfamarkað en passa vel fyrir framtakssjóði.
Einnig horfir hann til þess að það komi líka tækifæri til að búa til einhverja sérhæfða sjóði í
einhverjum ákveðnum mengjum eins og ITF-I sem er stofnaður utanum uppbyggingu í
ferðaþjónustu. Þá væri bara spurning hvað yrði næst (Hermann Már Þórisson, forstöðumaður
sérhæfðra fjárfestinga hjá Landsbréfum, munnleg heimild, viðtal, 21. nóvember 2017).

7.3.3 Forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga hjá Kviku
Ásgeir Baldursson er forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga hjá Kviku. Hann sér um ýmis
fjárfestingaverkefni eins og fasteignasjóði og fleiri sérhæfð verkefni og þekkir vel til
framtaksfjárfestinga. Kvika fjárfestingabanki hefur verið í mikilli sókn undanfarið og keypti í
sumar bæði Virðingu og Öldu sjóði. Með þessum sameiningum eru þeir að ná mikilli
hagræðingu í sjóðastýringu o.fl. þáttum.
Framtakssjóðir reyndust vel strax eftir hrun. Það var vel skilgreint hvernig átti að selja
eignirnar og það var rosalegur árangur af því að kaupa félög, endurskipuleggja þau og skrá á
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markað. Á árunum 2010 - 2015 voru þessir sjóðir að gera gríðarlega gott mót. Einhverjir sjóðir
hafa orðið fyrir tjóni en heilt yfir hefur árangurinn verið góður. Ásgeir heldur að það verði alltaf
þörf á því að veita fagfjárfestum og stærri fjárfestum tækifæri á að kaupa óskráð félög og að
fyrirkomulagið á framtakssjóðunum sé komið til að vera. Það hafa þó verið fjárfestingar inní
sjóðunum sem hafa súrnað og það verður ekki góð ávöxtun af öllum sjóðunum. Hvort að það
muni hafa þau áhrif að menn vilji ekki fara í slíkar fjárfestingar áfram veit hann ekki. Hann tekur
fram að það er heldur ekki eðlilegt að allar fjárfestingar gangi upp í svona sjóðum.
Horfurnar eru góðar og bjart framundan en gallinn er að það hefur verið reiknað inní
verðin á óskráðum félögum. Þau hafa verið býsna hátt verðlögð og tiltölulega erfitt að gera góð
kaup. Það hafa líka verið tiltölulega margir kaupendur. Hann tekur fram að það sé nóg af
tækifærum framundan. Heildsölur eru með lækkandi afkomu vegna mikillar samkeppni og
lækkandi verði. Fyrirtæki í ferðaþjónustu eru mörg í vandræðum vegna þess að þau eru mikið
skuldsett og gerð fyrir mikinn vöxt. Nú er að hægja á vextinum og verður þá ákveðin grisjun á
markaðnum.
Varðandi skuldsetningu við yfirtökur á félögum segir Ásgeir að hún sé ekki mikil. Það
stóra sem gerðist var í fyrsta lagi að áhættuvilji banka hefur minnkað verulega og menn fá lítið af
lánum á móti hlutabréfum. Krafan er alltaf að fá veðstöðu í einhverjum raunverulegum eignum.
Svo eftir að öfugur samruni var dæmdur ólöglegur þá er það of flókið að fara í skuldsettar
yfirtökur. Almennt séð þegar framtakssjóðir fara inn þá er ekki mikið um mikla skuldsetningu
heldur er farið inn með þétta eiginfjárstöðu.
Varðandi kaupauka þá er almennt séð er gott að tvinna saman hagsmuni stjórnenda og
eigenda og gott að menn séu á sama bátnum og njóti þess ef vel gengur. Bónusumræðan hefur
verið erfið eftir hrun og er enn. Í einhverjum tilvikum eru stjórnendur að fjárfesta í félögum og
það er mjög algengt að stjórnendur fjárfesti samhliða framtakssjóðum. Mjög algengt. Ásgeir telur
að það sé besta og skilvirkasta leiðin. Í einhverjum tilvikum hefur verið eitthvað um kauprétti en
hann telur að það sé ekki mikið um það. (Ásgeir Baldursson, forstöðumaður sérhæfðra
fjárfestinga hjá Kviku, munnleg heimild, viðtal 23. nóvember, 2017).
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7.3.4 Forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga hjá Íslandssjóðum
Jóhannes Hauksson er forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga hjá Íslandssjóðum. Íslandssjóðir eru
með tvo starfrækta framtakssjóði. Akur sem er 7,3 milljarða sjóður sem var stofnaður 2013 og
svo Eldey sem er 3 milljarða sjóður sem fjárfestir í ferðaþjónustufyrirtækjum en hann var
stofnaður síðla árs 2015. Fjárfestingastefna Akurs er tiltölulega opin en reglur eru um stærð
einstakra fjárfestinga eru þannig að miðað er við að þær séu að jafnaði ekki stærri en 20% af
sjóðnum en leyfilegt hámark einstakrar fjárfestingar er 35% af hlutafé sjóðsins. Óheimilt er þó að
ráðstafa meira en 35% af hlutafjárloforðum til sömu atvinnugreinar.
Akur er svo gott sem full-fjárfestur sjóður en fjárfestingatímabili hans líkur nú í árslok
2017. Almennt þurfa sjóðir að gæta þess að halda eftir fjármagni til að geta stutt við núverandi
fjárfestingar ef þörf krefur. Í tilfelli Akurs var miðað við að stærð fjárfestinga væri ekki minni en
700-800 milljónir. Ástæðan er að kostnaður við fjárfestingar er það mikill að erfitt getur reynst
að réttlæta hann við minni fjárfestingar. Kostnaðurinn sem hann á við felst í gerð
áreiðanleikakannana, kostnaði við samningagerð og vinnunni við að fylgja fjárfestingunum eftir.
Eignum framtakssjóða þarf að fylgja fast eftir og sjóðir eins og Akur fjárfesta ekki nema
tryggt sé að sjóðurinn hafi aðkomu og geti haft áhrif í rekstri viðkomandi fyrirtækis.
Framtakssjóðir eru að því leiti ólíkir sjóðum sem fjárfesta í skráðum bréfum og ekki eins
skalanlegir í rekstri og aðrir sjóðir.
Hvorki í Eddu né Akri er búið að selja neina eign og því ekki komnar neinar rauntölur um
ávöxtun. Ein af fjárfestingum Akurs hefur gengið illa, það er fjárfesting í Fáfni Offshore. Félagið
er með samning um rekstur á skipinu Polarsyssel um þjónustu við norska ríkið / sýslumanninn á
Svalbarða. Að öðru leyti reiddi félagið sig á markaði fyrir skip í þjónustu við olíuvinnslu á hafi
úti. Þegar sá markaður brast þurfti að endurskipuleggja starfsemi félagsins. Í slíkum tilvikum
þarf að grípa strax í taumana og getur það skipt sköpum.
Framtakssjóðum fylgir talsverð skjalagerð í upphafi. Hlutahafasamkomulag sjóða markar
stefnuna. Rekstrarsamningur er gerður um að Íslandssjóðir sjái um rekstur sjóðsins. Til þess að
gæta að óhæði og fagmennsku eru Íslandssjóðir með fjárfestingaráð sem er óháð hluthöfunum og
ráðgjafaráð sem fylgist með innri reglunum sjóðsins. Þannig að það er talsverð eftirfylgni og
upplýsingagjöf til hluthafanna um hvað er verið að gera og hvernig er verið að fara að.
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Jóhannes talar um vöntun á sjóðum sem starfa á tilteknu sviði fjárfestinga. Markaðurinn
hérna er svolítið tvískiptur, það eru hefðbundnu framtakssjóðirnir sem eru að fjárfesta í vel
reknum og þokkalega vel stöddum fyrirtækjum. Svo eru það sjóðir eins og Brunnur hjá
Landsbréfum og Brú hjá Thule investments sem eru í áhættufjárfestingum (e. venture capital).
En það eru fyrirtæki þar á milli sem er svolítið snúið að fjárfesta í og þar vantar fjármagn inn frá
fjárfestum. Það eru erfiðar eignir vegna þess að reksturinn er ekki enn orðinn stöðugur en þau
félög eru metnaðarfull og vilja vaxa hratt. Þau eru þó á þeim stað að þau skila annaðhvort engu
eða mjög miklu fyrir fjárfesta.
Jóhannes segir að ekkert hafi verið um ofurskuldsetningar hjá þeim. Fjárfestingar sjóðsins
eru hreinar eiginfjár fjárfestingar en hinsvegar er keypt í félögum sem eru skuldsett á eigin
efnahagsreikning. Áhætta sjóðsins er samt eingöngu eigið fé hans. Jóhannes segir að ástæðan
fyrir minni skuldsetningu sé að þetta sé varkárara viðskiptalíkan. Vogunarsjóðir sem gíra sig vel
upp og eru með lítið eigið fé eru þá líka mjög áhættusamir.
Aðspurður um ákjósanlega stærð hlutar sem stefnt er á að kaupa segir hann að það ráðist
mest af fjárhæðinni í hlutfalli við stærð sjóðsins frekar en prósentum. Það þarf ekki að vera
meirihluti frekar en minnihluti því það er hægt að eiga við minnihlutaeign með
hluthafasamkomulagi og getur varið þína hagsmuni þar. Það þarf þá ekkert að eiga meirihluta.
Það sem við tryggjum fyrst og fremst í hluthafasamkomulagi er útgönguleiðin okkar og við
viljum vera hindrunarlaus í því. Það þarf að eiga rétt á að geta selt meirihluta í félaginu þrátt fyrir
að eiga minnihluta þar sem það er auðveldari sala o.sfrv. Annað sem við tryggjum í
hluthafasamkomulaginu eru starfshættir og hvaða leið við erum að fara svo allir rói í sömu
fyrirframákveðnu átt.
Íslandssjóðir eru virkir eigendur þar sem komið er mönnum í stjórn og fylgst mjög vel
með. Það sem þeir koma sérstaklega með að borðinu er góð þekking á lánamörkuðum og tengsl
þar inn. Einnig hafa þeir oft komið inn með mun meiri formfestu heldur en var gert áður, en að
hvaða marki er eins misjafnt og fjárfestingarnar eru margar. Föstu þóknanirnar eru af
hlutafjárloforðum og svo af matsvirði þegar líður á tímann. Þá er virði eignanna reiknað
reglulega og föst prósenta af því er föst þóknun til Íslandssjóða. Föstu þóknanirnar sjá um
rekstrarkostnað sjóðsins. Við sölu er svo árangurstengd prósenta þar sem fjárfestar hafa tryggt
sér ákveðna girðingu (e. hurdle rate) og eftir að henni hefur verið náð er árangri skipt á milli
fjárfesta og rekstraraðila sjóða.
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Jóhannes var spurður út í hvatakerfi í fjárfestingum og segir að honum líði alltaf betur
þegar réttir hvatar eru til staðar og vill hafa þá. Hann tekur þó fram að það sé ekki gott að hafa
það þannig að ef það færi að ganga illa að þá séu viðkomandi aðilar illa farnir. Það verður að
vera þolanlegt ef það gengur illa í einhvern tíma. Í sumum fjárfestingum hefur það verið þannig
að stjórnendur kaupa samhliða sjóðnum. Þetta þarf ekki að vera stórt en samt þannig að það
skipti máli fyrir stjórnendurna.
Aðspurður um framtíðarhorfur er hann brattur. Hann horfir til þess að framtakssjóðir
haldi áfram hér á Íslandi eins og verið hefur. Þessir fyrstu sjóðir gengu mjög vel þar sem þeir
voru að fjárfesta á tímum sem verðin á fyrirtækjum voru mjög lág. Þegar horft er til baka er
auðvelt að sjá að það var hægt að kaupa fyrirtæki á mjög góðu verði. Í dag er Ísland á allt öðrum
stað í hagsveiflunni. Það hefur kannski helst vantað flugið í skráningum á markað. First North
markaðurinn hefur t.d. ekki byggst upp eins og væntingar stóðu til, en sambærilegir markaðir eru
mjög virkir á Norðurlöndunum. Þegar rætt er við menn þá tala þeir um þær miklu kvaðir sem
þarf að fylgja þegar félagið er skráð. Það er verið að taka á sig skyldur og svo er ekkert víst hvort
að seljanleikinn verði til staðar. Ef seljanleikinn verður ekki til staðar þá er þetta ekki alveg að ná
markmiðum sínum (Jóhannes Hauksson, forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga hjá
Íslandssjóðum, viðtal, 27. nóvember 2017).

7.3.5 Sjóðsstjóri framtakssjóða
Þessi viðmælandi óskaði eftir nafnleynd, köllum hann Jón í þessu viðtali. segir að
framtakssjóðirnir þeirra hafi gengið vel. Byrjað er að selja einhverjar eignir úr sjóðunum og eru
fjárfestar að fá um 120% ávöxtun úr öðrum sjóðnum og um 50% úr hinum sjóðnum. Ekki er búið
að loka sjóðunum svo að þetta eru ekki endanlegar tölur. Þessar tölur segja þó að undanfarin ár
hafa verið árangursrík hjá þeim. Sjóðirnir sem Jón rekur stefna alltaf á það að kaupa nægilega
stóran hlut til þess að fá sæti í stjórninni og jafnvel fleiri en eitt sæti. Þegar komið er inn í félög
er stefnt að því að verkefnið taki þrjú til fimm ár áður en farið er í sölu. Þá er reynt að gera þetta í
sátt og samlyndi við hagsmunaaðila og reynt að fá alla til að vinna saman að sameiginlegu
markmiði.
Hann Jón talar um að mjög skuldsett verkefni (e. leveraged buy outs) eru í raun ekki
stunduð að neinu marki á Íslandi í dag og að Mezzanine fjármögnun sé ekki mikið stunduð.
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Hann segir að í raun séu almennt ekki háar skuldir í rekstrarfélögum hérna. Yfirleitt er
skuldsetning í félögum hérna þrisvar til fimm sinnum EBIDTA miðað við að algengt er sex til tíu
sinnum EBIDTA úti. Það er bæði að menn eru brenndir eftir fjármálahrunið ásamt því að
vaxtastigið er mjög hátt hérna segir Jón. Þóknanir hjá sjóðnum hans Jóns eru með þeim hætti að
rukkað er 1,5% föst þóknun og svo er árangursþóknunin 20% af hagnaði, eftir 10% girðingu (e.
hurdle rate) sem fjárfestarnir fá. Fjárfestingarnar þeirra hafa gengið vel, þeir eru með gott
orðspor og góða sögu sem er mikilvægt þegar safna á í nýja sjóði. Hann telur að framtakssjóðir
séu komnir til að vera á Íslandi þótt að þeir eigi eftir að þróast mikið á komandi árum.
Fyrirkomulagið er hinsvegar gott til þess að stærri fjárfestar geti fjárfest á einfaldan máta í
óskráðum félögum. (Jón, sjóðsstjóri framtakssjóða, viðtal, 22. nóvember 2017)

8 Niðurstöður
Enginn framtakssjóður var starfræktur á Íslandi þegar Framtakssjóður Íslands var stofnaður í
desember 2009. Samhliða efnahagsbata undanfarinna ára hefur fjöldi framtakssjóða aukist jafnt
og þétt og eru í dag á annan tug framtakssjóða starfræktir. Framtakssjóður Íslands er sá sjóður
sem er kominn hvað lengst í sínu lífskeiði og frá stofnun í desember 2009 til október 2017 er
staðfest ársávöxtun sjóðsins 23% (Framtakssjóður Íslands greiðir 5,4 milljarða til eigenda sinna.,
2017). Hlutabréfavísitalan OMXI8 hefur á sama tíma vaxið um 9,6% á ári og því umtalsverð
umframávöxtun hjá framtakssjóðnum eða 13,4% árlega („Keldan“, 2017). Aðrir sjóðir eru ekki
komnir eins langt í sínu slitaferli og eru ávöxtunartölur þeirra trúnaðargögn. Þrátt fyrir það er
búið að selja einstaka eignir úr sjóðunum og hafa þær skilað mjög góðri ávöxtun samkvæmt
viðmælendum mínum. Í umræðu um ávöxtun verður að hafa rannsókn Harris, Jenkinson &
Kaplan frá 2014 í huga. Þar segja þeir að vegna þess að ávöxtun framtakssjóða séu trúnaðargögn
þá er grunur um skekkju að því leyti að starfsmenn sjóðanna segi eingöngu frá því þegar vel
gengur þar sem þeir eru að keppast um fjármagn í næstu sjóði (Harris o.fl., 2014).
Rannsóknarspurningin var eftirfarandi:
“Hver er staða framtakssjóða á Íslandi í dag og hver er líkleg stefna þeirra á næstu árum?”
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Helstu niðurstöður eru að framtakssjóðir á Íslandi hafa reynst vel í efnahagslegri
uppbyggingu síðustu ára. Þeir hafa skilað eigendum sínum ásættanlegri umframávöxtun miðað
við skráð hlutabréf og fjöldi framtakssjóða hefur aldrei verið meiri. Staðreyndin er sú að enginn
sjóður hefur lokið slitaferli og eru því gögn um árangurinn ekki endanleg og ekki aðgengileg.
Það væri spennandi að gera megindlega rannsókn á árangri sjóðanna eftir nokkur ár.
Í rannsókn Kaplan og Schoar frá 2004 var skoðuð ávöxtun framtakssjóða í
Bandaríkjunum á ýmsum tímabilum. Á tímabilinu 1997-2000 var árleg ávöxtun um 26% sem er
ekki ósvipað og 23% árleg ávöxtun Framtakssjóðs Íslands frá stofnun á árinu 2009. Á öðrum
tímabilum í rannsókn þeirra var hinsvegar ávöxtunin mun lægri (Steven N. Kaplan & Antoinette
Schoar, 2005). Því tel ég að það sé mikilvægt að hafa í huga að góð ávöxtun síðustu ára á Íslandi
gæti gefið skakka mynd af raunhæfri ávöxtun til lengri tíma litið. Eftir efnahagshrunið var lítið af
fjármagni í boði til að fjárfesta og á sama tíma þurftu mörg fyrirtæki nauðsynlega á fjármagni að
halda til að endurskipuleggja sinn rekstur. Verðmöt á fyrirtækjum hafa þá hugsanlega verið mun
lægri en í dag. Á uppbyggingartímum síðustu ára hafa verðmöt líka hækkað í takt við kröftugan
hagvöxt. Viðmælendur töluðu einnig um að vegna góðrar stöðu hagkerfisins og almennrar
bjartsýni þá sé sú bjartsýni að endurspeglast í háum verðvæntingum hjá þeim sem eru að selja
fyrirtæki í dag. Vegna þessara þátta tel ég að ávöxtunin verði hugsanlega ekki eins góð á næstu
árum eins og hún hefur verið.
Þeir sjóðsstjórar sem rætt var við voru sammála um það að framtakssjóðir eru frábært
fyrirkomulag til að fjárfesta í óskráðum fyrirtækjum og töldu framtakssjóði komna til að vera á
Íslandi. Til marks um það voru allir viðmælendur mínir sem horfðu til þess að stofna nýja
framtakssjóði á næstu árum.

9 Umræða
Framtakssjóðir á Íslandi voru stofnaðir eftir efnahagshrunið 2008 til þess að koma hjólum
atvinnulífsins af stað. Framtakssjóður Íslands var þar fyrstur og komu margir aðrir í kjölfarið. Í
erlendri rannsókn frá 2016 segir að erfitt sé að meta árangur framtakssjóða því að aldrei er hægt
að vita endanlega ávöxtun fyrr en búið er að selja allar eignir sjóðsins og skila fé aftur til eiganda
sinna (Reiner Braun o.fl., 2016). Á Íslandi á þetta vel við, það er enginn sjóður búinn að ljúka
formlegu slitaferli svo að endanlegar ávöxtunartölur eru ekki til. Á erlendum mörkuðum sýnir
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rannsókn Harris, Jenkinson og Kaplan frá 2014 að umframávöxtun framtakssjóða til lengri tíma
er um 4% hærri á ári en vísitalan til lengri tíma litið. Í því samhengi er vissulega um að ræða
frábæran árangur hjá Framtakssjóð Íslands, en þegar horft er í baksýnisspegilinn verður að hafa í
huga að sjóðurinn er stofnaður á tíma þegar hægt var að kaupa fyrirtæki mjög ódýrt og óvíst
hvort að sú ávöxtun væri líkleg að nást til lengdar. Aðrir sjóðir eru ekki komnir eins langt í
söluferli fjárfestinganna og eru þeir aðilar sem rætt var við bundnir trúnaði með ávöxtun.
Það var þó samhljómur á meðal viðmælenda að þetta fyrirkomulag hafi heilt yfir reynst
vel á síðustu árum og að mikilvægt sé að þetta fyrirkomulag haldi áfram. Bæði hefur þetta skilað
góðri ávöxtun fyrir lífeyrissjóði og eru sjóðirnir mikilvæg innspíting fyrir atvinnulífið í heild.
Á Íslandi er þetta sérstaklega mikilvæg leið til fjármögnunar fyrir lítil og meðalstór
fyrirtæki. Vegna smæðar íslenska markaðarins er mikið af litlum og meðalstórum fyrirtækjum
sem eru ekki nægjanlega stór til að fara á aðalmarkað Kauphallarinnar. Þau fyrirtæki hafa litla
möguleika á hlutafjáraukningu á íslenskum fjármálamarkaði. Þar spila framtakssjóðir
lykilhlutverk í dag. Erlendis hefur First North markaðurinn virkað vel fyrir þessi fyrirtæki til þess
að sækja fjármagn en First North markaðurinn hefur ekki náð kjölfestu hér á landi og er lítið um
viðskipti þar (Vala Hrönn Guðmundsdóttir, 2015).
En framtakssjóðir henta ekki bara fyrirtækjunum vel heldur einnig fjárfestunum.
Fyrirkomulagið er gott fyrir stofnanafjárfesta eins og lífeyrissjóði þar sem er til staðar skýr
líftími sjóðsins og skýr markmið um sölu á ákveðnum tíma. Talað er um að vissulega hafa
einhverjar fjárfestingar farið illa og ber þar helst Fáfnir Offshore og United Silicon. Tíminn mun
leiða í ljós hvernig spilast endanlega úr þeim verkefnum en það dregur viðkomandi sjóði
vissulega niður. Það er ekki reiknað með því að allar fjárfestingar í svona sjóð gangi fullkomlega
upp, og er það heildarávöxtunin sem telur.
Það eru 16 fyrirtæki skráð á hlutabréfamarkaðinn á Íslandi og leitar því langmest
fjármagn og athygli þangað. Aftur á móti þá eru u.þ.b. 440 óskráð fyrirtæki sem eru samt það
stór að þau skiluðu yfir 100 milljónum í EBITDA hagnað á árinu 2016. Það eru því tækifæri í að
fjárfesta í þessum fyrirtækjum þar sem eru mun færri kaupendur og mögulega lægri verð en á
skráða markaðnum. Þegar komið er inn í óskráð fyrirtæki er mikilvægt að hagsmunir eigenda og
lykilstjórnenda fyrirtækjanna séu þeir sömu og fjárfestanna. Hægt er að gera þetta með
hvatakerfum og kaupréttum og segja allir sjóðsstjórar sem rætt var við að samliggjandi
hagsmunir virki vel og sé í raun skynsamlegt ef það er gert rétt. Í umræðunni hafa hvatakerfi
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verið litin hornauga, en þetta var gert mjög óskynsamlega fyrir hrun og því enn slæmt orð á
slíkum gjörningum.
Viðmælendur mínir voru sammála um að skuldsetning á Íslandi væri mun minni en
erlendis. Enginn af þeim sagðist taka þátt í ofurskuldsettum verkefnum þar sem mezzanine
fjármögnun er notuð. Allir töluðu þó um að nota eðlilega skuldsetningu á efnahagsreikning
félaganna sjálfra. Í rannsóknum erlendis var sýnt fram á að árangur fyrirtækjanna sem fengu
fjárfestingu frá framtakssjóðum var meiri en annarra. Mínir viðmælendur töluðu um þá sérhæfðu
fjármálaþekkingu sem þeir höfðu fram að færa og að almennt innleiddu þeir betri og skilvirkari
stjórnarhætti sem gegna vissu agahlutverki. Varðandi samkeppni segjast þeir ekki finna mikið
fyrir henni á markaðnum í beinni samkeppni um fjárfestingar. Samkeppnin endurspeglist frekar í
ávöxtun sjóðanna þar sem keppt er um fjármagn fyrir næstu sjóði.
Erlendis hafa framtakssjóðir lengri sögu og eru búnir að sanna gildi sitt. Mun meira er til
af gögnum þar en á Íslandi og hafa þeir almennt gengið vel. Erlendis hefur verið notuð mun
meiri skuldsetning en gengur og gerist hérna heima, möguleg ástæða er að á Íslandi eru menn
brenndir eftir fjármálahrunið 2008 og vilja vera varkárir ásamt því þá er hátt vaxtastig á Íslandi
miðað við samanburðarlönd nefnt í samhenginu. Erlendis geta sjóðir sérhæft sig meira en hér á
Íslandi. Það eru sjóðir stofnaðir t.d. eingöngu til þess að fjárfesta í lyfjafyrirtækjum. Vegna
smæðar markaðarins á Íslandi er þetta ekki hægt að sama marki, en þó hafa verið stofnaðir sjóðir
sem eru með það að markmiði að fjárfesta eingöngu í ferðaþjónustutengdum verkefnum.
Á haustmánuðum 2017 var stofnaður framtakssjóður af Icora Partners sem eru
einkaaðilar þar sem helstu fjárfestar í sjóðnum eru líka einkaaðilar. Þetta fyrirkomulag þekkist
mikið erlendis en hefur ekki verið reyndin á Íslandi fyrr en nú. Hingað til hafa fjárfestar í
íslenskum framtakssjóðum nær eingöngu verið lífeyrissjóðir og tryggingafélög. Áhugavert
verður að sjá hvernig þessi sjóður mun ganga og hvort að fleiri slíkir komi í kjölfarið.
Almennt verður líka forvitnilegt verður að sjá ávöxtunartölur framtakssjóða á næstu árum
þegar sjóðir sem eru starfræktir í dag eru búnir að selja allar eignir sínar. Efnahagsumhverfið
hefur verið hagstætt og lítur allt út fyrir að sjóðirnir muni skila góðri ávöxtun.

Lokaorð
Í þessari ritgerð var farið yfir fjárfestingar og mismunandi tegundir sjóða. Farið var yfir sögu
framtakssjóða, rekstur þeirra, helstu fjárfestingastefnur, fjármögnun og fyrri rannsóknir á þeim.
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Viðtöl voru tekin við aðila sem stýra framtakssjóðum á Íslandi og þau greind til að svara
rannsóknarspurningunni. Lagt var upp með að þessi rannsókn varpaði ljósi á heim framtakssjóða
á Íslandi. Framtakssjóðir er tól sem getur stutt vel við íslenskt atvinnulíf og skilað eigendum
góðrar ávöxtunar og boðið þeim upp á fjölbreyttari fjárfestingatækifæri. Umræða tengd
framtakssjóðum á Íslandi hefur fyrst og fremst sprottið upp á neikvæðan hátt í tengslum við
fjárfestingar sem hafa farið illa og má þá helst nefna fjárfestingar í United Silicon og Fáfni
Offshore. Mikilvægt er að geta horft á heildarávöxtun sjóðanna en ekki bara einstakar
fjárfestingar. Athugavert verður að sjá hvernig heildarávöxtun þeirra sjóða verður og að hvaða
marki þessar fjárfestingar draga þá niður.
Mörg önnur tækifæri eru til rannsókna á þessu sviði. Hægt væri að fara í fyrirtækin sem
hafa fengið fjárfestingu frá framtakssjóð og meta þær breytingar sem framtakssjóðirnir innleiða
til að bera saman rekstur þeirra og árangur við samanburðarfélög.
Fróðlegt verður á næstu árum að fylgja þessari rannsókn eftir þegar margir sjóðir munu
fara í slitaferli og skila eigendum fjármagni. Þá verður hægt að skoða árangur framtakssjóða
megindlega og bera saman við hlutabréfamarkaðinn eða aðrar samanburðarfjárfestingar.
Samkvæmt rannsókninni er líklegt að fleiri sjóðir verði stofnaðir á næstu árum og verður
áhugavert að sjá hvernig markaðurinn mun þróast.
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Viðauki A

Viðtalsrammi
Spurningar – Sjóðurinn/Sjóðirnir
•

Hvar eru ykkar sjóðir staðsettir í sínu lífsskeiði í dag?
o Hvaða félögum er búið að fjárfesta í?
o Er búið að selja eitthvað af þeim – ef já þá spurja um árangur

•

Hvernig er ykkar fjárfestingastefna
o Lífsskeið fyrirtækja (seed, startup, growth,expansion,buyout)
o Ákveðinn iðnaður / landshluti þ.h.
o Skuldsettar yfirtökur
o Venture Capital
o Mezzanine sjóðir

•

Hvað er það helsta sem þið gerið til að auka virði í ykkar fjárfestingum?
o Veita félaginu nægt fjármagn til vaxtar
o Ráðgjöf
o Knýja fram breytingar

•

Hvernig eru þóknanirnar hjá ykkur?
o Fixed fee
o Performance fee
o Hurdle rates

•

Hafið þið komið á fót hvatakerfi fyrir stjórnendur fyrirtækjanna sem fjárfest er í, eins og
kauprétti eða árangurstengda bónusa – og þá upp að hvaða marki.

•

Hversu mikið er eigið fé sjóðsins gírað við fjárfestingar? (Leveraged buy outs)

•

Getur þú nefnt dæmi um framúrskarandi fjárfestingu sem þið hafið gert? En slæma
fjárfestingu?

•

Hver er ykkar sérstaða sem lætur ykkur skara framúr öðrum framtakssjóðum?
o Eitthvað sem þið gerið betur en aðrir eða hafið sérhæft ykkur í?

•

Hver er ykkar aðkoma að rekstrinum á þeim fyrirtækjum sem þið kaupið?
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Framtakssjóðir á Íslandi – almennt
•

Hver er staða framtakssjóða á Íslandi í dag?

•

Hver verður þróun þeirra á næstu 5-10 árum?

•

Hver eru tækifærin á Íslandi á komandi árum?

•

Hvernig er samkeppnin á meðal framtakssjóða um góðar fjárfestingar?

•

Hver hefur þróunin verið á afkomunni, og hvaða breytingar hafa orsakað það?

•

Tímasetning á kaupum, stuðningur við rekstur, spinoffs, uppsagnir o.fl.

