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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar heildstætt um kaup fyrirtækja í Kauphöll Íslands á eigin bréfum á árunum 

2014 til 2018. Skammtímaáhrif tilkynninga um fyrirhugaða framkvæmd endurkaupaáætlunar 

á hlutabréfaverð voru könnuð með atburðarrannsókn þar sem markaðslíkan og fyrirliggjandi 

gögn voru notuð. Niðurstöður gáfu til kynna að 3,74% umframávöxtun eigi sér stað dagana í 

kringum tilkynninguna en það er í samræmi við niðurstöður sambærilegra rannsókna á 

erlendum mörkuðum. Umframávöxtunin hérlendis kemur fram nokkru áður en tilkynning er 

birt opinberlega sem bendir til upplýsingaleka. Þvert á niðurstöður erlendra rannsókna fékkst 

ekki stuðningur við þá tilgátu að umframávöxtun sé hærri eftir því sem tilkynnt er um hærra 

hlutfall endurkaupa af hlutafé en fylgnigreining var framkvæmd til að prófa tilgátuna. Einnig 

voru tekin hálfstöðluð djúpviðtöl við stjórnendur á fjármálasviðum íslenskra fyrirtækja. 

Niðurstöður viðtalanna afhjúpuðu helstu ástæður fyrir því að íslensk fyrirtæki endurkaupa eigin 

hlutabréf. Þær eru skattalegt hagræði fyrir hluthafa, ákjósanleg fjármagnsskipan fyrirtækis, 

ákall lífeyrissjóðanna sem hluthafa um endurkaup frekar en auknar arðgreiðslur sem og 

minnkun umboðsvanda. Viðmælendur sögðu endurkaup ýmist koma í stað arðgreiðslna eða að 

þau væru viðbót við annars formfasta arðgreiðslustefnu til að greiða út tímabundið fjárstreymi 

til hluthafa.  
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 Inngangur 

Fyrirtæki sem skráð eru á markað verja fjármagni sínu meðal annars í fjárfestingar og greiðslu 

til hluthafa. Greiðslur til hluthafa kunna að hafa áhrif á fjárfestingaákvarðanir þeirra en margir 

hluthafar hafa keypt hlutabréf í gegnum tíðina með það fyrir augum að fá stöðugt fjárstreymi í 

formi arðgreiðslna (Thaler og Howells, 2006). Á síðastliðnum áratugum hefur þó færst í vöxt 

að fyrirtæki ráðstafi fjármagni til hluthafa í formi endurkaupa eigin bréfa. Endurkaup kallast 

það þegar fyrirtæki kaupa sín eigin hlutabréf. 

Endurkaup hafa aukist víðsvegar um heim á síðustu fjórum áratugum (Stonham, 2002). 

Fyrirtæki í Bandaríkjunum hófu fyrst að kaupa eigin bréf á áttunda áratug síðustu aldar 

(Grullon og Michaely, 2004; Jagannathan, Stephens og Weisbach, 2000; Yook og 

Gangopadhyay, 2011), skömmu síðar hófu bresk fyrirtæki að gera slíkt hið sama (Dixon, 

Palmer, Stradling og Woodhead, 2008; Rau og Vermaelen, 2002) og undir lok aldarinnar voru 

endurkaup orðin tíður viðburður hjá fyrirtækjum á meginlandi Evrópu (Skjeltorp, 2004; 

Skjeltorp og Ødegaard, 2004). Fyrirtæki á Íslandi hófu aftur á móti ekki markviss endurkaup 

fyrr en árið 2014 (Kristín Jóhannsdóttir, samskiptastjóri Kauphallar Íslands, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 12. mars 2018). 

Endurkaup á skipulegum verðbréfamarkaði voru ýmist ólögleg eða erfið framkvæmdar 

í Evrópu þar til seint á síðustu öld.1 Það var til að koma í veg fyrir að fyrirtæki notuðu aðgerðina 

í því skyni að auka eftirspurn eftir hlutabréfum sínum og draga þannig úr vægi markaðarins 

við verðmyndun hlutabréfanna (Kim, Schremper og Varaiya, 2005). Árið 1976 gaf 

Evrópusambandið frá sér tilskipun um takmarkanir á kaupum eigin hlutabréfa og mörg lönd 

lögleiddu endurkaup í kjölfarið. Reglugerð Evrópusambandsins þjónar þeim tilgangi að 

heimila kaupin í þeim tilvikum sem þau eru ekki ætluð til markaðsmisnotkunar og því er 

mikilvægt að ástæður sem liggja að baki endurkaupum séu skýrar. 

Í erlendum rannsóknum á endurkaupum er einna helst vitnað í tvær kenningar sem varpa 

ljósi á þá kosti sem stjórnendur fyrirtækja sjá í viðskiptunum. Önnur þessara kenninga er 

kenning um merkjasendingar en Vermaelen (1981) rannsakaði endurkaup á bandarískum 

                                                 
1Í Evrópu eru kaup fyrirtækja á eigin hlutabréfum algengust í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi (Kim, 

Schremper og Varaiya, 2005). Endurkaup voru ólögleg í Þýskalandi þar til þann 1. maí 1998 en þá voru sett lög 

sem heimila endurkaup. Í Frakklandi voru endurkaup ekki með öllu óheimil fyrir lagabreytingu árið 1998 en þau 

voru erfið framkvæmdar. Endurkaup hafa verið lögleg í Bretlandi frá því árið 1981 samkvæmt hlutafélagalögum 

þar í landi (Dixon, Palmer, Stradling og Woodhead, 2008). Á Íslandi voru sett lög um endurkaup árið 1995. 

Samkvæmt þeim mega hlutafélög eiga 10% af hlutafé líkt og í Þýskalandi og Frakklandi (Kim o.fl., 2005; Lög 

um hlutafélög nr. 2/1995). Í Bretlandi mega hlutafélög eiga 15% af hlutafé (Dixon o.fl., 2008). 
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markaði í tengslum við hana þegar fyrirtæki voru tiltölulega nýbyrjuð að kaupa eigin bréf. 

Samkvæmt kenningunni nota fyrirtæki endurkaup sem tól til að leiðrétta undirverðlagningu 

hlutabréfa á markaði. Markaðurinn túlkar kaupin þannig að stjórnendum þyki hlutabréf 

fyrirtækisins álitlegur fjárfestingarkostur sem gefur í skyn að verð þeirra eigi að vera hærra en 

það raunverulega er (Vermaelen, 1981). Hin kenningin sem mikið hefur verið vitnað í (Grullon, 

Michaely og Swaminathan, 2002; Nohel og Tarhan, 1998) er kenning Jensen (1986) um frjálst 

fjárstreymi. Samkvæmt kenningunni er hægt að lágmarka ákveðinn umboðsvanda með 

ráðstöfun frjáls fjárstreymis til hluthafa í formi arðs eða endurkaupa. Fyrrgreindur 

umboðsvandi á sér stað ef stjórnendur hafa ávinning af því að stækka fyrirtæki sín umfram það 

sem skynsamlegt er til að öðlast meiri völd sjálfir. Því eru mörg fyrirtæki með stefnu varðandi 

útgreiðslu fjármagns til hluthafa sem þó er hægt að víkja frá ef gott fjárfestingatækifæri gefst 

(Jensen, 1986). 

Nýlegri rannsóknir sýna að viðhorf stjórnenda og hluthafa til endurkaupa hefur tekið 

breytingum með aukinni reynslu fyrirtækja á viðskiptunum (Kahle, 2002). Endurkaupin þjóna 

víðtækari tilgangi og merkjasendingar virðast hafa minna vægi en áður (Yook og 

Gangopadhyay, 2011). Stjórnendur fyrirtækja nefna nú gjarnan aðrar ástæður fyrir  

endurkaupum svo sem starfskjarastefnu í formi kaupréttarsamninga á hlutabréfum (Fenn og 

Liang, 1998; Kahle, 2002), skattalegt hagræði fyrir hluthafa (Talmor og Titman, 1990) og 

breytingu á fjármagnsskipan (Dittmar, 2000; Dixon o.fl., 2008; Stonham, 2002) til að mynda í 

tengslum við hækkun hagnaðar á hlut (Kahle, 2002). 

Auk þess hefur verið sýnt fram á að stærð fyrirtækja, arðgreiðslustefna þeirra og 

staðsetning í vaxtaferli hafi áhrif á líkur þess að fyrirtæki kaupi eigin hlutabréf (Andriosopoulos 

og Hoque, 2013). Þessi atriði eru þó venjulega ekki kveikja að endurkaupum en geta gefið 

vísbendingu um ástæðuna. Nánar er fjallað um ástæður stjórnenda fyrir endurkaupum í fyrsta 

hluta þessarar ritgerðar. 

Bandarísk fyrirtæki tilkynntu um fyrirhuguð endurkaup upp á 178 milljarða 

bandaríkjadali á fyrsta ársfjórðungi þessa árs sem er jafnframt hæsta upphæð fyrirhugaðra 

endurkaupa á einum ársfjórðungi í sögu Bandaríkjanna. Ástæðu þess má rekja til lækkunar 

fyrirtækjaskatta sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti, stóð fyrir undir því yfirskini að efla 

efnahagskerfið og bæta þannig lífsgæði millistéttarinnar (Congressional Budget Office, 2018). 

Skattalækkunin var harðlega gagnrýnd en líkt og öldungardeildarþingkonan Tammy Baldwin 

spáði fyrir um bendir allt til þess að fyrirtæki hafi notað aukningu þess frjálsa fjárstreymis sem 

fékkst með skattalækkuninni að miklu leyti í endurkaup eigin hlutabréfa í stað launahækkana, 

ráðningu fleiri starfsmanna eða fjárfestinga í tækjum og tólum (Reynolds, 2017). 
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Heilt yfir sýna erlendar rannsóknir fram á hækkun hlutabréfaverðs í kjölfar tilkynninga 

um fyrirhuguð endurkaup (Andriosopoulos og Lasfer, 2015; Babenko, Tserlukevich og 

Vedrashko, 2012; De Ridder og Råsbrant, 2014; Ikenberry, Lakonishok og Vermaelen, 1995; 

Kahle, 2002; Keasler og Byerly, 2015; Yook og Gangopadhyay, 2011). Umframávöxtun 

hlutabréfa er þó mismikil eftir því hvaða ástæðu fyrirtæki gefa fyrir endurkaupum (Yook og 

Gangopadhyay, 2011). Til að mynda er hún meiri í kjölfar endurkaupatilkynninga vegna 

merkjasendinga um undirverðlagðan hlut heldur en þegar aðrar ástæður liggja að baki 

viðskiptunum. Auk þess skila merkjasendingarnar enn meiri umframávöxtun eftir því sem 

tilkynnt er um hærra hlutfall fyrirhugaðra endurkaupa af hlutafé (Chan, Ikenberry og Lee, 

2004). Þá er umframávöxtun yfirleitt hærri í Bandaríkjunum en í Evrópu þó hún sé til staðar á 

báðum mörkuðum (Andriosopoulos og Lasfer, 2015; De Ridder og Råsbrant, 2014; Ikenberry 

o.fl., 1995; Keasler og Byerly, 2015). 

Þrátt fyrir að stutt sé síðan fyrirtæki á Íslandi hófu endurkaup eru kaup eigin bréfa nú 

mikilvægur þáttur í útgreiðslustefnu margra íslenskra fyrirtækja. Rúmlega helmingur skráðra 

fyrirtækja í Kauphöll Íslands hefur keypt eigin bréf á síðastliðnum fimm árum. Mynd 1 sýnir 

hvernig þessi fyrirtæki ráðstöfuðu fjármagni til hluthafa. Á myndinni má sjá hvernig bilið milli 

fjárhæða sem varið var í arðgreiðslur annars vegar og endurkaup hins vegar hefur minnkað frá 

árinu 2014 til ársins 2018. 

 

 

Mynd 1. Samanlögð fjárhæð arðgreiðslna og endurkaupa þeirra íslensku fyrirtækja sem 

keyptu eigin bréf á árunum 2014 til 2018 (Nasdaq, 2014, 2015, 2016, 2017) 
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Í fyrri hluta rannsóknarinnar eru skammtímaáhrif tilkynninga fyrirtækja um fyrirhugaða 

framkvæmd endurkaupaáætlana, sem eru hér eftir kallaðar „endurkaupatilkynningar“, á gengi 

hlutabréfa könnuð. Á meðalskilvirkum markaði, þar sem hlutabréfaverð endurspeglar að fullu 

allar aðgengilegar upplýsingar um fyrirtækið á hverjum tíma, fæst nákvæmasta niðurstaða 

slíkra atburðarrannsókna með skammtímamælingum (Peterson, 1989). Meirihluti 

endurkaupaáætlana á Íslandi eru framkvæmdar á skipulegum verðbréfamarkaði og því nær 

rannsóknin eingöngu yfir þá leið að endurkaupum. Tilgátur fyrir þennan hluta rannsóknarinnar 

eru eftirfarandi: 

Tilgáta 1: Endurkaupatilkynningar íslenskra fyrirtækja valda hækkun á 

hlutabréfaverði til skemmri tíma. 

Tilgáta 2: Því hærra sem hlutfall tilkynntra fyrirhugaðra endurkaupa er af 

hlutafé þeim mun meiri verður umframávöxtun dagana í kringum tilkynningu. 

Í seinni hluta rannsóknarinnar notuðum við eigindlega aðferðafræði djúpviðtala til að 

varpa ljósi á ástæður stjórnenda íslenskra fyrirtækja fyrir endurkaupum. Evrópskar rannsóknir 

um efnið eru af skornum skammti og niðurstöður þeirra ekki afgerandi (Andriosopoulos og 

Hoque, 2013; Dixon o.fl., 2008; von Eije og Megginson, 2008). Rannsókn, samskonar þeirri 

sem lýst var hér að ofan, hefur ekki verið framkvæmd á Íslandi fyrr en nú eftir því sem við best 

vitum. 

Ritgerðin skiptist í fimm hluta. Í fyrsta hluta er almenn fræðileg umfjöllun og kynning 

á hugtökum sem tengjast endurkaupum. Fyrst er skilvirkur markaður skilgreindur. Því næst er 

fjallað um tvær meginleiðir fyrirtækja til að ráðstafa fjármagni til hluthafa: arðgreiðslur og 

endurkaup. Síðast er fjallað um hinar ýmsu ástæður fyrir endurkaupum. Í öðrum hluta 

ritgerðarinnar er fræðilegt yfirlit um fyrri rannsóknir á endurkaupum; hvaða áhrif 

endurkaupatilkynning hefur á hlutabréfaverð, hvaða ástæður stjórnendur hafa fyrir kaupum 

eigin bréfa og hvaða eiginleikar fyrirtækja geta sagt til um þessa þætti. Þriðji hluti 

ritgerðarinnar fjallar um rannsóknina sem var framkvæmd, gögn hennar og aðferðafræði. Í 

fjórða hluta er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fimmta og síðasta hluta ritgerðarinnar 

er almenn umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar, þær bornar saman við niðurstöður fyrri 

rannsókna auk þess sem mikilvægi áframhaldandi rannsókna er rökstutt.  
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1. hluti 

1 Skilvirkur markaður 

Eugene F. Fama (1965) komst að þeirri niðurstöðu í doktorsritgerð sinni að breytingar 

á gengi hlutabréfa eru óháðar hvor annarri frá einum tíma til annars og eina sem getur valdið 

þeim eru nýjar, ófyrirséðar upplýsingar. Í framhaldi af því setti hann fram skilgreiningu á 

hugtakinu „skilvirkur markaður“ sem byggir á því að gengi hlutabréfa aðlagast hratt og á 

rökréttan hátt að öllum nýjum upplýsingum er snerta fyrirtækið (Fama, 1965). Í því felst að 

fjárfestar séu skynsamir og leitist við að hámarka vænta ávöxtun (Naseer og bin Tariq, 2015).  

Bodie, Kane og Marcus (2014) nefndu þrjú stig skilvirks markaðar eftir því hversu 

miklar upplýsingar eru aðgengilegar fjárfestum við mat þeirra á gengi hlutabréfa.  

 Lítil skilvirkni á markaði er þegar gengi hlutabréfa ákvarðast af upplýsingum sem 

auðvelt er að nálgast úr sögulegum viðskiptum, til að mynda þróun á gengi hlutabréfa. 

 Meðalskilvirkni á markaði er algengasta tegund skilvirkni markaða. Til viðbótar við 

upplýsingar á lítt skilvirkum markaði, ákvarðast gengi hlutabréfa á meðalskilvirkum 

markaði af opinberum upplýsingum sem gefa til kynna hvert framtíðarvirði hlutabréfa 

sé.  

 Mikil skilvirkni á markaði er þegar gengi hlutabréfa ákvarðast af upplýsingum sem ekki 

hafa verið gerðar opinberar til viðbótar við upplýsingar sem eru til staðar á 

meðalskilvirkum markaði (Kane, Marcus og Bodie, 2014). 

Í 120. gr. laga um verðbréfaviðskipti kallast þær upplýsingar sem ekki hafa verið gerðar 

opinberar „innherjaupplýsingar“, en þá er átt við þær upplýsingar sem aðeins helstu stjórnendur 

búa yfir. Viðskipti sem gerð eru á grunni innherjaupplýsinga, þar á meðal viðskipti með eigin 

bréf, flokkast undir innherjasvik skv. 123. gr. sömu laga. Í 126. gr. og 127. gr. laganna er enn 

fremur kveðið á um opinbera tilkynningarskyldu þeirra (Lög um verðbréfaviðskipti nr. 

108/2007).  

Markmið laga um verðbréfaviðskipti er að tryggja samræmda neytendavernd fjárfesta 

og koma þannig í veg fyrir að markaður geti haft mikla skilvirkni. Í ljósi hugmyndar Fama 

(1970) um að meðalskilvirkur markaður endurspegli allar upplýsingar aðgengilegar fjárfestum, 

liggur beint við að á slíkum markaði er mikið hagnaðartækifæri fyrir fjárfesta sem fylgjast vel 

með nýjum upplýsingum um fyrirtæki. Þeir geta þá selt/keypt hlutabréf fyrirtækis þegar 

neikvæðar/jákvæðar fréttir berast markaðnum áður en aðrir fjárfestar gera slíkt hið sama.  
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Ljóst er að á meðalskilvirkum markaði hafa tilkynningar frá fyrirtækjum áhrif á 

hlutabréfaverð þeirra. Ástæða þess er að tilkynningar virka sem merkjasendingar til 

markaðarins frá stjórnendum sem búa yfir meiri upplýsingum. Dæmi um slíkt er tilkynning um 

greiðslu fjármagns til hluthafa og það er viðfangsefni næsta kafla.  

2 Greiðsla fjármagns úr fyrirtækjum til hluthafa 

Skráð fyrirtæki hafa tvær meginleiðir til að koma fjármagni til hluthafa; arðgreiðslur og 

endurkaup á eigin hlutum. Sú fyrrnefnda er eldri en vinsældir þeirrar síðarnefndu hafa farið 

vaxandi frá síðari hluta síðustu aldar. Greiðsla fjármagns til hluthafa er ýmist fjármögnuð með 

reiðufé, lántöku eða blöndu af þessu tvennu. 

2.1 Arðgreiðslur 

Mörg bandarísk fyrirtæki eru með stefnu um að greiða fasta fjárhæð, sem er uppfærð 

reglulega í samræmi við verðbólgu, til hluthafa í formi arðs (Brav o.fl., 2005). Á Íslandi er 

aftur á móti algengara að fyrirtæki byggi arðgreiðslustefnu á hlutfalli hagnaðar. 

Á Íslandi leggur stjórn félags venjulega tillögu undir hluthafa um stærð hlutfalls af 

hagnaði og hluthafafundur getur annað hvort samþykkt tillöguna með því hlutfalli eða öðru 

lægra (Lög um hlutafélög nr. 2/1995). Hagnaður ársins sem ekki er greiddur til hluthafa í formi 

arðs færist yfir á frjálsan sjóð sem hægt er að nota síðar til fjárfestinga eða kaupa á eigin bréfum. 

Miller og Modigliani (1961) sýndu að á fullkomnum markaði2 hafi óbreytt 

arðgreiðslustefna fyrirtækja sem slík ekkert að segja um markaðsvirði þeirra. Þess í stað er 

virðið metið út frá hagnaðartækifærum og áhættu eigna, óháð fjármagnsskipan. Hins vegar 

bentu þeir á að á meðalskilvirkum markaði breytist gengi hlutabréfa í kjölfar tilkynninga um 

breytta arðgreiðslustefnu (Miller og Modigliani, 1961). Fjárfestar túlka breytinguna gjarnan 

sem merkjasendingar frá stjórnendum um framtíðarhorfur fyrirtækja og því eru stjórnendur 

fastheldnir þegar kemur að arðgreiðslustefnu (Lintner, 1956). Niðurstöður rannsóknar Brav, 

Graham, Harvey og Michaely (2005) gáfu til kynna að ákvörðun um hækkun arðgreiðslu eða 

arðgreiðsluhlutfalls sé tekin eftir að öllum öðrum fjárfestingar- og greiðsluþörfum hefur verið 

mætt og stjórnendur eru sannfærðir um að fyrirtækið þurfi ekki að lækka það í framtíðinni. 

Þegar greinar Lintner (1956) og Miller og Modigliani (1961) voru birtar einkenndist 

ráðstöfun fjármagns til fjárfesta nær eingöngu af arðgreiðslum en endurkaup urðu ekki algeng 

fyrr en um 20 árum síðar (Brav, Graham, Harvey og Michaely, 2005). Samkvæmt Fama og 

                                                 
2 Fullkominn markaður er markaður þar sem enginn einn þátttakandi er nógu stór til að hafa áhrif á hlutabréfaverð 

(Miller og Modigliani, 1961). Á fullkomnum markaði búa allir kaupendur og seljendur yfir sömu upplýsingum 

og enginn kostnaður fellur til vegna kaupanna auk þess sem skattar eru þeir sömu á öllum mörkuðum. 
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French (2001) lækkaði hlutfall arðgreiðandi fyrirtækja sem skráð voru í kauphallirnar NYSE, 

AMEX og NASDAQ um 45,7 prósentustig frá árinu 1978 til ársins 2000. Ástæðu þess má rekja 

til að á níunda áratugnum fjölgaði fyrirtækjum á markaði sem ekki höfðu tök á að greiða arð. 

Flest þeirra voru lítil, með lítinn hagnað og mikil vaxtatækifæri. Slíkum fyrirtækjum hentar illa 

að skuldbinda sig til reglubundinna arðgreiðslna og ráðstöfuðu því fjármagni til hluthafa í formi 

endurkaupa. Endurkaup eru sveigjanlegri þar sem fjárfestar gera ekki jafn mikla kröfu um að 

þau séu endurtekin líkt og arðgreiðslur (Fama og French, 2001). 

2.2 Endurkaup eigin hlutabréfa 

Mörg íslensk fyrirtæki sem skráð eru í Kauphöll Íslands hafa hrint af stað 

endurkaupaáætlunum á síðustu árum til viðbótar við arðgreiðslustefnu. Lög um hlutafélög nr. 

2/1995 heimila endurkaup svo lengi sem öllum skilyrðum er mætt. Hluthafafundur þarf lögum 

samkvæmt að samþykkja það hlutfall endurkaupa af hlutafé félagsins sem tilgreint er í tillögu 

félagsstjórnar eða annað lægra áður en endurkaupaáætlun er hrint í framkvæmd (Lög um 

hlutafélög nr. 2/1995). Þar að auki skal almenningi vera birt ítarleg lýsing á endurkaupaáætlun 

áður en viðskipti hefjast (Reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005). 

Félagsstjórn er heimilt að kaupa lægra hlutfall en hluthafafundur samþykkir svo lengi sem það 

er gert innan tímamarka, sem aldrei eru til lengri tíma en fimm ára (Lög um hlutafélög nr. 

2/1995). Eftirfarandi er hluti úr 55. grein laganna: 

Hlutafélag má ekki gegn endurgjaldi eignast eigin hluti með kaupum eða fá þá 

að veði ef nafnverð samanlagðra hluta, sem félagið og dótturfélög þess eiga í 

félaginu, er meira en eða mun verða meira en 10% af hlutafénu. Með skal telja 

hluti sem þriðji aðili hefur eignast í eigin nafni en fyrir reikning félagsins. .... Í 

heimildinni skal greina hámarksfjölda hluta sem félagið má eignast og lægstu 

og hæstu fjárhæð sem félagið má reiða fram sem endurgjald fyrir hlutina. Félagi 

sem hefur fengið hluti sína tekna til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði 

eða á markaðstorgi fjármálagerninga (MTF) er þó ekki heimilt að kaupa eigin 

hluti á hærra verði en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta 

fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með 

hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af 

viðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 

3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða 

sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga. (Lög um hlutafélög nr. 

2/1995) 

55. gr. laganna er í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins sem takmarkar heimildir 

hlutafélaga til öflunar eigin hluta. Tilgangur þessara takmarkana er meðal annars að gæta 

hagsmuna lánardrottna, en þeir eiga forgangsrétt til hlutfjárins framar hluthöfum (Stefán Már 

Stefánsson, 2013) Við þetta má bæta að ef kaup eigin hluta eru gerð í þeim tilgangi að afstýra 
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verulegu og yfirvofandi tjóni hjá félagi, þá má það kaupa eigin hluti án heimildar 

hluthafafundar (Lög um hlutafélög nr. 2/1995). 

Tilgangur endurkaupaáætlunar má, samkvæmt viðauka við reglugerð 

viðskiptaráðuneytis um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, aðeins vera að 

minnka hlutafé útgefandans, standa við skuldbindingar sem leiða af skuldatengdum 

fjármálagerningum eða úthluta hlutabréfum til starfsmanna. Á Íslandi er algengt að 

tilgangurinn sé að minnka hlutafé. Þá eru keyptir hlutir færðir niður í viðskiptakerfi Kauphallar 

Íslands svo útistandandi hlutum fækkar um það sem nemur kaupunum. Þegar tilgangurinn er 

að standa við skuldbindingar sem leiða af skuldatengdum fjármálagerningum eða úthluta 

hlutabréfum til starfsmanna, þá færir félagið þá ekki til lækkunar á heildar eigin fé og fjöldi 

útistandandi hluta helst óbreyttur. 

2.2.1 Leiðir að endurkaupum 

Þegar endurkaupaáætlun hefur verið samþykkt velja fyrirtæki yfirleitt eina af 

eftirfarandi fjórum leiðum til að framkvæma hana. 

 Endurkaup á skipulegum verðbréfamarkaði er algengasta leið fyrirtækja að 

endurkaupum í Evrópu sem og vestan hafs (Ikenberry o.fl., 1995). Fyrirtæki kaupa þá 

eigin hluti á markaðsverði en tímasetning kaupanna er sveigjanleg (Reglugerð um 

innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005). Á Íslandi má fjöldi keyptra hluta á 

dag ekki fara yfir 25% af meðaltali daglegra viðskipta með hlutabréf félagsins síðustu 

fjögurra vikna fyrir endurkaupatilkynningu. Fyrirtæki kaupa því fáa hluti í einu sem 

þýðir að endurkaupaáætlun getur varað í marga mánuði, jafnvel ár. Þar sem viðskiptin 

fara fram á skipulegum verðbréfamarkaði og eru yfirleitt gerð í nafni viðskiptavaka vita 

hluthafar venjulega ekki að þeir séu að selja hluti sína til fyrirtækisins. 

 Skilyrt endurkaupatilboð er þegar fyrirtæki kaupa eigin hluti á uppboði. Þá er söluverð 

yfirleitt á yfirverði miðað við markaðsverð (Vermaelen, 1984). Ólíkt endurkaupum á 

skipulegum verðbréfamarkaði, geta fyrirtæki keypt alla hlutina á einum og sama degi. 

Stjórn fyrirtækis er oftast meinað þátttöku í skilyrtu endurkaupatilboði. 

 Hollenskt uppboð er undirtegund skilyrts endurkaupatilboðs (Bagwell, 1992). 

Þá tilgreinir fyrirtækið verðbil sem það er tilbúið að greiða fyrir hvern hlut í 

staðinn fyrir eitt ákveðið verð sem er óhagganlegt líkt og í hefðbundnu skilyrtu 

endurkaupatilboði.  

 Beinar samningaviðræður um endurkaup fara fram á milli fyrirtækis og hluthafa sem á 

oftar en ekki stóran hlut í fyrirtækinu (Dann, 1981). Mahoney, Mahoney og Sundara 
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(1996) sögðu þessa aðferð gjarnan notaða ef einhver ákveðinn hluthafi á möguleika á 

að ná yfirráðum í fyrirtæki. Til að hindra yfirtöku kaupir stjórnin hlutina á verði sem 

hluthafinn samþykkir. Þetta verð er oft töluvert hærra en markaðsverð þar sem 

umræddur hluthafi hefur meiri hagsmuna að gæta en þeir sem eru í minnihluta 

(Mahoney, Sundaramurthy og Mahoney, 1996). 

2.3 Samspil arðgreiðslna og endurkaupa eigin hlutabréfa 

Líkt og Lintner (1956) sagði eru stjórnendur gjarnan fastheldnir þegar kemur að 

arðgreiðslum en ástæðu þess má rekja til að á meðalskilvirkum markaði verða breytingar á 

gengi hlutabréfa í kjölfar breyttrar arðgreiðslustefnu (Miller og Modigliani, 1961). Niðurstöður 

rannsókna gefa til kynna að fyrirtæki ráðstafi tímabundnu frjálsu fjárstreymi til hluthafa með 

endurkaupum og komast þannig hjá því að hækka eða lækka arðgreiðslur eða 

arðgreiðsluhlutfall (Dittmar, 2000; Guay og Harford, 2000; Jagannathan o.fl., 2000; Skinner, 

2008). 

Guay og Harford (2000) og Jagannathan, Stephens og Weisbach (2000) sögðu 

endurkaup viðbót við arðgreiðslur í aðstæðum þar sem fyrirtæki hafa tímabundið frjálst 

fjárstreymi. Þeir rannsökuðu stærð og sjóðstreymi fyrirtækja í tengslum við val á milli þess að 

hækka arðgreiðslur eða endurkaupa eigin bréf. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að stór 

fyrirtæki með hátt varanlegt sjóðstreymi frá rekstri hækka frekar arðgreiðslur en fyrirtæki með 

hátt tímabundið frjálst fjárstreymi kaupa frekar eigin bréf (Guay og Harford, 2000; Jagannathan 

o.fl., 2000). 

Skinner (2008) sagði endurkaup, sem eru í ríkari mæli ákveðin í tengslum við hagnað, 

koma í stað hækkunar arðgreiðslna hjá stórum og arðbærum fyrirtækjum á mettunarstigi þegar 

tekin er ákvörðun um að auka útgreiðslu. Hann sagði jafnframt að lítil fyrirtæki hafi oft ekki 

tök á arðgreiðslustefnu með tilheyrandi skuldbindingu og velji því að kaupa eigin bréf. Þau 

fyrrnefndu eru þó yfirleitt einnig með arðgreiðslustefnu sem hefur jafnvel verið óbreytt í mörg 

ár. Vegna hugsanlegra neikvæðra áhrifa sem breyting arðgreiðslustefnu getur haft á gengi 

hlutabréfa, kjósa stjórnendur þessara fyrirtækja gjarnan endurkaup fram yfir hækkun 

arðgreiðslna (Skinner, 2008).  

Dittmar (2000) komst að sömu niðurstöðu með því að sýna fram á að þau fyrirtæki sem 

hafa keypt eigin bréf greiði ekki endilega lægri arð en þau fyrirtæki sem hafa ekki keypt eigin 

bréf. Því geti ekki verið fullkomin staðkvæmni milli endurkaupa og arðgreiðslna. Hún nefndi 

helst tvær ástæður fyrir því að fyrirtæki kjósa endurkaup fram yfir arðgreiðslur. Í fyrsta lagi 

eru fyrirtæki yfirleitt ekki skuldbundin til að framkvæma endurkaupaáætlun þó tilkynnt hafi 
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verið um hana og fjárfestar hafa engar væntingar um að endurkaup séu endurtekin reglulega 

líkt og arðgreiðslur. Í öðru lagi geta endurkaup virkað sem merkjasending til markaðarins um 

að gengi hlutabréfa sé vanmetið (Dittmar, 2000). 

Aðrir fræðimenn hafa einnig nefnt skattalegt hagræði hluthafa sem ástæðu fyrir því að 

fyrirtæki kjósa endurkaup fram yfir arðgreiðslur, en í því felst að skattlagning er aðeins á 

söluhagnað hlutabréfa og því hægt að fresta skattgreiðslunni þar til þau eru seld (Rau og 

Vermaelen, 2002; Talmor og Titman, 1990). Dittmar (2000) sýndi fram á að arðgreiðslustefna 

fyrirtækja helst óbreytt við endurkaup í flestum tilfellum. Því geti skattalegt hagræði fyrir 

hluthafa ekki verið nægilega mikið til að stjórnendur sjái hag í því að auka umfang endurkaupa 

á kostnað arðgreiðslna (Dittmar, 2000). 

Ástæður stjórnenda fyrir endurkaupum geta verið af ýmsum toga og er fjallað um þær 

helstu í næsta kafla.  

3 Ástæður stjórnenda fyrir endurkaupum 

Helstu ástæður stjórnenda fyrir endurkaupum eru merkjasendingar, minnkun 

umboðsvanda, kaupréttasamningar starfsmanna og stjórnenda, skattalegt hagræði hluthafa og 

breyting á fjármagnsskipan, til að mynda í tengslum við hækkun hagnaðar á hlut. Hér er fjallað 

um þessar ástæður í áðurgreindri röð.  

3.1 Merkjasendingar 

Kenning um merkjasendingar byggir á þeirri forsendu að stjórnendur fyrirtækja og 

hluthafar hafi mismiklar upplýsingar um fyrirtæki (Spence, 2002; Vermaelen, 1981). Dittmar 

(2000) sýndi fram á að þegar stjórnendur og hluthafar hafa mismiklar upplýsingar verður 

munur á raun- og markaðsvirði. Í þessu samhengi er raunvirði byggt á mati stjórnenda þar sem 

þeir eru upplýstari um stöðu og hag fyrirtækisins, en markaðsvirði á meðalskilvirkum markaði 

ræðst af horfum fjárfesta sem byggja mat sitt á opinberum upplýsingum og sögulegri þróun á 

gengi hlutabréfa (Dittmar, 2000). Þegar stjórnendur búa yfir upplýsingum sem hækka raunvirði 

fyrirtækis svo bilið frá markaðsvirði verður verulegt, geta þeir miðlað þeim upplýsingum til 

hluthafa með því að hækka arðgreiðslur eða með því að kaupa eigin hluti (Jagannathan og 

Stephens, Clifford, 2003; Miller og Modigliani, 1961; Vermaelen, 1981).  

Merkjasendingar skila ekki alltaf tilætluðum árangri. Þær geta jafnvel haft öfug áhrif á 

gengi hlutabréfa undir vissum kringumstæðum. Pettit (2001) nefndi þrjú atriði sem hafa þarf í 

huga áður en eigin hlutir eru keyptir. Í fyrsta lagi gætu aðrar, áhrifameiri upplýsingar um 

framtíð fyrirtækja skyggt á endurkaupin, til að mynda endurskipulagning eða óvænt 
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fjárhagslegt tap. Í öðru lagi eru endurkaup undir yfirskini merkjasendinga ekki vænleg til 

árangurs hjá fyrirtækjum á vaxtarskeiði eða á ört vaxandi markaði þar sem hluthafar þeirra gera 

gjarnan kröfu til fyrirtækja um að auka arðsemi enn frekar. Markaðurinn gæti því túlkað 

endurkaupin á þann veg að fyrirtækin skorti fjárfestingatækifæri. Langtímafjárfestar gætu þá 

brugðist við með því að selja hluti sína sem eykur framboð og lækkar gengi hlutabréfa. Í þriðja 

lagi er ólíklegt að fjárfestar taki mark á merkjasendingum þegar stjórnendur fyrirtækja eru 

tilbúnir að selja sína eigin hluti á sama tíma og endurkaupaáætlun stendur yfir. Það gefur til 

kynna að þeir treysta ekki sínu eigin mati um að markaðsvirði sé vanmetið sem er helsta 

forsenda merkjasendinga (Pettit, 2001). 

3.2 Kenning Jensen um frjálst fjárstreymi í tengslum við 

umboðsvanda 

Stjórnendur fyrirtækja eru umboðsaðilar hagaðila, þar á meðal hluthafa. Mikilvægt er 

að stjórnendur taki ekki eigin hagsmuni fram yfir hag hluthafa þegar teknar eru fjárhagslegar 

ákvarðanir, en umboðsvandi snýr að hagsmunaárekstrum þessara lögaðila. Jensen (1986) sagði 

togstreitu myndast ef verulegt umfram frjálst fjármagn er til staðar innan fyrirtækja og 

stjórnendur reyna að öðlast meiri völd sjálfir með því að verja frjálsu fjárstreymi í fjármögnun 

verkefna með neikvætt nettó núvirði (Jensen, 1986). Jensen (1986) og Nohel og Tarhan (1998) 

sögðu útgreiðslu arðs og kaup á eigin hlutum leiðir til að koma í veg fyrir þennan umboðsvanda. 

Stjórnendur sem eru fullkomnir umboðsaðilar fjárfesta framkvæma endurkaupaáætlanir 

ef líklegt er að þær hafi langtímavirðisaukningu í för með sér (Keasler og Byerly, 2015). Til 

staðfestingar á kenningu Jensen (1986) sýndu niðurstöður Grullon o.fl. (2002) enn fremur fram 

á að viðbrögð markaðarins eru jákvæðari hjá fyrirtækjum sem tilkynna um endurkaup ef 

stjórnendur þeirra þykja líklegir til að offjárfesta í nýjum verkefnum. 

Að stjórnendur séu fullkomnir umboðsaðilar fjárfesta á líklega ekki jafn vel við í dag, 

en í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 innleiddu mörg fyrirtæki stefnu um samfélagslega 

ábyrgð til að tryggja að starfsemi sé í þágu allra hagsmunaaðila, ekki eingöngu í þágu hluthafa. 

Stefnunni fylgja nýir mælikvarðar á árangri og því er umboðsvandi einungis eitt atriði af 

mörgum sem fjárfestar nota við verðmat fyrirtækja.  

3.3 Starfskjarastefna 

Rannsókn Kahle (2002) leiddi í ljós að útistandandi hlutum fyrirtækja fækkaði ekki 

endilega þrátt fyrir aukin endurkaup undir lok síðustu aldar þar sem að á þeim tíma varð 

hlutabréfakaupréttur að algengum starfsmannafríðindum. Helsti kostur þeirra fríðinda er að 
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starfsfólk nýtur sama, eða meiri, ávinnings og hluthafar af hækkandi gengi hlutabréfa. 

Hlutabréfakaupréttir starfsfólks skapa frekari hvata fyrir það að leggja sitt af mörkum við að 

hámarka hagnað fyrirtækja (Kahle, 2002). 

Niðurstöður rannsókna Fenn og Liang (1997) gáfu til kynna að jákvæð fylgni sé á milli 

hlutabréfakaupréttar og endurkaupa. Líkleg skýring þess er að fyrirtæki þurfa að eiga jafn 

marga hluti og hlutabréfakaupréttir telja (Jolls, 1998). Önnur skýring er hugsanlegur 

persónulegur ávinningur stjórnenda sem eiga hlutabréfakauprétti. Með því að selja hluti sem 

þeir kaupa með hlutabréfakaupréttinum geta þeir hagnast á skammtímahækkun markaðsverðs 

í kjölfar endurkaupatilkynninga en ekki er möguleiki á sambærilegu hagræði þegar greiddur er 

arður því hlutabréfakaupréttir þeirra veita yfirleitt ekki rétt til arðgreiðslna. Því er líklegt að 

stjórnendur velji endurkaup fram yfir arðgreiðslur, eigi þeir sjálfir hlutabréfakauprétt (Jolls, 

1998). 

3.4 Skattalegt hagræði fyrir hluthafa 

Skattlagning hlutabréfa fer fram í gegnum söluhagnað þeirra, þ.e. mismun á söluverði 

bréfa og stofnverði.3 (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). Á Íslandi er jafn hátt skatthlutfall á arð 

og söluhagnað eigna. Munurinn felst í því að af arði er dregin staðgreiðsla (Lög um staðgreiðslu 

skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996) en skattur af söluhagnaði er greiddur á söluári óháð því 

hve lengi skattaðili hefur átt hin seldu bréf (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). Hagræðið felst því 

í seinkun skattgreiðslu þar til hlutabréfin eru seld (Talmor og Titman, 1990). Kjósi hluthafar 

aftur á móti að greiða skattinn strax, til að mynda ef þeir búast við skattahækkun í náinni 

framtíð, þá geta þeir selt hluta af bréfum sínum og endað með sama eignarhlut í fyrirtækinu og 

fyrir endurkaupin (Thaler og Howells, 2006). 

3.5 Breyting á fjármagnsskipan 

Fyrirtæki geta endurkeypt hluti með frjálsu fjárstreymi eða lántöku. Endurkaup auka 

skuldahlutfall fyrirtækja, óháð því hvor leiðin er farin, og því eru þau oft stunduð í þeim 

megintilgangi að hafa áhrif á fjármagnsskipan og veginn fjármagnskostnað (Dittmar, 2000; 

Dixon o.fl., 2008). Sé tekið lán til endurkaupa, hækka heildarskuldir og áhætta eykst, en það 

er stundum gert með það að leiðarljósi að ná ákjósanlegri fjármagnsskipan (Stonham, 2002). 

Sama niðurstaða fæst þegar notað er frjálst fjárstreymi því þá lækkar eigið fé sem hækkar 

hlutfall skulda og eigin fjár (skuldahlutfall). 

                                                 
3 Lífeyrissjóðirnir, sem eiga bróðurpart margra fyrirtækja á Íslandi, greiða ekki fjármagnstekjuskatt (Lög um 

staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996). 
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Sé markmiðið aftur á móti að lækka skuldahlutfall geta fyrirtæki gefið út nýtt hlutafé 

(Hovakimian, Opler og Titman, 2001). Algengt er að fyrirtæki með hækkandi hlutabréfaverð 

og aukin vaxtatækifæri fari þá leið því þeirri stöðu fylgir yfirleitt lægra ákjósanlegt 

skuldahlutfall. Að sama skapi getur lækkandi hlutabréfaverð gefið vísbendingu um takmörkuð 

vaxtatækifæri. Þá hækkar ákjósanlegt skuldahlutfall svo fyrirtæki kaupa eigin bréf til að komast 

nær þeirri fjármagnsskipan. 

3.6 Hækkun hagnaðar á hlut 

Útistandandi hlutum fækkar eftir endurkaup í þeim tilfellum sem keyptir hlutir eru 

færðir niður í bókum fyrirtækja. Séu fyrirtæki með stöðugan hagnað milli ára hækkar hagnaður 

á hlut í kjölfar endurkaupa (Bens, Nagar, Skinner og Wong, 2003) að því gefnu að hlutfall 

markaðsvirðis og hagnaðar (V/H hlutfall) haldist óbreytt við kaupin (Stonham, 2002). Kaup 

eigin bréfa eru gjarnan notuð í þessum tilgangi (Dann, 1981). Hlutfall hagnaðar og útistandandi 

hluta er oft notað í mælingum á árangri (Brav o.fl., 2005) og er einn þeirra mælikvarða sem 

fjárfestar líta til við verðmat fyrirtækja (Ramsay og Lamba, 2000).  

Í töflu 1 er þetta skýrt nánar en þar er tekið einfaldað dæmi, án tillits til 

viðskiptakostnaðar, um fyrirtæki sem er með stöðugan hagnað og arðgreiðslustefnu upp á 50% 

af hagnaði. Þegar fyrirtækið greiðir arð, fer fjármagn úr fyrirtækinu svo markaðsvirði ætti að 

lækka. Eftir arðgreiðsluna á hluthafi, sem á einn hlut í fyrirtækinu, samtals 10 krónur í 

hlutabréfi og arðgreiðslu. Segjum sem svo að fyrirtækið kaupi eigin bréf í stað þess að greiða 

út arð eitt árið. Til einföldunar gerum við ráð fyrir að hlutabréfaverð sé að meðaltali það sama 

yfir tímabilið og það var í upphafi árs og að V/H hlutfall haldist það sama. Hluthafinn á þá 

hlutabréf sem er 10 króna virði. Niðurstaðan fyrir hluthafann er sú sama hvort sem greiddur er 

arður eða keypt eigin bréf. Útistandandi hlutum fækkar þó við endurkaupin og því hækkar 

hagnaður á hlut. Engu að síður skapast ekki meira virði fyrir hluthafann og því ber að varast að 

líta samhengislaust til hlutfalls hagnaðar og útistandandi hluta við verðmat fyrirtækja. 

Gerum nú ráð fyrir að fyrirtækið kaupi ekki eigin bréf aftur í framtíðinni en haldi sig 

þess í stað við áðurnefnda arðgreiðslustefnu upp á 50% af hagnaði.  Þá er hægt er að sýna fram 

á að þeir hluthafar sem ekki seldu bréf sín, og fengu heldur ekki arðgreiðslu eitt árið, fái hærri 

arðgreiðslur en fyrir endurkaupin. Að því gefnu að fyrirtækið gefi ekki út nýtt hlutafé, mun það 

greiða 2.500.000/9.750.000=0,26 krónur á hlut í arð. Hefði það hins vegar ekki keypt eigin bréf 

árinu áður hefði arðgreiðslan verið 2.500.000/10.000.000=0,25 krónur á hlut eða 0,01 krónu 

minna. Það skapast því aukið framtíðarverðmæti fyrir fjárfesta þegar fyrirtæki endurkaupa 

eigin bréf. 
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Tafla 1. Dæmi sem sýnir mismunandi afleiðingar arðgreiðsla og endurkaupa 

 
Forsendur Eftir arðgreiðslu Eftir endurkaup 

Hagnaður  5 milljón krónur 5 milljón krónur 5 milljón krónur 

Markaðsvirði 100 milljón krónur 97,5 milljón krónur 97,5 milljón krónur 

Arðgreiðsla 0 krónur 2,5 milljón krónur 0 krónur 

Útistandandi hlutir 10 milljónir 10 milljónir 9,75 milljónir 

Verð á hlut  10 krónur 9,75 krónur 10 krónur 

Hagnaður á hlut  0,5 krónur 0,5 krónur 0,51 króna 

V/H hlutfall 20 20 20 

 

Nú hefur verið fjallað um allar helstu ástæður endurkaupa og fyrsta hluta ritgerðarinnar 

því lokið. Í næsta hluta er greint frá niðurstöðum helstu rannsókna sem hafa verið gerðar á 

endurkaupum. 

2. hluti 

4 Staða þekkingar 

Algengast er að fyrirtæki kaupi eigin bréf á skipulegum verðbréfamarkaði og margar 

erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum slíkra endurkaupatilkynninga á hlutabréfaverð 

(Andriosopoulos og Lasfer, 2015; Chan o.fl., 2004; De Ridder og Råsbrant, 2014; Grullon og 

Michaely, 2004; Ikenberry o.fl., 1995; Kahle, 2002; Keasler og Byerly, 2015; Lie, 2005; 

Vermaelen, 1984; Yook og Gangopadhyay, 2011). Flestar rannsóknirnar voru framkvæmdar á 

bandarískum hlutabréfamarkaði enda hófu fyrirtæki fyrr að kaupa eigin bréf þar en í Evrópu. 

Bandarískar og evrópskar rannsóknir nefna margar hverjar sömu ástæður fyrir því að fyrirtæki 

endurkaupa auk þess sem sýnt hefur verið fram á að markaðirnir tveir túlka viðskiptin á 

áþekkan hátt. Þá eru lög er varða endurkaup svipuð á milli þessara markaða.4  

Hægt er að skipta rannsóknum um áhrif endurkaupatilkynninga á hlutabréfaverð í tvo 

flokka. Annars vegar þær sem rannsaka langtímaáhrif þeirra á gengi hlutabréfa, t.d. yfir tvö til 

                                                 
4 Í Evrópu eru lög er varða endurkaup keimlík milli landa þar sem þau eru í samræmi við tilskipun 

Evrópusambandsins (Kim o.fl., 2005). Ekki er farið eftir tilskipuninni að fullu í öllum löndum Evrópu sem skapar 

örlítið misræmi en markmið laganna er þó ávallt það sama: Að koma í veg fyrir markaðsmisnotkun. Sambærileg 

tilvísun Evrópusambandsins er reglugerð 10b-18 í Bandaríkjunum sem fjármálaeftirlitið þarlendis (e. SEC) breytti 

árið 1982 til að veita fyrirtækjum ákveðna vörn gegn málshöfðun vegna markaðsmisnotkunar. Samkvæmt 

reglugerðinni eru fyrirtæki skyldug til að gefa frá sér opinbera tilkynningu áður en þau kaupa eigin hlutabréf og 

tilgreina helstu upplýsingar tengdar viðskiptunum. Þá er í báðum reglugerðum kveðið á um takmörk á tímalengd 

kaupanna, verði og magni auk þess sem mælst er til að kaupin séu gerð af viðskiptavaka. 
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fjögur ár (Chan, Ikenberry, Lee og Wang, 2010; Ikenberry o.fl., 1995) og hins vegar þær sem 

rannsaka skammtímaáhrif en þá varir tímabilið yfirleitt í 1 til 41 dag (Andriosopoulos og 

Lasfer, 2015; Babenko o.fl., 2012, 2012; Chahine, Zeidan og Dairy, 2012; Chan o.fl., 2004; 

Grullon og Michaely, 2004; Ikenberry o.fl., 1995; Kahle, 2002; Keasler og Byerly, 2015; Lie, 

2005; Vermaelen, 1981; Yook og Gangopadhyay, 2011). Í þessari ritgerð er einblínt á þær 

síðarnefndu. 

Ikenberry og o.fl. (1995), Keasler og Byerly (2015) og Yook og Gangopadhyay (2011) 

komust öll að þeirri niðurstöðu að hlutabréfamarkaður bregðist jákvætt við 

endurkaupatilkynningum til skemmri tíma. Fyrsti dagur atburðartímabils í rannsóknum þeirra 

var ýmist tilkynningardagurinn sjálfur eða tveimur dögum fyrir hann en uppsöfnuð 

umframávöxtun var í öllum tilvikum mæld yfir tveggja til fimm daga atburðartímabil og var 

að meðaltali um 3%. Atburðartímabil varir í þá daga sem áhrifa atburðarins (hér: 

„tilkynningarinnar“) gætir og er gjarnan nokkra viðskiptadaga í kringum atburð, þ.e. bæði fyrir 

hann og eftir (MacKinlay, 1997). Hér eru atburðartímabil táknuð með biltáknum. Dæmi um 

þetta væri fimm daga atburðartímabil [−2,+2] sem varir frá tveimur dögum fyrir atburð þar til 

tveimur dögum eftir atburð.  

Rannsóknirnar voru gerðar með tölfræðilegu markaðslíkani5 og samanburðarvísitalan 

var ýmist reiknuð með vegnu eða jafnvegnu meðaltali gengisbreytinga hlutabréfa markaðarins. 

Þegar umframávöxtun er reiknuð fyrir svo stutt tímabil á markaði á stærð við þann bandaríska, 

eru niðurstöðurnar ekki viðkvæmar fyrir því hvort notuð er vísitala með jafnvegnu eða vegnu 

meðaltali (Ikenberry o.fl., 1995; Keasler og Byerly, 2015). 

Niðurstöður Ikenberry o.fl. (1995) sýndu að meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar 

yfir fimm daga atburðartímabil [−2,+2] var 3,54% á árunum 1980 til 1990. Nýlegri rannsóknir 

sýna minni áhrif vegna endurkaupatilkynninga á hlutabréfaverð og dæmi um slíkt er rannsókn 

Yook og Gangopadhyay (2011) sem var gerð fyrir tímabilið 1994 til 2007. Þar var meðaltal 

uppsafnaðrar umframávöxtunar 2,62% yfir þriggja daga atburðartímabil [0,+2], sem er tæplega 

1% minni en rannsókn Ikenberry o.fl. (1995) gaf til kynna rúmum áratug áður. Þegar 

umframávöxtun er skoðuð á milli ára má sjá skiptingu á heildartímabilinu 1994-2007. Frá árinu 

1994 til 2002 var meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar yfir þriggja daga atburðartímabil 

[0,+2] 3,02% en lækkaði snögglega eftir það og var 1,32% að meðaltali yfir seinni hluta 

heildartímabilsins, eða frá árinu 2003 til ársins 2007 (Yook og Gangopadhyay, 2011). Enn 

nýrri rannsókn framkvæmd af Keasler og Byerly (2015) gaf svipaðar niðurstöður, þar var 

                                                 
5 Markaðslíkani er lýst í kafla 5.1.4 í þessari ritgerð 
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meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar 2,18% yfir tveggja daga atburðartímabil [0,+1] á 

árunum 2006 til 2012. 

Meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar lækkaði skarpt árið 2003 eins og sést í 

niðurstöðum Yook og Gangopadhyay (2011). Ástæður sem stjórnendur gáfu fyrir 

endurkaupunum breyttust einnig á þessum tíma. Á tímabilinu í heild, frá 1994 til 2007, sagði 

rúmur helmingur stjórnenda í úrtaki Yook og Gangopadhyay að endurkaupin væru gerð í þeim 

tilgangi að skila virði til hluthafa, um fjórðungur taldi markaðsverð fyrirtækisins vanmetið og 

12% keyptu eigin hluti vegna kaupréttarsamninga starfsfólks. Fyrirtækjum sem nefndu vanmat 

hlutabréfasverðs sem ástæðu fækkaði skyndilega árið 2003. Á sama tíma fjölgaði 

endurkaupaáætlunum þar sem ástæðan var að skila virði til hluthafa auk þess sem stór fyrirtæki 

hófu endurkaup í auknu mæli. Þannig komust þeir að því að lítil fyrirtæki eru líklegri til að 

framkvæma endurkaupaáætlun til að senda merki til markaðarins um að hlutabréf þeirra séu 

undirverðlögð en stór fyrirtæki eru líklegri til að framkvæma endurkaupaáætlun undir því 

yfirskini að skila auknu virði til hluthafa. Niðurstöður þeirra bentu jafnframt til þess að 

merkjasending um undirverðlögð bréf skili meiri umframávöxtun en þegar ástæðan er að skila 

virði til hluthafa (Yook og Gangopadhyay, 2011).  

Rétt er að taka fram að hlutabréfavísitala í Bandaríkjunum, Evrópu, Kanada og Asíu 

hafði hríðfallið frá árinu 2000 til lok árs 2002, til að mynda lækkaði hlutabréfavísitala Nasdaq 

um um tæp 70% á tímabilinu. Hugsanlega hafði það áhrif á breyttar ástæður stjórnenda fyrir 

endurkaupum en það ætti hins vegar ekki að skekkja niðurstöður Yook og Gangopadhyay þar 

sem tekið var tillit til hreyfinga markaðarins við útreikninga á umframávöxtun. 

Ikenberry o.fl. (1995) skiptu fyrirtækjum í tíu stærðarflokka er þeir skoðuðu 

umframávöxtun hlutabréfa í kringum endurkaupatilkynningu. Þau fyrirtæki sem voru í tveimur 

minnstu hópunum voru með mestu uppsöfnuðu umframávöxtunina af öllum stærðarhópunum, 

um 8% að meðaltali. Hún var töluvert lægri hjá fyrirtækjum tveggja stærstu hópanna eða um 

2% að meðaltali (Ikenberry o.fl., 1995). Þessar niðurstöður eru staðfesting á niðurstöðum Yook 

og Gangopadhyay (2011) um að stærð fyrirtækja geti gefið vísbendingu um hve mikil 

umframávöxtun verður í kjölfar endurkaupatilkynningar. Chan, Ikenberry og Lee (2004) 

komust að sömu niðurstöðu um að endurkaupatilkynning lítilla fyrirtækja skilar meiri hækkun 

á gengi hlutabréfa en tilkynningar stórra fyrirtækja. 

Niðurstöður Chan, Ikenberry og Lee (2004) sýndu einnig að merkjasendingar eru 

sterkari eftir því sem tilkynnt er um hærra hlutfall útistandandi hluta til endurkaupa. Það er í 

samræmi við niðurstöður Ikenberry o.fl. (1995) sem sögðu hátt hlutfall fyrirhugaðra 

endurkaupa af hlutafé virka traustvekjandi í augum fjárfesta þegar merkjasending er ástæða 
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endurkaupanna. Hærra hlutfall sýnir að stjórnendur hafi meiri trú á því að hlutabréfin séu í raun 

undirverðlögð (Ikenberry o.fl., 1995). 

 Lie (2005) komst að þeirri niðurstöðu að þótt gengi hlutabréfa hækki við 

endurkaupatilkynningu vegna mögulegra merkjasendinga, ætti hækkunin að vera meiri en raun 

ber vitni. Hann sagði fjárfesta á varðbergi gagnvart fölskum merkjasendingum og því taki þeir 

tilkynningu um fyrirhuguð endurkaup með fyrirvara. Hlutahafar njóta því ekki fullrar 

umframávöxtunar við þá tilkynningu heldur eftir að endurkaupaáætlun hefur verið hrint í 

framkvæmd. Sé henni hins vegar ekki hrint í framkvæmd á sama ársfjórðungi og tilkynning er 

birt, lækkar hlutabréfaverð yfirleitt niður í sama verð og fyrir tilkynningu (Lie, 2005). 

Einnig ber að nefna athugun Grullon og Michaely (2004) sem sýnir aðra ástæðu fyrir 

því að stór fyrirtæki nota endurkaup til að skila virði til hluthafa frekar en til merkjasendinga. 

Þeir sögðu fyrirtæki líkleg til að búa yfir of miklu frjálsu fjárstreymi þegar þau eru stór, 

fullþroska og arðbær. Þegar þau eru komin á þann stað hægist á vexti og 

fjárfestingamöguleikum fækkar en hagnaður er aftur á móti oft mikill og fremur stöðugur. Þar 

sem þessi fyrirtæki verja frjálsu fjárstreymi síður í fjárfestingar myndast svigrúm til meiri 

útgreiðslu til hluthafa. Í stað þess að hækka arðgreiðslur eða arðgreiðsluhlutfall kaupa þau 

gjarnan eigin bréf því fjárfestar gera ekki jafn mikla kröfu um að endurkaup séu endurtekin. Þá 

geta þessi fyrirtæki haldið sömu arðgreiðslustefnu og tekið ákvörðun um endurkaup án 

skuldbindingar og eiga því auðveldara með að koma til móts við lánardrottna og aðra 

hagsmunaaðila í framtíðinni. Ef fyrirtæki myndu hins vegar halda útgreiðslustefnu sinni 

óbreyttri þegar þau eru komin á þennan stað í vaxtaferlinu, myndast umboðsvandi vegna 

umfram frjáls fjárstreymis innan fyrirtækisins. Þess vegna hækkar gengi hlutabréfa stórra 

fyrirtækja eftir endurkaupatilkynningu (Grullon og Michaely, 2004). 

Traust fjárfesta til yfirstjórnar hefur áhrif á það hve mikil eða lítil umframávöxtun 

hlutabréfa verður í kjölfar endurkaupatilkynninga (Babenko o.fl., 2012; Chahine o.fl., 2012). 

Chahine, Zeidan og Dairy (2012) gerðu rannsókn á áhrifum stjórnarhátta fyrirtækja á 

markaðsviðbrögð í kjölfar endurkaupatilkynninga á tímabilinu 1990 til 2004. Mæld voru 

markaðsviðbrögð við rúmlega tvö þúsund tilkynningum yfir þriggja daga atburðartímabil 

[−1,+1]. Niðurstöður þeirra gefa til kynna að góðir stjórnarhættir skipta meira máli þegar 

markmið endurkaupaáætlunar er að senda merki til markaðarins um að markaðsvirði þess sé 

vanmetið því sú staðhæfing byggir fyrst og fremst á mati stjórnenda. Umframávöxtun verður 

því meiri í þeim tilfellum sem fyrirtæki eru með góða stjórnarhætti heldur en slæma (Chahine 

o.fl., 2012). 
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 Auk gæða stjórnarhátta eru hlutabréfakaupréttir stjórnenda og persónuleg viðskipti 

þeirra með hlutabréf fyrirtækisins í kringum endurkaupatilkynningu áhrifaþáttur í því hve mikil 

umframávöxtun verður. Rannsókn Babenko, Tserlukevich og Vedrashko (2012) náði yfir 

tæplega 6.000 endurkaupatilkynningar sem birtar voru á árunum 1993 til 2008. Niðurstöður 

markaðslíkans gáfu til kynna að þegar stjórnendur kaupa hlutabréf stuttu fyrir 

endurkaupatilkynningu eru markaðsviðbrögðin jákvæðari en ella og fyrirtækin eru jafnframt 

líklegri til að klára endurkaupaáætlun að fullu (Babenko o.fl., 2012). 

 Kahle (2002) rannsakaði hvaða áhrif endurkaupatilkynningar vegna kaupréttasamninga 

hafi á gengi hlutabréfa. Hún skoðaði tilkynningar sem birtar voru í upphafi árs 1991 til ársloka 

1996 og komst að því að umframávöxtun yfir þriggja daga atburðartímabil [−1,+1] var að 

meðaltali 1,6%. Umframávöxtunin er lægri en niðurstöður eldri rannsóknir sýna en Kahle 

(2002) taldi ástæðu þess vera að stórt hlutfall fyrirtækja í úrtaki eldri rannsókna keyptu eigin 

bréf undir yfirskini merkjasendinga. Líkt og áður hefur komið fram gefur sú ástæða endurkaupa 

alla jafna hærri umframávöxtun en aðrar (Spence, 2002; Vermaelen, 1981).  

Kaupréttasamningar eru oft eingöngu gerðir við starfsfólk en niðurstöður Kahle (2002) 

sýndu fram á að þegar þeir eru einnig gerðir við stjórnendur er líklegra að fyrirtæki kjósi 

endurkaup fram yfir arðgreiðslur, auk þess sem markaðsviðbrögðin verða jákvæðari en ella. 

Fjárfestar sjá hag í því að stjórnendur eigi hlutabréf í fyrirtækinu svo þeir séu með persónulegan 

ávinning af því að hámarka hagnað þess. Starfsfólk hefur ekki jafn mikið vægi og stjórnendur 

í ákvarðanatöku fyrirtækja. Markaðurinn túlkar því kaupréttarsamninga starfsmanna ekki sem 

jafn jákvæðar upplýsingar og kaupréttarsamninga stjórnenda. Umframávöxtun hlutabréfa í 

kjölfar endurkaupatilkynninga vegna kaupréttasamninga starfsmanna er í samræmi við það 

(Kahle, 2002).  

Rannsóknir á evrópskum markaði sýna minni umframávöxtun hlutabréfa en rannsóknir 

á bandarískum markaði. Á bandaríska markaðnum fer umframávöxtun yfirleitt minnkandi 

þegar nær dregur endurkaupatilkynningu og eykst svo í kjölfar hennar. Þetta munstur 

umframávöxtunar sést til dæmis í niðurstöðum Ikenberry o.fl. (1995) en þá var uppsöfnuð 

umframávöxtun neikvæð um 3,07% á atburðartímabili [−20,−3] og jákvæð um 3,54% á þriggja 

daga atburðartímabili [−1,+1]. Andriosopoulos og Lasfer (2015) gerðu svipaða rannsókn á 

skammtímaáhrifum endurkaupatilkynninga á hlutabréfaverð í Þýskalandi, Englandi og 

Frakklandi fyrir tímabilið 1997 til 2006. Niðurstöður markaðslíkans gáfu til kynna að þetta 

munstur umframávöxtunar væri til staðar, þó vægara en vestan hafs. Uppsöfnuð 

umframávöxtun hlutabréfa fyrir löndin þrjú var að meðaltali neikvæð um 0,39% á 

atburðartímabilinu [−20,−2] fyrir tilkynningu og jákvæð um 0,32% á atburðartímabilinu 



19 

 

[+2,+20] eftir tilkynningu, þó ekki tölfræðilega marktækt ólíkt núlli. Áhrifin eru greinilegri á 

styttra atburðartímabili [−1,+1] í kringum tilkynningu en meðaltal uppsafnaðrar 

umframávöxtunar hlutabréfa fyrir löndin þrjú er jákvæð um 2,01% fyrir það tímabil og 

tölfræðilega marktækt ólíkt núlli.  

De Ridder og Råsbrant (2014) framkvæmdu atburðarrannsókn á sænskum markaði sem 

gaf keimlíkar niðurstöður. Úrtak þeirra samanstóð af rúmlega 300 endurkaupatilkynningum 

sem birtar voru á árunum 2000 til 2009. Niðurstöður markaðslíkans sýndu að meðaltal 

uppsafnaðrar umframávöxtunar yfir tveggja daga atburðartímabil [0,+1] var 1,94% þegar tekið 

var tillit til allra tilkynninga úrtaksins. Munstur umframávöxtunar í niðurstöðum þeirra var þó 

ekki sambærilegt því sem niðurstöður rannsókna Ikenberry (1995) og Andriosopoulos og 

Lasfer (2015) sýndu. Niðurstöður De Ridder og Råsbrant bentu til að hlutabréfaverð yfir lengri 

tímabil fari lækkandi bæði fyrir og eftir tilkynningu, þó minna eftir hana. Þannig var uppsöfnuð 

umframávöxtun yfir 20 daga atburðartímabil [−20,−1] fyrir tilkynningu neikvæð um 2,27% og 

neikvæð um 0,53% á jafn löngu atburðartímabili [+1,+20] eftir tilkynningu. Niðurstöður þeirra 

bentu jafnframt til þess að eftir því sem fyrirtæki tilkynna oftar um fyrirhugaða framkvæmd 

endurkaupaáætlunar yfir rannsóknartímabilið þeim mun minna jákvæð verða 

markaðsviðbrögðin. Þannig var meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar yfir tveggja daga 

atburðartímabil [0,+1] 0,99% hjá þeim fyrirtækjum sem birtu fleiri en fimm 

endurkaupatilkynningar en 2,77% hjá þeim sem birtu einungis eina til tvær (De Ridder og 

Råsbrant, 2014). 

Dixon o.fl. (2008) lögðu spurningalista fyrir stjórnendur 82 stórra fyrirtækja í Bretlandi 

þar sem leitast var við að leiða í ljós hverjar helstu ástæður til endurkaupa eru. Svör stjórnenda 

gáfu til kynna að algengasta ástæða endurkaupa var að breyta fjármagnsskipan og þar á eftir 

voru merkjasendingar. Fæstir sögðust kaupa eigin bréf í þeim tilgangi að greiða minni arð sem 

bendir til að stjórnendur líti ekki svo á að staðkvæmni sé milli endurkaupa og arðgreiðslna 

(Dixon o.fl., 2008). 

Takmarkaðar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskum hlutabréfamarkaði, sérstaklega 

í tengslum við kaup eigin hlutabréfa enda stutt síðan fyrirtæki á Íslandi hófu að nýta sér þá 

aðferð við ráðstöfun fjármagns til hluthafa. Fyrirtækjum ber að tilkynna til Kauphallar Íslands 

um fréttir er varða fyrirtækin sjálf, þ.á.m. fyrirhugaða framkvæmd endurkaupaáætlunar. Til eru 

íslenskar rannsóknir á áhrifum þessara fréttatilkynninga (Hákon HS Gröndal, 2014; Úlf V. 

Níelsson, 2003). Rannsóknarefni Úlfs V. Níelssonar (2003) snýr að skilvirkni íslenska 

hlutabréfamarkaðarins en hann kannaði hvaða áhrif fréttatilkynningar hafa á gengi hlutabréfa. 

Hann flokkaði fréttirnar eftir því hvort þær gætu talist jákvæðar, neikvæðar eða ómarkverðar. 
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Úlf flokkaði kaup fyrirtækja á eigin bréfum sem þýðingamiklar, jákvæðar fréttir. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að þýðingarmiklar fréttir fyrir fyrirtækið hafi áhrif á 

hlutabréfaverð en aðrar ekki. Samkvæmt Úlf var íslenskur markaður meðalskilvirkur yfir 

þriggja ára tímabil, frá upphafi árs 2000 til ársloka 2002 (Úlf V. Níelsson, 2003). 

Nýrri atburðarrannsókn eftir Hákon H. S. Gröndal (2014) á skilvirkni íslenska 

hlutabréfamarkaðarins á árunum 2011-2014 gaf svipaðar niðurstöður. Hann flokkaði fréttir á 

sama hátt og Úlf þannig að kaup eigin bréfa skilgreindi hann sem jákvæða frétt. Auk þess sagði 

hann endurkaup gefa vísbendingu um að verð bréfanna sé vanmetið. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu jákvæða umframávöxtun á hverjum degi frá fjórum dögum fyrir 

jákvæða fréttatilkynningu til þriggja daga eftir hana. Á dögum fjögur til sjö þar á eftir er 

umframávöxtun neikvæð sem gefur til kynna að markaðsaðilar hafi ofmetið innihald frétta sem 

skilar sér í auknum söluþrýstingi og lækkar þar af leiðandi verð. Samkvæmt t-prófi er 

markaðurinn þó eingöngu raunverulega skilvirkur í 21% tilfella með 95% öryggisbili þegar 

litið er til jákvæðra frétta (Hákon HS Gröndal, 2014). Rétt er að benda á að kaup íslenskra 

fyrirtækja á eigin bréfum voru sáralítil á þeim tímabilum sem rannsóknir Úlf V. Níelssonar 

(2003) og Hákonar HS Gröndal (2014) ná yfir en niðurstöðurnar gefa vissulega vísbendingu 

um að markaðurinn bregðist jákvætt við endurkaupatilkynningum. 

Nú hefur helstu niðurstöðum rannsókna á endurkaupum verið lýst og öðrum hluta 

ritgerðarinnar því lokið. Þriðji hluti fjallar um gögn og aðferðafræði þeirrar rannsóknar sem 

framkvæmd var í tengslum við endurkaup á íslenskum hlutabréfamarkaði. 

3. hluti 

5 Rannsókn 

Rannsókn þessi er tvíþætt til að veita heildarsýn á endurkaup íslenskra fyrirtækja. Í 

köflum 5.1 og 5.2 verður gögnum og rannsóknaraðferðum fyrri og síðari hluta rannsóknarinnar 

lýst ítarlega. 

5.1 Rannsóknaraðferð á fyrirliggjandi gögnum 

Notast var við megindlega aðferðafræði og fyrirliggjandi gögn til að kanna 

skammtímaáhrif tilkynninga um fyrirhugaða framkvæmd endurkaupaáætlunar á hlutabréfaverð 

íslenskra fyrirtækja í Kauphöll Íslands. 
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5.1.1 Gögn 

Þau gögn sem notuð voru í þessum hluta rannsóknarinnar eru fengin frá Kauphöll 

Íslands, Stefni hf. og úr ársreikningum skráðra fyrirtækja. Kristín Jóhannsdóttir, 

samskiptastjóri Kauphallar Íslands, sendi okkur með tölvupósti dagslokaverð þeirra íslensku 

fyrirtækja sem skráð voru í Kauphöll Íslands frá lok október árið 2013 til 2018, leiðrétt fyrir 

arðgreiðslum (Kristín Jóhannsdóttir, samskiptastjóri Kauphallar Íslands, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 12. mars 2018). Upplýsingar um raunverulegt hlutfall endurkaupa af útistandandi 

hlutafé fyrirtækjanna fengum við með tölvupósti frá Jóhanni Möller, sjóðstjóra hjá 

sjóðstýringarfyrirtækinu Stefni (Jóhann Möller, sjóðstjóri Stefnis, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 13. mars 2018). Upplýsingar um vegið meðaltal útistandandi hluta voru fengnar 

úr ársreikningum fyrirtækjanna (Fjarskipti, 2015, 2016, 2017, 2018; Hagar, 2015, 2016a, 

2017a, 2018; Icelandair Group, 2015, 2016, 2017, 2018; Reitir fasteignafélag, 2015, 2016, 

2017, 2018; Síminn, 2016a, 2017a, 2018; Sjóvá-Almennar tryggingar, 2015a, 2016a, 2017a, 

2018; Skeljungur, 2015, 2016, 2017a, 2018; Skipti, 2015; Tryggingamiðstöðin, 2015a, 2016a, 

2017, 2018; Vátryggingafélag Íslands, 2015a, 2016a, 2017a, 2018) 

Við söfnuðum auk þess 34 tilkynningum um fyrirhugaða framkvæmd 

endurkaupaáætlunar á skipulegum verðbréfamarkaði, þeirra níu íslensku fyrirtækja sem skráð 

eru í Kauphöll Íslands og keyptu eigin hlutabréf á árunum 2014 til 2018 (Hagar, 2016b, 2017b, 

2017c; Icelandair group, 2017; Reitir, 2015, 2016, 2017; Síminn, 2016b, 2017b; Sjóvá-

Almennar tryggingar, 2015b, 2016c, 2016b, 2017b; Skeljungur, 2017b; Sýn, 2014, 2015, 

2016a, 2016b; Tryggingamiðstöðin, 2014, 2015b, 2016b, 2016c; Vátryggingafélag Íslands, 

2014b, 2014a, 2015b, 2016c, 2016b, 2017b). Þessi fyrirtæki eru verslunarfyrirtækið Hagar, 

flug- og ferðaþjónustusamstæðan Icelandair Group, hátæknifyrirtækið Marel, fasteignafélagið 

Reitir, olíufélagið Skeljungur, fjarskiptafyrirtækin Síminn og Sýn (áður Fjarskipti, einnig þekkt 

sem Vodafone) og tryggingafélögin Sjóvá-Almennar tryggingar (Sjóvá), Tryggingamiðstöðin 

(TM) og Vátryggingafélag Íslands (VÍS). Marel tilkynnir um fyrirhugaða framkvæmd 

endurkaupaáætlunar á sama degi og aðrar samþykktir aðalfundar eru birtar. Ómögulegt er að 

segja til um hvort tilkynning um endurkaup eða aðrar samþykktir aðalfundar Marel hafi áhrif 

og því var ákveðið að taka fyrirtækið úr úrtakinu.  

Endanlegt úrtak samanstendur af átta fyrirtækjum sem tilkynntu samtals 28 sinnum um 

fyrirhugaða framkvæmd endurkaupaáætlunar. Á mynd 2 má sjá markaðsvirði fyrirtækjanna í 

úrtakinu á árunum sem rannsóknin nær yfir. Vegið meðaltal útistandandi hluta, námundað að 
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næstu milljón, og meðaldagslokaverð, leiðrétt fyrir arðgreiðslum, fyrir hvert ár voru 

margfölduð saman til að finna markaðsvirði. 

 

Mynd 2. Markaðsvirði fyrirtækja sem skráð eru í Kauphöll Íslands og keyptu eigin hlutabréf 

á árunum 2014 til 2018 

 

Mynd 3 sýnir meðaltal hlutfalls fyrirhugaðra og raunverulegra endurkaupa af hlutafé 

fyrir hvert fyrirtæki. Á myndinni sést að fyrirtækin stóðu sjaldnast við endurkaupaáætlanir að 

fullu. Fyrirtækin tilkynntu að meðaltali um fyrirhuguð endurkaup 3,55% hlutafjár en 

endurkeyptu einungis að meðaltali 76,73% af því sem tilkynnt var um. Nákvæma útlistun á 

þessu er að finna í töflu 2.  
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Mynd 3. Meðaltal hlutfalls fyrirhugaðra og raunverulegra endurkaupa af hlutafé fyrir hvert 

fyrirtæki frá upphafi árs 2014 til 2018 
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Tafla 2. Hlutfall fyrirhugaðra og raunverulegra endurkaupa af hlutafé íslenskra fyrirtækja frá 

upphafi árs 2014 til 2018 

Dagsetning 

tilkynningar 

Hlutfall 

fyrirhugaðra 

endurkaupa af 

hlutafé 

Raunverulegt 

hlutfall 

endurkaupa af 

hlutafé 

Hlutfall raunverulegra 

endurkaupa af 

fyrirhuguðum 

endurkaupum 

Hagar 

16.9.2016 1,70% 1,64% 96,47% 

11.8.2017 2,13% 2,13% 100,00% 

27.11.2017 2,13% 2,13% 100,00% 

Icelandair Group 

20.2.2017 2,28% 2,28% 100,00% 

Reitir 

28.5.2015 4,51% 2,09% 46,34% 

15.3.2016 2,30% 2,30% 100,00% 

24.3.2017 2,30% 2,08% 90,43% 

Skeljungur 

7.11.2017 10,00% 4,62% 46,20% 

Síminn 

13.4.2016 2,52% 2,52% 100,00% 

15.5.2017 10,00% 2,91% 29,10% 

Sjóvá 

7.7.2015 2,51% 2,51% 100,00% 

9.6.2016 1,60% 1,58% 98,75% 

3.10.2016 8,42% 3,52% 41,81% 

21.3.2017 10,00% 3,85% 38,50% 

Tryggingamiðstöðin 

30.4.2014 2,80% 2,76% 98,57% 

2.9.2015 4,20% 3,62% 86,19% 

1.2.2016 2,00% 1,43% 71,50% 

1.4.2016 3,20% 3,17% 99,06% 

Vátryggingafélag Íslands 

13.5.2014 2,20% 2,20% 100,00% 

28.11.2014 2,20% 1,28% 58,18% 

30.4.2015 5,20% 4,88% 93,85% 

24.4.2016 3,05% 3,05% 100,00% 

25.8.2016 0,55% 0,13% 23,64% 

15.9.2017 2,47% 0,94% 38,06% 

Fjarskipti 

20.8.2014 2,80% 1,46% 52,14% 

6.7.2015 3,06% 2,60% 84,97% 

17.2.2016 0,65% 0,65% 100,00% 

1.6.2016 2,50% 2,44% 97,60% 
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5.1.2 Aðferðafræði atburðarrannsókna 

Sé markaður meðalskilvirkur, er hægt að skoða gengi hlutabréfa yfir tiltölulega stutt 

tímabil til að mæla áhrif atburða á það með atburðarrannsókn (Peterson, 1989). Fræðimenn á 

sviði fjármála hafa nýtt sér aðferðir atburðarrannsókna svo árum skiptir en líklegt er að sú fyrsta 

hafi verið framkvæmd af James Dolley árið 1933. Meðal þeirra sem hafa nýtt sér þessa 

aðferðafræði eru Krishnaswami og  Subramaniam (1999),  Andrade, Mitchell og Stafford 

(2001), Katrín Ólafsdóttir og Ingi K. Pálsson (2008), Hyderabad (2009), Clougherty og Duso 

(2009), Rani, Yadav og Jain (2014).  

Mynd 4 sýnir tímalínu fyrir atburðarrannsókn sem byggð er á staðlaðri aðferðarfræði 

MacKinlay (1997). Við framkvæmd atburðarrannsókna er kannað hvort umframávöxtun 

hlutabréfa eigi sér stað á atburðartímabili (T1 til T2, sjá mynd 4) samanborið við ávöxtun á 

tímabilinu áður en atburðartímabilið hefst, þ.e. áætlunartímabilinu (T0 til T1, sjá mynd 4), 

vegna atburðar (ꞇ, sjá mynd 4) sem á sér stað á atburðartímabilinu (MacKinlay, 1997). 

 

 

Mynd 4. Tímalína fyrir atburðarrannsókn 

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort umframávöxtun hlutabréfa eigi sér stað 

vegna endurkaupatilkynninga fyrirtækja (einnig kallað „atburður“). Raunveruleg ávöxtun 

hlutabréfa á tímabilinu í kringum endurkaupatilkynningu (hér eftir kallað „atburðartímabil“) 

var borin saman við vænta ávöxtun þess yfir atburðartímabil. Vænt ávöxtun yfir 

atburðartímabil er leiðrétt ávöxtun umrædds hlutabréfa miðað við samanburðarfyrirtæki 

markaðar, á tímabili áður en áhrifa tilkynningarinnar fer að gæta (hér eftir kallað 

„áætlunartímabil“). Nánar er fjallað um samanburðarfyrirtæki markaðar og vænta ávöxtun í 

köflum 5.1.3 og 5.1.4 þessarar ritgerðar. Hafi endurkaupatilkynning ekki áhrif á gengi 

hlutabréfa ætti raunveruleg ávöxtun á atburðartímabili ekki að vera frábrugðin leiðréttri 

ávöxtun hlutabréfa á áætlunartímabili (eða væntri ávöxtun yfir atburðartímabil). 
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Áætlunartímabil eru gjarnan lengri en atburðartímabil (MacKinlay, 1997) og spanna 

yfirleitt 100 til 300 viðskiptadaga (Peterson, 1989). Áætlunartímabil þessarar rannsóknar varir 

í 100 viðskiptadaga, sjá mynd 5.  

Atburður þessarar rannsóknar á sér stað er endurkaupatilkynning fyrirtækis er birt í 

fréttaveitu Kauphallar Íslands. Fyrirtæki á Íslandi birta þrjár tegundir tilkynninga er varða 

endurkaup. Fyrsta tilkynning er birt eftir aðalfund fyrirtækisins. Aðalfundur samþykkir yfirleitt 

endurkaupaáætlun upp á 10% af hlutafé sem er, líkt og áður hefur komið fram, hámarkshlutfall 

hlutafjár sem íslensk fyrirtæki mega eiga samkvæmt lögum um hlutafélög nr. 2/1995. Þessi 

tilkynning hefur lítið upplýsingagildi fyrir markaðinn. Því næst er birt tilkynning um 

niðurstöðu félagsstjórnar vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar endurkaupaáætlunar, sem í þessari 

ritgerð er kallað endurkaupatilkynning. Þessi tilkynning lýsir umfangi endurkaupanna best og 

var því valin sem atburður rannsóknarinnar, í samræmi við rannsókn Ikenberry, Lakonishok 

og Vermaelen (1995) og Andriosopoulos og Lasfer (2015). Þriðja og síðasta tegund 

endurkaupatilkynninga eru reglubundnar tilkynningar um framkvæmd endurkaupaáætlana. 

Eins og nafnið gefur til kynna birtast þær reglulega og oftar en hinar tvær. Ekki var notast við 

dagsetningar þeirra þar sem þær eru birtar eftir að tilkynnt hefur verið um fyrirhugaða 

framkvæmd og innihalda því minna upplýsingagildi fyrir markaðinn (Andriosopoulos og 

Lasfer, 2015).   

Atburðartímabil er gjarnan nokkrir viðskiptadagar í kringum atburð, þ.e. bæði fyrir 

hann og eftir en algengt er að þau vari frá þremur upp í 121 viðskiptadag (MacKinlay, 1997). 

Gæta þarf að lengd atburðartímabila, að þau séu hvorki of löng né of stutt (Peterson, 1989). 

Séu þau of löng geta aðrir atburðir skekkt niðurstöðuna. Séu þau of stutt, ná áhrif atburðar ef 

til vill ekki að koma fram að öllu leyti eða þau koma fram áður en atburðartímabil hefst, til að 

mynda vegna leka upplýsinga til einstakra fjárfesta. Til að lágmarka líkur á skekkju sem þessari 

og til að varpa ljósi á munstur uppsafnaðrar umframávöxtunar í kringum 

endurkaupatilkynningar íslenskra fyrirtækja voru sjö atburðartímabil skoðuð í þessari 

rannsókn. Líkt og í rannsóknum Ikenberry o.fl. (1995) og Yook og Gangopadhyay (2011) var 

notast við atburðartímabil sem stóðu yfir í þrjá og fimm viðskiptadaga hvert en þar að auki 

voru skoðuð fjögur atburðartímabil sem stóðu yfir í tíu daga hvert og eitt sem náði yfir 41 dag. 

Það atburðartímabil sem varði í þrjá daga hófst einum degi fyrir endurkaupatilkynningu og 

lauk einum degi eftir hana (hér eftir kallað „atburðartímabil [−1,+1]“). Atburðartímabilið sem 

varði í 5 daga hófst 2 dögum fyrir tilkynningu og lauk 2 dögum eftir hana (hér eftir kallað 

„atburðartímabil [−2,+2]“). Atburðartímabilið sem varði í 41 dag hófst 20 dögum fyrir 

tilkynningu og lauk 20 dögum eftir hana (hér eftir kallað „atburðartímabil [−20,+20]“). 
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Atburðatímabilin sem stóðu yfir 10 daga eru annars vegar þau sem áttu sér stað fyrir 

tilkynningu, það eru „atburðartímabil [−20,−11]“ og „atburðartímabil [−10,−1]“ og hins vegar 

þau sem áttu sér stað eftir tilkynningu, það eru „atburðartímabil [+1,+10]“ og „atburðartímabil 

[+11,+20].“ Mynd 5 sýnir tímalínu fyrir atburðarrannsókn þessarar ritgerðar. 

 

 

Mynd 5. Tímalína atburðarrannsóknar þessarar ritgerðar 

 

5.1.3 Samanburðarfyrirtæki markaðar 

Á áætlunartímabilinu var ávöxtun hlutabréfa þess fyrirtækis sem var til athugunar 

hverju sinni tengt við ávöxtun samanburðarfyrirtækja. Samanburðarfyrirtæki voru mismörg 

eftir því hvaða endurkaupatilkynning var til athugunar. Samanburðarfyrirtæki voru þau 

íslensku fyrirtæki sem skráð voru í Kauphöll Íslands að undanskildum þeim sem tilkynntu um 

endurkaup á áðurnefndu áætlunartímabili.  

Á Íslandi er viðtekin venja að miða við OMXI 8 hlutabréfavísitöluna en við gerðum 

það ekki enda mundi það skekkja niðurstöður rannsóknarinnar töluvert. Ástæður þess eru 

margvíslegar, svo sem:  

 Það eru fá fyrirtæki í OMXI 8 vísitölunni og breytilegt er hvaða fyrirtæki eru meðtalin 

í henni hverju sinni, til að mynda vegna skráningu nýrra fyrirtækja á markað. Við 

vildum hafa samanburðarfyrirtækin eins mörg og hægt var hverju sinni til að fá sem 

nákvæmastar niðurstöður. 

 OMXI 8 vísitalan inniheldur bæði fyrirtæki sem tilkynntu um endurkaup og tilkynntu 

ekki um endurkaup á áætlunartímabilunum. Við útilokuðum þau fyrirtæki sem 

tilkynntu um endurkaup á hverju áætlunartímabili fyrir sig úr samanburðarhópnum. Það 

var gert til að sjá hvort gengi hlutabréfa þess fyrirtækis sem hafði tilkynnt um 

endurkaup, hreyfðist öðruvísi en vanalega með gengi hlutabréfa fyrirtækja sem 

tilkynntu ekki um endurkaup á sama tíma.  
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 OMXI 8 vísitalan gæti innihaldið það fyrirtæki sem var til athugunar. Við höfðum það 

fyrirtæki sem var til athugunar hverju sinni ekki í hópi samanburðarfyrirtækja þar sem 

það myndi skekkja niðurstöður.  

 Fyrirtæki vega mismikið í OMXI 8 vísitölunni og þar hafa til að mynda Icelandair 

Group og Marel afar hátt vægi. Á markaði á stærð við þann íslenska eru niðurstöður 

viðkvæmar fyrir því hvort notuð er vísitala með jafnvegnu eða vegnu meðaltali. Í okkar 

rannsókn vorum við að athuga áhrif einnar og sömu breytunnar hjá öllum 

fyrirtækjunum og því ekki við hæfi að fyrirtæki hafi mismikið vægi. 

5.1.4 Markaðslíkan 

Tölfræðilegt markaðslíkan var notað til að kanna hvort umframávöxtun hlutabréfa átti 

sér stað dagana í kringum endurkaupatilkynningu. Dagleg ávöxtun hlutabréfa þess fyrirtækis 

sem var til skoðunar hverju sinni var reiknuð með jöfnu 1 en dagleg ávöxtun hlutabréfa 

samanburðarfyrirtækja með jöfnu 2.  

𝑅𝑛 = ln(
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
)               (1) 

𝑅𝑚 =
1

𝑁
∗∑ ln(

𝑁

𝑛=1

𝑝𝑡

𝑝𝑡−1
)             (2) 

Þar sem:              

 𝑅𝑛 táknar daglega ávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n. 

 𝑃𝑡 táknar gengi hlutabréfa fyrirtækis n á degi t, leiðrétt fyrir arðgreiðslum. 

 𝑃𝑡−1 táknar gengi hlutabréfa fyrirtækis n á degi fyrir dag t, þ.e. degi t-1, leiðrétt fyrir 

arðgreiðslum. 

 𝑅𝑚 táknar meðaldaglega ávöxtun hlutabréfa samanburðarfyrirtækja á markaði, leiðrétt 

fyrir arðgreiðslum. 

 𝑁 táknar fjölda fyrirtækja á markaði. 

Vænt ávöxtun yfir atburðartímabilið var fundin með því að skoða línuleg tengsl 

daglegrar ávöxtunar samanburðarfyrirtækja á markaði og gengi hlutabréfa þess fyrirtækis sem 

var til athugunar hverju sinni yfir áætlunartímabilið, sjá jöfnu 3. 

𝑅𝑣𝑛 = 𝛼 +𝛽𝑛𝑅𝑚 + 𝜀             (3) 

Þar sem: 

 𝑅𝑣𝑛 táknar vænta ávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n á atburðartímabili. 
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 𝛼 táknar meðaldaglega ávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n á áætlunartímabili umfram eða 

undir meðaldaglega ávöxtun samanburðarfyrirtækja með sömu áhættu. 

 𝛽𝑛 táknar flökt í daglegri ávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n umfram eða undir 

meðaldaglegri ávöxtun hlutabréfa samanburðarfyrirtækja á áætlunartímabili.  

 𝑅𝑚 táknar meðaldaglega ávöxtun hlutabréfa samanburðarfyrirtækja á áætlunartímabili. 

 𝜀 táknar umframávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n sem verður vegna atburða óháðum 

meðaldaglegri ávöxtun hlutabréfa samanburðarfyrirtækja á áætlunartímabili.  

Umframávöxtun hlutabréfa var fundin með því að draga vænta ávöxtun þeirra yfir 

atburðartímabilið frá raunverulegri ávöxtun yfir sama tímabil. Umframávöxtun hlutabréfa 

fyrirtækis n á atburðartímabilinu var reiknuð með jöfnu 4. 

𝐴𝑅𝑛 = 𝑅𝑟𝑛 − 𝑅𝑣𝑛              (4) 

Þar sem: 

 𝐴𝑅𝑛 táknar umframávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n á atburðartímabili. 

 𝑅𝑟𝑛 táknar raunverulega ávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n á atburðartímabili. 

 𝑅𝑣𝑛 táknar vænta ávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n á atburðartímabili. 

 Uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa yfir atburðartímabil er fundin með summu 

umframávöxtunar allra daga, frá fyrsta degi atburðartímabils til síðasta dags þess, sjá jöfnu 5.  

𝐶𝐴𝑅𝑛 = 𝐴𝑅𝑛,𝑡0 + 𝐴𝑅𝑛,𝑡1 +⋯+ 𝐴𝑅𝑛,𝑡𝑖           (5) 

Þar sem: 

 𝐶𝐴𝑅𝑛 táknar uppsafnaða umframávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n yfir atburðartímabil. 

 𝐴𝑅𝑛,𝑡0 táknar umframávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n á fyrsta degi atburðartímabils. 

 𝐴𝑅𝑛,𝑡1 táknar umframávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n á öðrum degi atburðartímabils. 

 𝐴𝑅𝑛,𝑡𝑖 táknar umframávöxtun hlutabréfa fyrirtækis n á síðasta degi atburðartímabils. 

Forritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) var notað til að framkvæma 

tölfræðipróf og gögnin færð gögnin yfir í Microsoft Excel til greiningar og myndrænnar 

framsetningar. Notast var við t-próf til að athuga hvort umframávöxtun og uppsöfnuð 

umframávöxtun væri tölfræðilega marktækt ólík núlli yfir atburðartímabilin. Pearson-

fylgnigreining var notuð til að athuga hvort tölfræðilega marktækt línulegt samband væri á 

milli hlutfalls fyrirhugaðra endurkaupa af hlutafé og magns umframávöxtunar. 10% 

marktektarstig var notað við öll próf. 
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5.2 Rannsóknaraðferð viðtala 

Notast var við eigindlega aðferðarfræði til að varpa ljósi á ástæður stjórnenda íslenskra 

fyrirtækja fyrir endurkaupum. 

5.2.1 Viðmælendur 

Við val á þátttakendum í rannsóknina var stuðst við hentugleika- og matsúrtak þar sem 

leitast var eftir þátttöku nokkurra fjármálastjóra og yfirmanna fjármálasviða hjá fyrirtækjum 

sem eru skráð í Kauphöll Íslands og tilkynntu um endurkaup á athugunartímabilinu 2014 til 

2018. Við val á viðmælendum var lykilþáttur að fyrirtækin sem þeir störfuðu hjá væru á sem 

ólíkustu mörkuðum til að fá heildræna sýn á ástæður stjórnenda fyrir endurkaupum. 

Viðmælendur voru þrír:  

 Guðrún Eva Gunnarsdóttir, fjármálastjóra Haga 

 Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri Reita 

 Benedikt Ólafsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Skeljungs 

Öll eru þau menntaðir viðskiptafræðingar með víðtæka starfsreynslu í fjármálum. 

5.2.2 Viðtöl 

Í þeim hluta rannsóknarinnar sem hér er greint frá var aðferð eigindlegs rannsóknarsniðs 

notuð. Ástæður fyrir endurkaupum stjórnenda fjármálasviða íslenskra fyrirtækja í Kauphöll 

Íslands voru rannsökuð með hálfstöðluðum djúpviðtölum. Stuðst var við viðtalsramma með 

opnum spurningum sem gáfu viðmælendum frelsi til að koma eigin viðhorfum á framfæri auk 

þess sem við spurðum nánar út í athyglisverðar fullyrðingar viðmælenda sem áttu við 

viðfangsefni ritgerðarinnar (sjá viðauka A). Viðtölin fóru fram á tímabilinu 4. til 30. apríl 2018 

á vinnustað hvers viðmælanda fyrir sig og þau voru hljóðrituð með samþykki þeirra. Fyrsta 

gagnagreining fór fram meðan á viðtölum stóð, því næst voru viðtölin vélrituð og síðast var 

leitast við að draga fram aðalatriði og þemu við gerð niðurstöðukafla. 

 Hér með er þriðja hluta þessarar ritgerðar, um aðferðafræði og gögn rannsóknarinnar, 

lokið. Í fjórða hluta ritgerðarinnar er greint frá niðurstöðum.   

4. hluti 

6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum fyrri og síðari hluta rannsóknarinnar. 
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6.1 Rannsókn á fyrirliggjandi gögnum 

Hér er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknar á skammtímaáhrifum 

endurkaupatilkynninga á hlutabréfaverð íslenskra fyrirtækja sem skráð eru í Kauphöll Íslands. 

Fyrst verður greint frá niðurstöðum út frá meðaltölum allra tilkynninga, allra fyrirtækja. Síðan 

verður greint frá sundurliðuðum niðurstöðum fyrirtækja fyrir hverja tilkynningu. 

6.1.1 Meðaltöl fyrir öll fyrirtæki á markaði 

Hér á landi á sér stað 3,74% uppsöfnuð umframávöxtun á 41 dags atburðartímabili 

[−20,+20] í kringum endurkaupatilkynningu fyrirtækja. Hækkun hlutabréfaverðsins er 

tölfræðilega marktæk við 10% marktektarkröfu (p<0,1). Stuðningur fékkst því við tilgátu 1, 

þ.e. tilkynningar íslenskra fyrirtækja um fyrirhugaða framkvæmd endurkaupaáætlunar valda 

hækkun á hlutabréfaverði til skemmri tíma litið. Tafla 3 sýnir niðurstöður t-prófs og meðaltöl 

uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa, samkvæmt markaðslíkani, fyrir allar tilkynningar í 

úrtakinu yfir öll atburðartímabil sem voru til athugunar. Meðaltal uppsafnaðrar 

umframávöxtunar er ekki tölfræðilega marktækt ólíkt núlli yfir nein hinna atburðartímabilanna. 

Það vekur sérstaka athygli að umframávöxtun er mikil á atburðartímabili [−20,−11] sem á sér 

stað nokkru fyrir tilkynningu, eða 1,83%. 

 

Tafla 3. Meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa og niðurstöður t-prófs á 

atburðartímabilum í kringum endurkaupatilkynningar 

Atburðartímabil Meðaltal 

uppsafnaðrar 

umframávöxtunar 

Staðalfrávik t-gildi p-gildi 

10 dagar [−20,−11] 1,83% 0,08 1,226 0,23 

10 dagar [−10,−1] 0,27% 0,04 0,34 0,74 

5 dagar [−2,+2] 0,54% 0,24 1,21 0,24 

3 dagar [−1,+1]  0,24% 0,19 0,65 0,52 

10 dagar [+1,+10] 0,54% 0,03 0,89 0,38 

10 dagar [+11,+20] 1,02% 0,39 1,37 0,18 

41 dagur [−20,+20] 3,74% 0,10 2,03 0,05 

 

Mynd 6 er til frekari glöggvunar á dreifingu meðaltals uppsafnaðrar umframávöxtunar 

yfir lengsta atburðartímabilið. 
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Mynd 6. Meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa á 41 dags atburðartímabili 

[−20,+20] í kringum endurkaupatilkynningar 

 

Uppsöfnuð umframávöxtun er mismunandi milli tilkynninga og tíðasta gildi 

uppsafnaðrar umframávöxtunar yfir atburðartímabil er oftar en ekki nokkuð langt frá meðaltali 

hennar yfir sama atburðartímabil (sjá viðauka B). Til að mynda er tíðasta gildi yfir 10 daga 

atburðartímabil [−20,−11] á bilinu 5% eða hærra, en meðaltal yfir sama atburðartímabil er 

1,83%. Tafla 4 sýnir á hvaða bili tíðustu gildi uppsafnaðrar umframávöxtunar liggja fyrir hvert 

atburðartímabilanna.  

 

Tafla 4. Tíðustu gildi uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa á atburðartímabilum í 

kringum endurkaupatilkynningar 

Atburðartímabil Bilið sem algengast er að 

gildi uppsafnaðrar 

umframávöxtunar sé á 

10 dagar [−20,−11] Meira en 5% 

10 dagar [−10,−1] 3% til 4% 

5 dagar [−2,+2] -1% til 0% 

3 dagar [−1,+1] -1% til 0% 

10 dagar [+1,+10] 0% til 1% 

10 dagar [+11,+20] 1% til 2% 

41 dagur [−20,+20] Meira en 5% 
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Mynd 7 sýnir sveiflur í meðaltali umframávöxtunar hlutabréfa frá 20 dögum fyrir 

endurkaupatilkynningu þar til 20 dögum eftir hana. Umframávöxtun er óregluleg og 

sveiflukennd milli daga líkt og myndin sýnir. Meðaltal umframávöxtunar er einungis 

tölfræðilega marktækt ólíkt núlli 19 dögum fyrir tilkynningu, 1 degi fyrir tilkynningu og 3, 4 

og 6 dögum eftir tilkynningu (p<0,1) (sjá viðauka C). Á tilkynningardegi er meðaltal 

umframávöxtunar jákvæð um 0,23% sem er ekki tölfræðilega marktæk hækkun á 

hlutabréfaverði (p=0,216).  

 

 

Mynd 7. Sveiflur í meðaltali umframávöxtunar hlutabréfa frá 20 dögum fyrir 

endurkaupatilkynningu þar til 20 dögum eftir hana. 

Tilgáta 2 var ekki studd. Ekki fannst tölfræðilega marktækt línulegt samband milli 

hlutfalls fyrirhugaðra endurkaupa af hlutafé og meðaltals uppsafnaðrar umframávöxtunar yfir 

atburðartímabilin (sjá viðauka D). Mynd 8 sýnir umrætt samband yfir lengsta atburðartímabilið 

[−20,+20], sem varir í 41 dag (p=0,044). 
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Mynd 8. Línulegt samband meðaltals uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa og hlutfalls 

fyrirhugaðra endurkaupa yfir 41 dags atburðartímabil [−20,+20] 

6.1.2 Sundurliðaðar niðurstöður eftir fyrirtækjum 

Í þessum kafla er greint frá uppsafnaðri umframávöxtun hlutabréfa hverrar tilkynningar, 

hvers fyrirtækis yfir öll atburðartímabil. 

6.1.2.1 Hagar 

Tafla 5 sýnir að uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Haga var breytileg milli 

endurkaupatilkynninga. Umframávöxtun yfir 41 dags atburðartímabil [−20,+20] jókst með 

hverri tilkynningu. 

 

Tafla 5. Uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Haga á atburðartímabilum í kringum 

endurkaupatilkynningar fyrirtækisins 

Dagsetning tilkynningar 16.9.2016 11.8.2017 27.11.2017 

Atburðartímabil Uppsöfnuð umframávöxtun 

10 dagar [−20,−11] -1,66% 2,39% 10,74% 

10 dagar [−10,−1] 3,29% -3,60% 3,85% 

5 dagar [−2,+2] 4,10% -0,37% 1,68% 

3 dagar [−1,+1] 2,85% -2,50% 0,06% 

10 dagar [+1,+10] -0,28% 6,10% 0,10% 

10 dagar [+11,+20] 3,38% 4,35% 1,41% 

41 dagur [−20,+20] 6,75% 9,23% 15,68% 
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6.1.2.2 Icelandair Group 

Tafla 6 sýnir uppsafnaða umframávöxtun hlutabréfa Icelandair Group á 

atburðartímabilunum í kringum endurkaupatilkynningar. Uppsöfnuð umframávöxtun var 

neikvæð yfir 41 dags atburðartímabil [−20,+20] líkt og hjá Tryggingamiðstöðinni, sjá töflu 12. 

 

Tafla 6. Uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Icelandair Group á atburðartímabilum í 

kringum endurkaupatilkynningar fyrirtækisins 

Dagsetning tilkynningar 20.2.2017 

Atburðartímabil Uppsöfnuð umframávöxtun 

10 dagar [−20,−11] -16,70% 

10 dagar [−10,−1] 1,06% 

5 dagar [−2,+2] 4,04% 

3 dagar [−1,+1] 3,25% 

10 dagar [+1,+10] -4,44% 

10 dagar [+11,+20] 5,81% 

41 dagur [−20,+20] -14,10% 

 

6.1.2.3 Reitir 

Í töflu 7 má sjá að uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Reita var breytileg milli 

endurkaupatilkynninga. Uppsöfnuð umframávöxtun var meira en tífalt minni í kringum 

tilkynninguna árið 2016 heldur en árið 2017 fyrir 41 dags atburðartímabilið [−20,+20] og 

rúmlega tvöfalt minni yfir 10 daga atburðartímabilið [−20,−11] árið 2016 en árið 2017.   
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Tafla 7. Uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Reita á atburðartímabilum í kringum 

endurkaupatilkynningar fyrirtækisins 

Dagsetning tilkynningar 28.5.2015 15.3.2016 24.3.2017 

Atburðartímabil Uppsöfnuð umframávöxtun 

10 dagar [−20,−11] 4,8% 1,50% 3,25% 

10 dagar [−10,−1] 2,03% -2,59% 2,97% 

5 dagar [−2,+2] -0,27% -0,37% 0,95% 

3 dagar [−1,+1] -0,81% -0,46% 0,92% 

10 dagar [+1,+10] -2,33% 2,05% 4,13% 

10 dagar [+11,+20] 0,46% 0,62% 3,38% 

41 dagur [−20,+20] 4,19% 1,12% 13,46% 

 

6.1.2.4 Skeljungur 

Skeljungur tilkynnti einu sinni um fyrirhugaða framkvæmd endurkaupaáætlunar frá árinu 2014 

til ársins 2018 og uppsöfnuð umframávöxtun var jákvæð yfir öll atburðartímabilin, sjá töflu 8. 

 

Tafla 8. Uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Skeljungs á atburðartímabilum í kringum 

endurkaupatilkynningu fyrirtækisins 

Dagsetning tilkynningar 7.11.2017 

Atburðartímabil Uppsöfnuð umframávöxtun 

10 dagar [−20,−11] 2,73% 

10 dagar [−10,−1] 3,70% 

5 dagar [−2,+2] 4,79% 

3 dagar [−1,+1] 3,47% 

10 dagar [+1,+10] 0,31% 

10 dagar [+11,+20] -6,25% 

41 dagur [−20,+20] 1,03% 

 

6.1.2.5 Síminn 

Tafla 9 sýnir uppsafnaða umframávöxtun hlutabréfa Símans í kringum 

endurkaupatilkynningar. Uppsöfnuð umframávöxtun yfir 41 dags atburðartímabil [−20,+20] 

var rúmlega helmingi meiri í kringum seinni endurkaupatilkynningu heldur en þá fyrri en 
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uppsöfnuð umframávöxtun yfir 5 daga atburðartímabil [−2,+2] var svo að segja jöfn milli 

tilkynninga. 

 

Tafla 9. Uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Símans á atburðartímabilum í kringum 

endurkaupatilkynningar fyrirtækisins 

Dagsetning tilkynningar 13.4.2016 15.5.2017 

Atburðartímabil Uppsöfnuð umframávöxtun 

10 dagar [−20,−11] 4,27% 4,78% 

10 dagar [−10,−1] -3,65% -2,26% 

5 dagar [−2,+2] -1,53% -1,54% 

3 dagar [−1,+1] -0,42% -0,32% 

10 dagar [+1,+10] -0,22% 0,56% 

10 dagar [+11,+20] 1,54% 2,40% 

41 dagur [−20,+20] 2,31% 5,69% 

 

6.1.2.6 Sjóvá-Almennar tryggingar 

Tafla 10 sýnir að uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Sjóvá var breytileg milli 

endurkaupatilkynninga. 

 

Tafla 10. Uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Sjóvá á atburðartímabilum í kringum 

endurkaupatilkynningar fyrirtækisins 

Dagsetning tilkynningar 7.7.2015 9.6.2016 3.10.2016 21.3.2017 

Atburðartímabil Uppsöfnuð umframávöxtun 

10 dagar [−20,−11] 23,66% -1,04% 9,25% 4,12% 

10 dagar [−10,−1] -16,54% -0,69% 0,39% -1,82% 

5 dagar [−2,+2] 0,21% -2,89% -0,28% 0,93% 

3 dagar [−1,+1] -0,56% -2,77% -0,37% 2,40% 

10 dagar [+1,+10] 3,90% 1,59% 2,16% -4,97% 

10 dagar [+11,+20] 6,73% -0,63% 5,03% 4,14% 

41 dagur [−20,+20] 17,89% -2,24% 16,04% 4,48% 
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6.1.2.7 Sýn 

Tafla 11 sýnir að uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Sýn var breytileg milli 

endurkaupatilkynninga. 

 

Tafla 11. Uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Sýn á atburðartímabilum í kringum 

endurkaupatilkynningar fyrirtækisins 

Dagsetning tilkynningar 20.8.2014 6.7.2015 17.2.2016 1.6.2016 

Atburðartímabil Uppsöfnuð umframávöxtun 

10 dagar [−20,−11] -0,31% 1,13% 0,76% 5,81% 

10 dagar [−10,−1] 1,38% -0,52% -1,12% 3,25% 

5 dagar [−2,+2] -2,98% -0,87% -0,88% -1,36% 

3 dagar [−1,+1] -0,91% -0,20% -1,95% -0,60% 

10 dagar [+1,+10] -3,13% -0,25% 0,12% 0,16% 

10 dagar [+11,+20] -0,45% 1,43% -4,43% 2,70% 

41 dagur [−20,+20] -1,33% 1,69% -4,56% 12,91% 

 

6.1.2.8 Tryggingamiðstöðin 

Tafla 12 sýnir að uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Tryggingamiðstöðvarinnar var 

breytileg milli endurkaupatilkynninga en hún var neikvæð yfir 41 dags atburðartímabil 

[−20,+20] í öllum tilfellum, líkt og hjá Icelandair Group, sjá töflu 6. 

 

Tafla 12. Uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Tryggingamiðstöðvarinnar á 

atburðartímabilum í kringum endurkaupatilkynningar fyrirtækisins 

Dagsetning tilkynningar 30.4.2014 2.9.2015 1.2.2016 1.4.2016 

Atburðartímabil Uppsöfnuð umframávöxtun 

10 dagar [−20,−11] -0,44% -1,69% -21,45% 1,31% 

10 dagar [−10,−1] -1,52% 0,29% -0,32% 3,54% 

5 dagar [−2,+2] 1,17% 0,36% 1,51% -1,50% 

3 dagar [−1,+1] -0,48% 1,38% 1,92% -0,09% 

10 dagar [+1,+10] -2,34% -0,54% 0,69% 1,76% 

10 dagar [+11,+20] -5,02% 1,47% 2,70% -9,60% 

41 dagur [−20,+20] -8,69% -0,71% -18,22% -3,31% 
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6.1.2.9 Vátryggingafélag Íslands 

Tafla 13 sýnir að uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Vátryggingafélags Íslands var 

breytileg milli endurkaupatilkynninga en hún var hæst í kringum síðustu tilkynninguna, sjá 

töflu 13. VÍS hætti við þá áætlun áður en henni var lokið. 

 

Tafla 13. Uppsöfnuð umframávöxtun hlutabréfa Vátryggingafélags Íslands á 

atburðartímabilum í kringum endurkaupatilkynningar fyrirtækisins 

Dagsetning tilkynningar 13.5.2014 28.11.2014 30.4.2015 24.4.2016 25.8.2016 15.9.2017 

Atburðartímabil Uppsöfnuð umframávöxtun 

10 dagar [−20,−11] -0,20% 2,87% -1,68% 6,77% -1,82% 8,08% 

10 dagar [−10,−1] 0,45% 6,02% -0,06% -1,31% 6,35% 3,20% 

5 dagar [−2,+2] 0,14% 0,82% 2,29% -3,00% 4,13% 5,88% 

3 dagar [−1,+1] -0,03% 1,42% 3,31% -0,87% -0,79% 5,22% 

10 dagar [+1,+10] -1,71% 7,05% -4,55% -1,39% 6,63% 3,93% 

10 dagar [+11,+20] 1,07% -2,94% -2,39% 3,09% 1,49% 7,12% 

41 dagur [−20,+20] -0,90% 13,10% -6,83% 7,18% 12,03% 22,84% 

 

6.2 Viðtöl 

Í þessum kafla er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknar um ástæður stjórnenda 

fjármálasviða fyrirtækja, sem skráð eru í Kauphöll Íslands, fyrir endurkaupum. 

6.2.1 Af hverju kaupa íslensk fyrirtæki eigin bréf? 

Að sögn Guðrúnar Evu Gunnarsdóttir, fjármálastjóra Haga, hafa hluthafar kallað eftir 

endurkaupum og því hafa fyrirtæki nýtt sér þá leið í auknu mæli á síðastliðnum fjórum árum. 

„Það er erfiðara ... fyrir lífeyrissjóðina að fá mikið af arðgreiðslum þar sem það er mikið af 

peningi í umferð“ sagði Guðrún en lífeyrissjóðirnir eiga um 60% hlut í Högum. Þá sagði hún 

endurkaup vera góða leið til að koma fjármagni til lífeyrissjóðanna án þess að greiða arð, ekki 

síst þegar hér á landi voru gjaldeyrishöft. Aðspurð sagði hún marga minni hluthafa eflaust vilja 

fá arðgreiðslur en „þeir ráða sem mæta á hluthafafundi og láta í sér heyra, hinir eru svolítið 

silent [hljóðir] og sitja hjá sem er alveg eðlilegt svo sem,“ bætti hún við. Guðrún sagði tilgang 

síðustu tveggja endurkaupaáætlana Haga að borga fyrir kaup fyrirtækisins á Olíuverzlun 

Íslands hf. (Olís), þar sem partur greiðslunnar fólst í hlutum í Högum. Bréfin voru ekki færð 

til lækkunar á heildar eigin fé eins og gert er í flestum tilfellum að sögn Guðrúnar.   
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Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri Reita, sagði endurkaup þægilega leið til að koma 

verðmætum úr rekstri til hluthafa auk þess sem þau skapi fjölbreytni í útgreiðslustefnu 

fyrirtækja. Hann sagði jafnframt skattalegan ávinning fást af kaupum eigin bréfa umfram 

arðgreiðslur. 

Skattalegur ávinningur snýr að þeim hluthöfum sem greiða fjármagnstekjuskatt 

… með endurkaupum fá þeir verðmæti í formi hærra hlutabréfaverðs og greiða 

ekki skatt af þeim umframverðmætum fyrr en við sölu á bréfunum ... með 

arðgreiðslum þá þurfa þessir sömu hluthafar að staðgreiða fjármagnstekjuskatt. 

(Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri Reita, munnleg heimild, viðtal, 4. apríl 2018) 

Rétt er að árétta að endurkaup fela ekki í sér skattalegt hagræði fyrir lífeyrissjóðina, sem eiga 

um tvo þriðju hluta Reita, þar sem þeir greiða ekki skatt af fjármagnstekjum. 

Einar minntist einnig á aðdraganda og afleiðingar efnahagshrunsins árið 2008 og sagði: 

„Í okkar tilfelli þá er þetta svolítið eftirhrunsákall ... þetta ákall fjárfestanna eða lífeyrissjóðanna 

fyrir því að fyrirtæki séu að skila fjármunum til baka til fjárfesta í gegnum arðgreiðslur eða 

kaup á eigin bréfum.“ Hann sagði Reiti í öllum tilfellum hafa lækkað hlutafé til jöfnunar á eigin 

hlutum. 

Benedikt Ólafsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Skeljungs, sagði arðgreiðslur oft 

formfastar og beintengdar við niðurstöðu síðasta rekstrarárs en það séu endurkaup ekki. „Það 

eru mörg fyrirtæki sem vilja halda ákveðnum stöðugleika í arðgreiðslum og frekar nýta 

endurkaup þegar þau fá tímabundið svigrúm til að koma peningnum út,“ sagði Benedikt. Hann 

benti jafnframt á að með endurkaupum á skipulegum verðbréfamarkaði væri hægt að slá tvær 

flugur í einu höggi, koma fjármagni til hlutahafa og auka seljanleika bréfa á markaði á sama 

tíma. Þá sagði hann hugsanlega ástæðu endurkaupa vera að fyrirtæki telji bréf sín 

undirverðlögð og góða fjárfestingu og að það sendi jákvæð skilaboð til markaðarins um tiltrú 

stjórnenda. 

Endurkaup vekja ekki jafnmikla eftirtekt og arðgreiðslur í samfélaginu að sögn 

Benedikts. „Það er viðkvæmara að greiða stórar upphæðir til hlutahafa í formi arðs en í formi 

endurkaupa ... líklega af því fólk tengir arð frekar en endurkaup við hagnað fyrirtækja,“ sagði 

hann. Skeljungur hefur ekki lækkað hlutafé til jöfnunar á eigin hlutum en það stendur til að 

sögn Benedikts, „nema við förum að skoða að kaupa eitthvað og borga með eigin bréfum ... en 

það er nákvæmlega sama niðurstaðan fyrir hluthafana á endanum,“ bætti hann við.  



41 

 

6.2.2 Hvað ræður ákvörðun stjórnenda íslenskra fyrirtækja þegar ráðstafa á frjálsu 

fjárstreymi? 

Guðrún, fjármálastjóri Haga, sagði stefnu þeirra að greiða að lágmarki 50% af hagnaði í arð á 

hverju ári en endurkaupin væru ákveðin út frá fjárstöðunni hverju sinni. Að sögn Guðrúnar var 

mikið umfram fé innan fyrirtækisins árið 2016 sem greitt var til hluthafa í formi endurkaupa í 

stað þess að víkja frá arðgreiðslustefnunni með því að hækka arðgreiðslur tímabundið. 

Guðrún sagði hluta af fjárfestingar- og arðgreiðslustefnu Haga vera að kaupa ekki eigin 

bréf þegar hlutabréf fyrirtækisins væru yfirverðlögð að mati stjórnenda. Hún sagði: „við miðum 

að því að fara í endurkaupaáætlun á rétta verðinu þannig það var hluti af okkar stefnu að fara 

ekki inn þegar verðið er hátt.“ Hún bætti við að Hagar keyptu eigin bréf eftir að hlutabréfaverð 

þeirra lækkaði í kjölfar komu alþjóðlegu verslunarkeðjunnar, Costco, til landsins um mitt ár 

2017. Guðrún sagði „að okkar mati var það klárlega réttur tímapunktur, okkur fannst við eiga 

meira inni þar ... auðvitað er meira vit í því að kaupa bréfin á þrjátíuogeitthvað heldur en 

fjörutíuogeitthvað.“  

Einar, fjármálastjóri Reita, sagði stefnu Reita um ráðstöfun fjármagns til hluthafa vera 

að lágmarki þriðjungur rekstrarhagnaðar sé greiddur til hluthafa í formi arðgreiðslna og kaupa 

á eigin bréfum. „Þetta er ígildi arðgreiðslustefnu, stjórnin getur ráðið því hvor leiðin er farin 

hverju sinni og hún hefur valið að ráðstafa rétt rúmlega helming af því sem er til ráðstöfunar í 

endurkaup og litlu minna í arðgreiðslur,“ sagði Einar og bætti við að afgangi frjálsa 

fjárstreymisins sé varið til afborgunar af lánum og til fjárfestinga. Einar sagði magn endurkaupa 

ákveðið áður en rekstrarniðurstaða ársins liggur fyrir en á grundvelli hennar ákvarðist 

arðgreiðslan. Því hefur áfall í rekstrinum ekki áhrif á endurkaupin en það getur haft áhrif á 

arðgreiðsluna. „Ég held það sé íhaldssemi hjá fyrirtækjum að hverfa ekki frá arðgreiðslum“ 

sagði Einar sem lítur sem svo á að staðkvæmni sé milli endurkaupa eigin bréfa og arðgreiðslna. 

Ákvörðun Skeljungs um hvernig frjálsu fjárstreymi fyrirtækisins skuli varið byggist 

einna helst á fjármagnsskipan, en fyrirtækið hefur haft það að markmiði að skulda þrefalda 

afkomu fyrirtækisins áður en tekið er tillit til vaxtagreiðslna og -tekna, skattgreiðslna og 

afskrifta að sögn Benedikts, framkvæmdarstjóra fjármálasviðs Skeljungs. Hann sagði Skeljung 

hafa aðgang að lánsfjármagni erlendis frá, á lægri vöxtum en fást hér heima og því sé 

fjármagnskostnaður fyrirtækisins lágur í samanburði við mörg önnur fyrirtæki. Skeljungur 

hefur þá stefnu að greiða 30-50% af hagnaði í arð en „ef það myndast svigrúm í rekstrinum 

fyrir frekari greiðslu til hluthafa þá höfum við skoðað það að fara í endurkaup,“ sagði Benedikt. 

Aðspurður taldi hann skattaleg sjónarmið hluthafa ekki hafa áhrif á hvort stunduð væru 
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endurkaup fram yfir arðgreiðslur. Hann sagði að hægt væri að ná sömu markmiðum með 

endurkaupum og arðgreiðslum og því væri staðkvæmni milli þessara leiða en bætti við að 

„þetta getur virkað að einhverju leyti ágætlega saman líka.“ 

6.2.3 Hver ættu áhrif endurkaupatilkynninga íslenskra fyrirtækja á hlutabréfaverð 

þeirra að vera? 

Guðrún, fjármálastjóri Haga, taldi smæð íslenska markaðarins geta valdið því að hér 

mælist minni umframávöxtun hlutabréfa í kringum endurkaupatilkynningar heldur en erlendis. 

„Markaðurinn hérna heima, hann hefur oft verið kannski pínu sérstakur, kannski bara of 

grunnur, ekki nógu mikil viðskipti og ekki nógu margir aðilar“ sagði hún. Guðrún benti 

jafnframt á að áhrifin gætu komið fram áður en tilkynningar eru gerðar opinberar, „það virðast 

allir vita allt ... allt pjakkar sem voru saman í skóla eða í fótbolta svo verðið gæti hafa breyst 

löngu áður,“ sagði hún. 

Einar, fjármálastjóri Reita, taldi ekki vera komna nægilega reynslu á endurkaup til að 

hægt sé að meta áhrif þeirra og vísaði til þess að ekki er langt um liðið síðan íslensk fyrirtæki 

hófu kaup á eigin bréfum.  

Benedikt sagðist ekki búast við breytingum á hlutabréfaverði í kjölfar 

endurkaupatilkynningar en hann taldi endurkaup ekki auka virði hluthafa. „Í kjölfar 

endurkaupa eiga hluthafar bara aðeins stærri hlutdeild í fyrirtæki sem er aðeins minna virði“ 

sagði hann. 

Hér með er fjórða hluta þessarar ritgerðar lokið þar sem greint hefur verið frá helstu 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fimmta og síðasta hlutanum er almenn umfjöllun um 

niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við niðurstöður eldri rannsókna.  

5. hluti 

7 Umræða 

Eins og komið hefur fram hafa ástæður og áhrif endurkaupa eigin bréfa á hlutabréfaverð 

verið töluvert rannsökuð erlendis, þá einna helst í Bandaríkjunum (Andriosopoulos og Lasfer, 

2015; Comment og Jarrell, 1995; Ikenberry o.fl., 1995; Kahle, 2002; Keasler og Byerly, 2015; 

Vermaelen, 1981; Yook og Gangopadhyay, 2011). Niðurstöður þessara rannsókna sýna allar 

að gengi hlutabréfa hækkar við tilkynningu um endurkaup, sama hvaða ástæðu fyrirtæki gefa 

fyrir endurkaupunum. Á Íslandi hefur lítið sem ekkert verið skrifað um endurkaup enda eru 

þau heldur ný af nálinni hérlendis. Umfjöllunarefni þessarar rannsóknar er nýnæmi en búast 

má við að endurkaup verði vinsælt viðfangsefni rannsókna hérlendis á komandi árum. 
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Niðurstöður fyrri hluta rannsóknarinnar gefa til kynna að hlutabréfaverð hækki til 

skamms tíma vegna endurkaupatilkynninga. Uppsöfnuð umframávöxtun yfir lengsta 

atburðartímabilið [−20,+20] er að meðaltali 3,74%. Rétt er að ítreka að það var eina 

atburðartímabilið sem sýndi tölfræðilega marktæka hækkun hlutabréfaverðs. Því virðist sem 

áhrifin hérlendis komi fram yfir lengra tímabil en erlendis. Engu að síður er áhugavert að skoða 

styttri atburðartímabil sem rúmast innan þess lengsta þar sem þau gefa vísbendingu um munstur 

umframávöxtunar hlutabréfa íslenskra fyrirtækja dagana í kringum endurkaupatilkynningar. 

Niðurstöður okkar benda til að uppsveifla eigi sér stað á atburðartímabili [−20,−11] fyrir 

tilkynningu, upp frá því er uppsöfnuð umframávöxtun lítil og nokkuð jöfn, þar til yfir síðasta 

atburðartímabilið [+11,+20] en þá á sér stað önnur uppsveifla sem þó er minni en sú fyrri. 

Svo virðist sem ferill uppsafnaðrar umframávöxtunar sem hér hefur verið lýst sé 

séríslenskur samanborið við niðurstöður rannsókna Andriosopoulos og Lasfer (2015), 

Comment og Jarrell (1991), Yook og Gangopadhyay (2011), Ikenberry og o.fl. (1995), Keasler 

og Byerly (2015), De Ridder og Råsbrant (2014) og Vermaelen (1981), sem allar sýndu að 

næstum öll umframávöxtun komi fram á tveggja til fimm daga atburðartímabili sem inniheldur 

tilkynningardaginn sjálfan. Þetta er þvert á niðurstöður okkar sem sýna að meðaltal 

uppsafnaðrar umframávöxtunar er lægst á því tímabili en hæst á tíu daga atburðartímabili 

[−20,−11] sem á sér stað nokkru fyrir atburð og inniheldur ekki tilkynningardaginn. Til 

staðfestingar má nefna að umframávöxtun er mest á 19. degi fyrir tilkynningu af öllum 

dögunum yfir 41 dags atburðartímabilið sem var til skoðunar. Hugsanlega er þessi mikla 

umframávöxtun fyrir tilkynningu tilkomin vegna upplýsingaleka til einstakra fjárfesta líkt og 

Peterson (1989) benti á að gæti atvikast. Það er í samræmi við ályktanir Guðrúnar Evu 

Gunnarsdóttur, fjármálastjóra Haga, sem gaf í skyn í viðtali að íslenski fjármálamarkaðurinn 

væri hálfgerður kjaftaklúbbur. Þetta bendir til þess að íslenski hlutabréfamarkaðurinn hafi 

mikla skilvirkni með tilliti til endurkaupatilkynninga en líkt og áður hefur komið fram 

ákvarðast gengi hlutabréfa á markaði með mikla skilvirkni af upplýsingum sem ekki hafa verið 

gerðar opinberar, þ.e. innherjaupplýsingum (Kane o.fl., 2014).  

Síðari uppsveifla uppsafnaðrar umframávöxtunar, á atburðartímabili [+11,+20] nokkru 

eftir tilkynningu, gefur til kynna að hluti markaðarins sé lengi að bregðast við opinberum 

endurkaupatilkynningum sem birtar eru í fréttaveitu Kauphallar Íslands en bregðist við þeim 

engu að síður. Niðurstöður okkar eru því í samræmi við niðurstöður  Úlfs V. Níelssonar (2003) 

og Hákonar Hrafns Sigurðarsonar Gröndal (2014) um að íslenski hlutabréfamarkaðurinn geti 

talist skilvirkur með tilliti til frétta.  
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Enn fremur leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að hjá íslenskum fyrirtækjum er 

meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar í kringum endurkaupatilkynningu nær því sem mælist 

á bandarískum markaði sem er að meðaltali um 3% (Ikenberry o.fl., 1995; Keasler og Byerly, 

2015; Yook og Gangopadhyay, 2011) en því sem mælist á þeim evrópska sem er að meðaltali 

um 2% (Andriosopoulos og Lasfer, 2015; De Ridder og Råsbrant, 2014). Algengt er að 

bandarísk fyrirtæki noti endurkaup sem tól til merkjasendinga þegar hlutabréfaverð þeirra er 

vanmetið að mati stjórnenda. Samkvæmt erlendum rannsóknum skila kaup eigin bréfa undir 

því yfirskini jafnan hærri umframávöxtun en þegar ástæða fyrir endurkaupum er önnur 

(Spence, 2002; Vermaelen, 1981). Áhugavert er að setja niðurstöður þessara rannsókna í 

samhengi við mögulegar ástæður fyrir því að meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar í 

kringum endurkaupatilkynningar Haga mælist hærra en hjá hinum fyrirtækjum úrtaksins. 

Viðtal við Guðrúnu, fjármálastjóra Haga, leiddi í ljós að Hagar hófu endurkaup í ágúst 2017 

því markaðsverð var lægra en raunverð fyrirtækisins að mati stjórnarinnar. Uppsöfnuð 

umframávöxtun yfir 41 dags atburðartímabil [−20,+20] vegna þessarar tilteknu tilkynningar 

Haga var tæplega þrefalt hærri en meðaltal uppsafnaðrar umframávöxtunar fyrir úrtakið í heild. 

Því er hugsanlegt að markaðurinn hafi túlkað tilkynninguna sem merkjasendingu um 

undirverðlagðan hlut. 

Niðurstöður gáfu til kynna að heilt yfir væri ekki fylgni milli hlutfalls fyrirhugaðra 

endurkaupa af hlutafé og magns umframávöxtunar. Chan, Ikenberry og Lee (2004) og 

Ikenberry o.fl. (1995) rannsökuðu fylgni þessara atriða á bandarískum markaði og komust að 

þeirri niðurstöðu að hún væri jákvæð í þeim tilfellum sem endurkaupin eru hugsuð til 

merkjasendinga. Þegar þessar niðurstöður eru settar í samhengi við niðurstöður okkar má draga 

þá ályktun að almennt séu endurkaupaáætlanir hér á landi ekki gerðar í tilgangi merkjasendinga 

eða að þær séu í raun gerðar í þeim tilgangi en skilaboðin komist ekki alltaf til skila. 

Líkt og Dittmar (2000) benti á eru fyrirtæki yfirleitt ekki skuldbundin til að framkvæma 

endurkaupaáætlun þótt tilkynnt hafi verið um hana. Hér á landi standa fyrirtæki við rúmlega 

76% af því hlutfalli hlutafjár sem tilgreint er í endurkaupatilkynningu. Sé horft til Haga, Reita 

og Símans má sjá að umframávöxtun er talsvert meiri á lengsta atburðartímabilinu í kringum 

tilkynningu ef staðið var við fyrri endurkaupaáætlun. Þetta munstur sést aftur á móti ekki ef 

litið er til Sjóvá og Sýn. Því er ekki hægt að draga ályktun af þessum niðurstöðum hvort 

umframávöxtun í kringum endurkaupatilkynningu sé meiri hafi fyrirtækið staðið við fyrri 

áætlanir að fullu. 

Niðurstöður erlendra rannsókna hafa sýnt neikvæða fylgni á milli stærðar fyrirtækja og 

umframávöxtunar (Grullon o.fl., 2002; Ikenberry o.fl., 1995). Ekki var gert tölfræðipróf á því 
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í þessari rannsókn enda flest fyrirtækjanna í úrtakinu svipuð að stærð. Séu niðurstöður 

umframávöxtunar bornar lauslega saman við markaðsvirði fyrirtækjanna bendir allt til þess að 

ekkert samband sé þar á milli. 

Viðtöl við fjármálastjóra Haga, fjármálastjóra Reita og framkvæmdastjóra 

fjármálasviðs Skeljungs varpa ljósi á ástæður íslenskra fyrirtækja fyrir endurkaupum. 

Niðurstöður viðtala benda til að hægt sé að heimfæra flestar ástæður sem nefndar eru fyrir 

endurkaupum erlendis á íslenskan markað. Viðmælendur voru sammála um að ein af ástæðum 

íslenskra fyrirtækja fyrir því að endurkaupa væri að skila virði til hluthafa. Yook og 

Gangopadhyay (2011) sögðu endurkaupaáætlanir geta skilað virði til hluthafa á sama hátt og 

arðgreiðslur, með skattahagkvæmni, með því að minnka umboðsvanda í samræmi við kenningu 

Jensen (1986) um frjálst fjárstreymi eða með breyttri fjármagnsskipan, en allar þessar ástæður 

voru nefndar af viðmælendum. 

Einar, fjármálastjóri Reita, taldi skattalegan ávinning fyrir hluthafa skipta máli þegar 

valið stendur á milli arðgreiðslna og endurkaupa. Það er í samræmi við niðurstöður Rau og 

Vermaelen (2002) um að hluthafar vilji eiga möguleika á því að seinka skattgreiðslu þar til 

hlutabréfin eru seld í stað þess að greiða staðgreiðslu af arði. Framkvæmdastjóri fjármálasviðs 

Skeljungs var hins vegar á því máli að hagræðið sé of lítið eitt og sér til að vega upp á móti 

kostum arðgreiðslna. Þetta er í samræmi við niðurstöður Dittmar (2000) en hún sýndi fram á 

að fyrirtæki sem eru með arðgreiðslustefnu víkja ekki frá henni til að kaupa eigin bréf. Því geti 

skattalegt hagræði sem fylgir endurkaupum, ekki verið meira en ávinningur arðgreiðslna. Auk 

þess borga lífeyrissjóðirnir, sem eiga meirihluta í flestum fyrirtækjum á íslenskum markaði, 

hvorki fjármagnstekjuskatt af söluhagnaði hlutabréfa né arði. Því má draga þá ályktun að 

skattalegt hagræði hluthafa skipti minna máli hérlendis en erlendis þar sem hluthafar eru oft 

einkaaðilar. Guðrún, fjármálastjóri Haga, sagði lífeyrissjóðina kalla eftir endurkaupum en það 

kann að vera vegna þess að þeir eru langtímafjárfestar sem sjá ávinning í hærri 

framtíðararðgreiðslum líkt og sýnt var fram á í kafla 3.6 í þessari ritgerð.  

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs Skeljungs sagði greiðslu fjármagns til hluthafa ráðast 

nær einvörðungu af skuldastöðu fyrirtækisins sem samsvarar niðurstöðum Dittmar (2000) og 

Dixon o.fl. (2008) um að breytt fjármagnsskipan sé ein meginástæða endurkaupa. Hann bætti 

við að Skeljungur hafi möguleika á því að taka lán erlendis á hagstæðari vöxtum en íslensku 

bankarnir bjóða upp á. Skeljungur tilkynnti einu sinni á rannsóknartímabilinu um fyrirhuguð 

endurkaup. Uppsöfnuð umframávöxtun á lengsta atburðartímabilinu [−20,+20] í kringum þá 

tilkynningu var jákvæð en þó undir meðaltali. Þetta gefur vísbendingu um að breyting á 

fjármagnsskipan skili minni umframávöxtun en aðrar ástæður hérlendis eða að Skeljungur hafi 
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þá þegar verið nálægt ákjósanlegri fjármagnsskipan. Rétt er þó að benda á að þetta er einstakt 

tilvik sem gæti verið tilviljunarkennt. 

Niðurstöður viðtalanna benda jafnframt til að stjórnendur íslenskra fyrirtækja finni fyrir 

þrýstingi frá hluthöfum um að frjálst fjárstreymi sé greitt til hluthafa í formi arðs eða 

endurkaupa. Þetta kann að vera vegna breyttra sjónarmiða fjárfesta í kjölfar efnahagshrunsins 

2008. Í aðdraganda þess hófu mörg fyrirtæki að fjárfesta út fyrir kjarnastarfsemi sína með 

neikvæðum afleiðingum fyrir fjármálastöðugleika þeirra. Krafa fjárfesta um aukin endurkaup, 

sem fjármálastjórar Haga og Reita nefndu, er að öllum líkindum tilkomin til að ýta undir að 

fasteignafélög haldi sig við að fjárfesta í fasteignum, olíufélög í olíu, o.s.fv. Þetta bendir til að 

á Íslandi sé minnkun umboðsvanda ein ástæða þess að fyrirtæki kaupa eigin bréf, líkt og sýnt 

hefur verið fram á erlendis (Jensen, 1986; Keasler og Byerly, 2015; Nohel og Tarhan, 1998). 

Stjórnendum fjármálasviða íslenskra fyrirtækja ber ekki saman um samspil arðs og 

endurkaupa ef marka má niðurstöður viðtalanna. Viðtal við Guðrúnu, fjármálastjóra Haga, 

leiddi í ljós að það er forgangsatriði hjá Högum að bregða ekki frá arðgreiðslustefnu en kaup 

eigin bréfa eru ákveðin út frá fjárstöðu hverju sinni. Þetta er í samræmi við hugmyndir Skinners 

(2008) um samspil arðs og endurkaupa hjá fyrirtækjum á mettunarstigi.  Benedikt, 

framkvæmdarstjóri fjármálasviðs Skeljungs, sagði íslensk fyrirtæki kaupa eigin bréf í stað þess 

að greiða út arð meðal annars til að forðast umræðuna sem fylgir arðgreiðslum en umræðan 

hefur verið heldur neikvæð á meðal almennings. Til að mynda skapaðist óvægin umræða í 

athugasemdakerfum íslenskra fréttamiðla í upphafi árs 2016 er tryggingafélögin greiddu út arð 

í kjölfar iðgjaldahækkunar (Ingvar Haraldsson, 2016). Endurkaup virðast aftur á móti ekki 

vekja jafnmikla eftirtekt. Einar, fjármálastjóri Reita, gaf í skyn að fyrirtæki munu hverfa alfarið 

frá arðgreiðslum í framtíðinni og snúa til endurkaupa. Hugmynd Einars um staðkvæmni milli 

arðgreiðslna og endurkaupa er á rökum reist sé tekið mið af því að íslensk fyrirtæki sem 

endurkaupa eru smám saman að minnka arðgreiðslur. Hún er aftur á móti ekki í samræmi við 

niðurstöður Jagannathan, Stephens og Weisbach (2000) og Guay og Harford (2000) um að 

endurkaup séu einungis viðbót við arðgreiðslur þegar fyrirtæki eru með tímabundið umfram 

frjálst fjárstreymi.  

7.1 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Megindlegi hluti þessarar rannsóknar takmarkast einna helst við smæð íslensks 

hlutabréfamarkaðar og hve fá fyrirtæki stunda endurkaup og hve stutt er síðan þau hófu að 

endurkaupa. Þetta veldur því að úrtakið í rannsókninni er lítið sem er líkleg ástæða þess að 

einungis fengust tölfræðilega marktækar niðurstöður yfir eitt atburðartímabilanna. 
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Nauðsynlegt er að taka ályktunum um ástæður og áhrif endurkaupanna með fyrirvara þegar 

úrtakið er jafn lítið og raun ber vitni. Vegna smæðar íslenska markaðarins má einnig vera að 

aðrar áhrifameiri tilkynningar sem birtar voru um fyrirtækin hafi skekkt niðurstöður. Reynt var 

að minnka slík áhrif með því að finna vænta umframávöxtun yfir atburðartímabilið með tilliti 

til markaðarins á hundrað daga löngu áætlunartímabili. Í erlendu fræðunum er talað um að 

stærð fyrirtækja geti sagt til um ástæður stjórnenda fyrir endurkaupum. Til að mynda flokkuðu 

Ikenberry o.fl. (1995) fyrirtæki í tíu flokka eftir stærð og tengdu við ástæður stjórnenda fyrir 

því að endurkaupa. Í ljósi þess að fyrirtæki sem kaupa eigin bréf og eru skráð í Kauphöll Íslands 

eru fá og flest svipuð að stærð var það ekki gert í þessari rannsókn. Í Bandaríkjunum ber 

fyrirtækjum að gefa nána skýringu á ástæðum kaupanna sem gerir það að verkum að auðvelt 

aðgengi er að slíkum upplýsingum. Á Íslandi er nærri ómögulegt að gera megindlega rannsókn 

á ástæðum stjórnenda fyrir endurkaupum því takmarkaðar upplýsingar er að finna um þær í 

opinberum tilkynningum. Helsti annmarki eigindlega hluta rannsóknarinnar er hve einsleitur 

hópur viðmælenda var en þau eru öll með menntun og starf á sviði fjármála. Engu að síður 

mætti ætla að fólk með þann bakgrunn viti meira um viðfangsefnið en aðrir.  

7.2 Lokaorð 

Allt bendir til þess að endurkaupatilkynning hafi jákvæð áhrif á hlutabréfaverð. 

Niðurstöður atburðarrannsóknar sýna umframávöxtun á atburðartímabili sem inniheldur 

tilkynningardaginn sjálfan en mesti hluti umframávöxtunar kom fram nokkru fyrir 

tilkynningardag. Nokkur dreifing er á magni meðaltals umframávöxtunar en hún nær hámarki 

19 dögum áður en endurkaupatilkynning er birt í Kauphöll Íslands. Þeir stjórnendur 

fjármálasviða íslenskra fyrirtækja sem rætt var við voru með mismunandi skoðanir á því hvort 

umframávöxtun ætti að eiga sér stað eða ekki. Þannig taldi einn að hlutabréfaverð ætti að hækka 

en að áhrifin kæmu fram fyrir tilkynningu vegna upplýsingaleka, annar að ekki væri hægt að 

segja til um það vegna takmarkaðrar reynslu á viðskiptunum og þriðji að tilkynningin ætti ekki 

að hafa nein áhrif á hlutabréfaverð. Helstu ástæðu þess að íslensk fyrirtæki kaupa eigin bréf 

töldu stjórnendur vera að skila virði til hluthafa. Meðal annarra ástæðna er aukinn seljanleiki 

hlutabréfa, notkun þeirra til greiðslu á fjárfestingum og merkjasendingar til markaðar um 

undirverðlagningu hlutabréfa. Fyrirtæki gætu endurkeypt fyrir einhverja eina af áðurnefndum 

ástæðum en líklegast meta þeir fleiri þætti en einn við ákvörðunartökuna. Þannig gæti fyrirtæki 

keypt eigin bréf til að breyta fjármagnsskipan en beðið eftir því að hlutabréfaverð sé lágt til að 

kaupa á hagstæðari kjörum og sent um leið merki til markaðarins um undirverðlagningu 

hlutabréfa. 
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Niðurstöður okkar gefa vísbendingu um að ástæður stjórnenda íslenskra fyrirtækja fyrir 

endurkaupum séu margvíslegar. Mikilvægt er fyrir hagsmunaaðila fyrirtækja að þekkja þessar 

ástæður til að meta hugsanleg áhrif aðgerðarinnar. Í því samhengi ber einnig að nefna íslenskt 

ríkisvald sem setur stefnuna í skattamálum og hefur vald til lagasetningar er varða kaup eigin 

hlutabréfa. Ríkisvaldið þarf að vita hvaða afleiðingar stefnumarkandi ákvarðanir þess hafa á 

hlutabréfamarkaðinn. Þá þarf að vera ljóst undir hvaða kringumstæðum fyrirtæki kaupa eigin 

bréf og hvort kaupin komi til með að efla efnahagslífið. Til að mynda var fjármagnstekjuskattur 

hækkaður í upphafi þessa árs en hlutfall hans skiptir fjárfesta máli og getur því haft áhrif á 

útgreiðslustefnu fyrirtækja. 

Að því sögðu er ljóst hve brýnt þetta rannsóknarefni er á Íslandi. Af niðurstöðum 

viðtalanna að dæma eru stjórnendur með takmarkaða þekkingu á afleiðingum endurkaupa en 

vinsældir aðgerðarinnar hafa engu að síður aukist svo um munar á síðustu árum. Enn er óráðið 

hver langtímaáhrif endurkaupaáætlana á hlutabréfaverð eru hérlendis og hvaða breytum 

stjórnendur og fjárfestar þurfa að huga að áður en endurkaupaáætlun er framkvæmd. 

Niðurstöður slíkra rannsókna gætu nýst stjórnendum við ákvörðun á útgreiðslustefnu og 

fjárfestum við verðmat fyrirtækja. Þá er mikilvægt að meiri reynsla verði komin á viðskiptin 

svo úrtakið verði nægilega stórt til að hægt sé að tryggja ytra rannsóknarréttmæti. Einnig væri 

fróðlegt að rannsaka nánar ástæður stjórnenda fyrir endurkaupum því þær geta gefið 

vísbendingar um stöðu fyrirtækisins. Séu þessar ástæður kunnar fjárfestum og öðrum 

hagsmunaaðilum geta kaup eigin bréfa stuðlað að auknu upplýsingaflæði sem veitir þeim betri 

skilning á áhrifum viðskiptanna. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

1. Af hverju telur þú að íslensk fyrirtæki kaupi eigin bréf? 

2. Hvernig telur þú að leið íslenskra fyrirtækja til ráðstöfunar frjáls fjárstreymis sé valin?  

 Er fyrirtækið með fasta stefnu um ráðstöfun fjármagns til hluthafa? 

 Hvaða samband telur þú vera á milli endurkaupa og arðgreiðslna? 

 Í hvaða tilfellum telur þú að endurkaup henti betur en arðgreiðslur? 

 Í hvaða tilfellum telur þú arðgreiðslur henti betur en endurkaup?  

 Hvernig telur þú líklegast að tímabundnu frjálsu fjárstreymi sé varið? 

3. Hver telur þú að áhrif tilkynninga íslenskra fyrirtækja um fyrirhugaða framkvæmd 

endurkaupaáætlunar á hlutabréfaverð þeirra ættu að vera? 
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Viðauki B: Tíðnidreifing uppsafnaðrar umframávöxtunar 

 
Mynd B1. Dreifing uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa (í % samkvæmt 

markaðslíkani) á 10 daga atburðartímabili [−20,−11] 

 

 

Mynd B2. Dreifing uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa (í % samkvæmt 

markaðslíkani) á 10 daga atburðartímabili [−10,−1] 
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Mynd B3. Dreifing uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa (í % samkvæmt 

markaðslíkani) á fimm daga atburðartímabili [−2,+2] 

 

 

Mynd B4. Dreifing uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa (í % samkvæmt 

markaðslíkani) á þriggja daga atburðartímabili [−1,+1] 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

T
íð

n
i 

(%
)

Uppsöfnuð umframávöxtun (%)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

T
íð

n
i 

(%
)

Uppsöfnuð umframávöxtun (%)



65 

 

 

Mynd B5. Dreifing uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa (í % samkvæmt 

markaðslíkani) á 10 daga atburðartímabili [+1,+10] 

 

 

Mynd B6. Dreifing uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa (í % samkvæmt 

markaðslíkani) á 10 daga atburðartímabili [+11,+20] 
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Mynd B7. Dreifing uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa (í % samkvæmt 

markaðslíkani) á 41 dags atburðartímabili [−20,+20]  
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Viðauki C: Skammtímaáhrif endurkaupatilkynninga á hlutabréfaverð 

Tafla C1. Niðurstöður t-prófs á meðaltali umframávöxtunar hlutabréfa fyrir allar tilkynningar 

úrtaksins samkvæmt markaðslíkani 

 Dagur Meðaltal umframávöxtunar Staðalfrávik t-gildi p-gildi 

+20 0,00 0,01 0,25 0,80 

+19 0,00 0,01 -0,08 0,94 

+18 0,00 0,14 1,45 0,16 

+17 0,00 0,01 0,46 0,65 

+16 0,00 0,01 0,03 0,98 

+15 0,00 0,01 0,80 0,43 

+14 0,00 0,01 0,01 0,99 

+13 0,00 0,01 0,48 0,63 

+12 0,00 0,01 1,58 0,13 

+11 0,00 0,09 -0,17 0,87 

+10 0,00 0,01 0,78 0,44 

+9 0,00 0,01 1,31 0,20 

+8 0,00 0,01 -1,40 0,17 

+7 0,00 0,01 1,11 0,28 

+6 0,00 0,01 1,93 0,07 

+5 0,00 0,14 -0,25 0,81 

+4 0,01 0,01 2,97 0,01 

+3 -0,01 0,01 -2,87 0,01 

+2 0,00 0,01 1,44 0,16 

+1 0,00 0,01 -0,78 0,44 

0 0,00 0,01 1,27 0,22 

-1 0,00 0,10 2,08 0,05 

-2 0,00 0,01 -1,43 0,16 

-3 0,00 0,15 -1,70 0,10 

-4 0,00 0,01 1,02 0,32 

-5 0,00 0,01 -0,36 0,72 

-6 0,00 0,01 1,39 0,18 

-7 0,00 0,01 1,24 0,23 

-8 0,00 0,01 -0,45 0,65 



68 

 

-9 0,00 0,01 1,54 0,14 

-10 0,00 0,04 -0,51 0,61 

-11 0,01 0,02 1,63 0,11 

-12 -0,01 0,02 -1,88 0,07 

-13 0,00 0,01 -0,62 0,54 

-14 0,00 0,01 0,64 0,53 

-15 0,00 0,15 0,40 0,69 

-16 0,00 0,01 0,11 0,92 

-17 0,00 0,01 -0,42 0,68 

-18 0,01 0,04 1,57 0,13 

-19 0,01 0,01 2,54 0,02 

-20 0,00 0,02 0,00 1,00 
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Viðauki D: Fylgni hlutfalls fyrirhugaðra endurkaupa af hlutafé og uppsafnaðrar 

umframávöxtunar 

Tafla D1. Fylgni hlutfalls fyrirhugaðra endurkaupa af hlutafé og uppsafnaðrar 

umframávöxtunar samkvæmt markaðslíkani yfir atburðartímabilin 

Atburðartímabil Pearson fylgnistuðull p-gildi 

10 dagar [−20,−11] 0,19 0,34 

10 dagar [−10,−1] -0,05 0,8 

5 dagar [−2,+2] 0,02 0,92 

3 dagar [−1,+1] 0,28 0,16 

10 dagar [+1,+10] -0,3 0,12 

10 dagar [+11,+20] -0,04 0,85 

41 dagur [−20,+20] 0,04 0,82 

 

 

Mynd D1. Línulegt samband meðaltals uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa og 

hlutfalls fyrirhugaðra endurkaupa á 10 daga atburðartímabili [−20,−11] 
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Mynd D2. Línulegt samband meðaltals uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa og 

hlutfalls fyrirhugaðra endurkaupa á 10 daga atburðartímabili [−10,−1] 

 

 

Mynd D3. Línulegt samband meðaltals uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa og 

hlutfalls fyrirhugaðra endurkaupa á fimm daga atburðartímabili [−2,+2] 
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Mynd D4. Línulegt samband meðaltals uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa og 

hlutfalls fyrirhugaðra endurkaupa á þriggja daga atburðartímabili [−1,+1] 

 

 

Mynd D5. Línulegt samband meðaltals uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa og 

hlutfalls fyrirhugaðra endurkaupa á 10 daga atburðartímabili [+1,+10] 
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Mynd D6. Línulegt samband meðaltals uppsafnaðrar umframávöxtunar hlutabréfa og 

hlutfalls fyrirhugaðra endurkaupa á 10 daga atburðartímabili [+11,+20] 
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