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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um endurkaup félaga sem skráð eru í Kauphöll Íslands. Fjallað 

verður um viðtöl sem tekin voru við stjórnendur eða stjórnarmenn í 4 skráðum félögum. Einnig 

verður fjallað um spurningakönnun sem send var á stjórnendur í öllum skráðum félögum í 

Kauphöll Íslands.  

Kaup fyrirtækja á eigin bréfum jukust verulega í lok níunda og byrjun tíunda áratugar 

síðustu aldar í Bandaríkjunum (Grullon og Ikenberry, 2000). Fyrirtæki í Evrópu byrjuðu þó 

seinna að kaupa eigin bréf af kappi undir lok síðustu aldar (Andriosopoulos og Hoque, 2013). 

Endurkaup fyrirtækja á íslenskum hlutabréfamarkaði hafa aukist mikið á síðustu árum, 

félög sem skráð eru í Kauphöll Íslands keyptu eigin bréf fyrir um 1.8 milljarð króna árið 2014. 

Virði endurkaupa var um 17.6 milljarðar króna árið 2019, en virði heildar endurkaupa fyrirtækja 

á íslenskum markaði fór í fyrsta sinn yfir virði heildar arðgreiðslna á markaði árið 2018. 

Þegar að stjórnendur í skráðum félögum í Kauphöll Íslands voru spurðir hvers vegna 

fyrirtæki sem þeir starfa hjá kaupi eigin bréf, var algengasta ástæðan sú að það væri gert til þess 

að leiðrétta fjármagnsskipan. Aðrar algengar ástæður sem stjórnendur gáfu, voru að bréfin væru 

keypt því að þau væru undirverðmetin, til þess að hækka tekjur á hvern hlut og vegna 

sveigjanleika. Einnig taldi meiri hluti þátttakanda að endurkaup myndu aukast í framtíðinni.  

Spurningaviðtöl við stjórnendur fjögurra skráðra fyrirtækja gáfu skýra mynd af stefnu 

hvers félags. Þar sést að ástæður endurkaupa eru mismunandi eftir félögum. Félög sem eru í 

vexti eru ólíklegri til þess að kaupa eigin bréf, en félög sem hafa minni vaxtartækifæri. Einnig er 

munur á því hvort fyrirtæki kjósa að kaupa eigin bréf eftir því á hvaða markaði þau starfa. Það 

þarf að hafa aðgát sérstaklega þegar um fjármála- eða vátryggingafélög eiga í hlut þar sem virkur 

eignarhlutur getur myndast án þess að hluthafi stundi viðskipti með bréf í félaginu. 
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Inngangur 

1.1 Val á viðfangsefni 

Þegar viðfangsefnið var valið höfðu höfundarnir tekið eftir því að fréttaflutningur af 

endurkaupum hefur aukist mikið síðustu ár. Undirrituðum fannst viðfangsefnið spennandi og 

vöknuðu upp spurningar um það hvernig og hvers vegna íslensk fyrirtæki væru farin að nota 

þessa leið í auknum mæli til þess að skila umfram eigin fé til hluthafa sinna. Hver er munur á 

endurkaupum og arðgreiðslum og hvaða áhrif þetta hefur á fjármagnsskipan og starfsemi 

fyrirtækja? Viðfangsefnið hefur verið rannsakað vel og vandlega á erlendum mörkuðum en 

takmarkaðar rannsóknir hafa farið fram á Íslandi. Ekki er til mikið af rituðum heimildum á 

íslensku um efnið, þó er tiltölulega auðvelt að nálgast þau gögn sem þarf til þess að vinna 

verkefnið og hjálpaði það einnig við valið á viðfangsefni. Ákveðið var að skoða fyrirtæki á 

hlutabréfamarkaði þar sem auðvelt er að nálgast ársreikninga og almennar upplýsingar um þau 

félög, auk upplýsinga um kaup þeirra á eigin bréfum.  

Í þessari rannsókn verður leitast við að skilja ástæðurnar sem liggja að baki ákvörðunum 

íslenskra fyrirtækja um að kaupa eigin bréf. Hvaða kosti og galla endurkaup hafa miðað við 

arðgreiðslur og hvaða áhrif endurkaup hafa á fyrirtæki. Rannsóknarspurningunni, hvers vegna 

kaupa fyrirtæki á Íslenskum hlutabréfamarkaði eigin bréf? verður svarað. 

1.2 Arðgreiðslur 

Þegar fyrirtæki tekur ákvörðun um það hvort æskilegt sé að greiða umfram eigið fé út til hluthafa 

á einn eða annan hátt snýst ákvörðunin fyrst og fremst um það hvort hluthafinn hagnast meira á 

því að halda fjármunum inni í fyrirtækinu eða að fá fjármunina til sín og fjárfesta þeim á annan 

hátt. Ef fyrirtækið ákveður að halda fénu þá getur það fjárfest strax fyrir peningana eða safnað 

upp eigin fé til þess að fjárfesta seinna meir. Kjósi fyrirtækið að greiða peningana út er hægt að 

gera það annars vegar með arðgreiðslum og hins vegar með því að kaupa upp eigin bréf. 

Aðferðin sem fyrirtækið ákveður að nota við að skila fjármagni til hluthafa er kölluð 

arðgreiðslustefna. 

Arðgreiðslur eru greiðslur sem fyrirtæki greiðir út í handbæru fé til hluthafa sinna. Þessar 

greiðslur eru almennt greiddar út ýmist á hálfs árs eða árs fresti, en hér á Íslandi eru arðgreiðslur 
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nær eingöngu greiddar út árlega. Þegar arður er greiddur út lækkar virði hvers hlutar um áþekka 

fjárhæð og sem arðgreiðslunni nemur (Rose, 1987). 

Arðgreiðslur geta verið ýmist háar eða lágar og geta jafnvel verið hærri en tekjur þess 

fyrirtækis sem greiðir út arðinn, þó að það sé sjaldgæft. Ef að svo er þá er verið að greiða út 

uppsafnaðan hagnað fyrri tíma til hluthafa.  

Það getur verið erfitt að vita hverjir eiga rétt á því að fá greiddan arð. Listi yfir hluthafa 

breytist stöðugt þar sem hlutir eru keyptir og seldir. Þannig getur verið flókið að vita hvaða 

hluthafar eiga rétt á arði og hversu mikinn arð þeir eiga að fá. Það byggist á því hversu stóran 

hlut þeir eiga en eignarhlutinn getur einnig verið mjög breytilegur. Lausnin á þessu felst í því að 

með tillögu um arðgreiðslu er tilgreindur arðleysisdagur. Þar sem það getur tekið tíma að skrá 

flutning á eignarhlutum, þá ákveða kauphallir ákveðin tíma sem arðleysisdag (T + 2 á Íslandi), 

en arðleysisdagur er fyrsti dagur þar sem viðskipti með eignarhlut eru stunduð án réttinda til 

arðgreiðslu. Eigendur hluta sem eru keyptir fyrir arðleysisdag eiga rétt á arðgreiðslu en eigendur 

hlutabréfa sem keypt eru á eða eftir arðleysisdag eiga ekki rétt á því að fá greiddan arð 

(Investments fourth edition. William F. Sharpe, Gordon J. Alexander bls 410). 

Dagurinn sem stjórn félags tilkynnir opinberlega um arðgreiðslu er kallaður 

tilkynningardagur, en eftir að stjórnin tilkynnir um arðgreiðslu ber fyrirtækinu lagaleg skylda til 

þess að greiða arðinn út í Bandaríkjunum. Fyrirtækið greiðir svo arð til allra hluthafa sem eru 

skráðir á hluthafalista á ákveðnum degi sem stjórnin ákveður. Þessi dagur er kallaður 

viðmiðunardagur. Viðmiðunardagur er dagurinn á undan arðleysisdegi, þar sem að skráning 

eignahluta tekur tíma. Að lokum er arðurinn síðan greiddur út til skráðra hluthafa á greiðsludegi 

(Berk, DeMarzo og Harford, 2015). 

Á Íslandi hefur verið notast við kerfið T+2 þegar stunduð eru viðskipti með hlutabréf 

félaga og þar af leiðandi líka þegar fyrirtæki greiða út arð. 

Stjórn fyrirtækis setur fram tillögu um hve há arðgreiðsla á hvern hlut á að vera og 

hvenær arðgreiðslan verður greidd. Tillagan er lögð fram á hluthafafundi félagsins. Stjórnin 

tilkynnir um arðgreiðslu á tilkynningardegi og arðurinn er svo greiddur öllum þeim sem eru 

skráðir hluthafar á viðmiðunardegi. Þar sem það tekur nokkra daga að skrá breytingu á 

eignarhaldi er arðréttindadagur nokkrum dögum fyrir viðmiðunardag. Það er vegna þess að 

bréfin verða að vera skráð á þann sem fær arðinn greiddan á tilkynningardegi eða fyrr svo að sá 
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aðili eigi rétt á arðgreiðslu, en það tekur 3 daga að skrá bréfin á nýjan aðila („Nasdaq 

verðbréfamiðstöð“, e.d.; Berk o.fl., 2015). 

 

1.3 Kaup á eigin bréfum  

 

Kaup á eigin bréfum er annar kostur til að skila verðmætum til fjárfesta. Með þessu notar 

fyrirtæki óráðstafað eigið fé til þess að kaupa upp útistandandi hlutafé í félaginu sjálfu, en þetta 

er almennt kallað endurkaup.  

Algengasta aðferðin til þess að framkvæma endurkaup er með endurkaupum á opnum 

markaði. En þá tilkynnir fyrirtækið að það hyggist kaupa upp eigin bréf af markaðnum, 

fyrirtækið gerir það á sama hátt og hver annar fjárfestir. Fyrirtækin þurfa þó að fara varlega 

þegar þau kaupa bréfin, en þau mega ekki kaupa bréfin á þann hátt sem hefur áhrif á verð á 

markaðnum (Berk o.fl., 2015). Þó endurkaup af markaði sé lang algengasta leiðin eru aðrar leiðir 

mögulegar. Fyrirtæki geta gert tilboð á föstu verði (e. Fixed-price tender offer) í eigin bréf, en þá 

býður fyrirtækið öllum hluthöfum fast verð í ákveðið magn hluta. Svona kauptilboð eru vanalega 

í gildi í fyrir fram ákveðinn tíma. Mismunandi er hvort að fyrirtæki setja fram lágmarks skilyrði 

vegna þeirra bréfa sem það fær selt til sín til sín svo að tilboðið taki gildi. Ef þeir hlutir sem 

hluthafar eru tilbúnir að selja á þessu verði eru fleiri en þeir hlutir sem fyrirtækið sækist eftir að 

kaupa hefur fyrirtækið tvo kosti. Annars vegar að auka magn þeirra hluta sem það er tilbúið að 

kaupa, eða kaupa hlutfallslegt magn af þeim sem tilbúnir eru að selja þannig að hluthafinn heldur 

þeim hlutum sem félagið kaupir ekki. Hollenskt uppboð (e. Dutch-auction) er önnur leið í 

endurkaupum. Þá fara stjórnendur fram á upplýsingar frá hluthöfum sem hjálpar þeim að ákveða 

verðið, en verðið er ekki gefið upp fyrr en í enda ferlisins í stað þess að vera sett fram í byrjun. 

Stjórnendur senda út lista til hluthafa yfir þau verð sem þeir eru tilbúnir að greiða fyrir bréfin. 

Kjósi hluthafi að taka þátt velur hann það verð sem hann er tilbúinn að selja á, ásamt því magni 

sem hann er tilbúinn að selja. Stjórnendurnir taka öll tilboðin og raða þeim eftir verði. Þeir byrja 

á því að taka ódýrustu bréfin og bæta svo við hlutunum þar til að fjöldi þeirra er orðinn sá sami 

og áætlað er að kaupa. Verðið sem fæst fyrir bréfin er verðið á hæsta tilboðinu sem samþykkt er. 

Allir þeir hluthafar sem bjóða á hæsta samþykkta verðinu eða lægra verði fá að selja félaginu sín 

bréf. Þeir fá allir sama verð fyrir sín bréf en það er hæsta verðið sem gekkst undir 

endurkaupaáætlunina. Þeir sem buðu hærra eru útilokaðir frá samningnum.  
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Kauptilboð á föstu verði og hollensk uppboð geta verið gagnleg af nokkrum ástæðum. 

Þessar aðferðir eiga það til að vera góð leið til þess að kaupa upp mikinn fjölda eigin bréfa á 

stuttum tíma. Erlendis hefur verið sýnt fram á það að kauptilboð á föstu verði samanstanda af 

stærri hluta af útgefnu hlutafé heldur en endurkaup af markaði. Því getur þetta verið skilvirk leið 

fyrir þau fyrirtæki sem sækjast eftir verulegum breytingum á fjármagnsskipan sinni. Þetta getur 

einnig verið gert til þess að koma upplýsingum á framfæri um vænta arðsemi í framtíðinni eða til 

þess að koma þeim upplýsingum til markaðarins að fyrirtækið geti verið undirverðmetið. 

(Grullon og Ikenberry, 2000) 

Fræði fjármála hafa jafnan lagt áherslu á að fyrirtæki greiði út arð til þess að skila virði til 

hluthafa félagsins en þetta hefur verið að breytast. Á síðastliðnum tveimur áratugum hefur orðið 

hröð breyting á því hvernig fyrirtæki skila fjármunum til fjárfesta sinna en fyrirtæki hafa í 

auknum mæli ákveðið að fara þá leið að kaupa upp eigin bréf í stað þess að borga út arð. 

Davidson og Garrison(1989) fundu út með rannsókn sem þeir gerðu í Bandaríkjunum á 9. áratug 

síðustu aldar að fyrirtæki sem kjósa að kaupa eigin bréf skila meiri arðsemi en meðal arðsemi 

fyrirtækja á markaðnum (Santicola, 2011). 

1.3.1 Saga endurkaupa  

Kaup á eigin bréfum fóru að aukast til muna á níunda og tíunda áratug seinustu aldar í 

Bandaríkjunum. En árið 1998 gerðist það í fyrsta skipti að heildar verðmæti á kaupum á eigin 

bréfum var meira en virði allra arðgreiðslna til hluthafa í Bandaríkjunum. 

Burt séð frá því að kaup á eigin bréfum eru talin auka hagnað á hlut að öðru óbreyttu, þá 

telja margir sérfræðingar að aðgerðin hafi einnig aðra kosti. Kaup á eigin bréfum geta meðal 

annars gert stjórnendum fyrirtækja kleift að gefa fjárfestum merki að fyrirtækið sé 

undirverðmetið. Með því að skila óráðstöfuðu eigið fé til fjárfesta er hægt að koma í veg fyrir að 

fyrirtæki sækist eftir vexti á kostnað arðsemi (Grullon og Ikenberry, 2000). 

Þó svo að kaup félaga á eigin bréfum hafi verið orðin algeng í Bandaríkjunum, þá var það ekki 

fyrr en á síðari hluta tíunda áratugs tuttugustu aldar sem að fyrirtæki í Evrópu byrjuðu að kaupa 

eigin bréf af kappi. Það var þó ekki vegna þess að fyrirtæki á Evrópskum markaði vildu ekki 

kaupa eigin bréf, en kaup á eigin bréfum höfðu verið ólögleg víða í Evrópu. Eftir að 

takmörkunum var aflétt byrjuðu fyrirtæki í Evrópu að kaupa eigin bréf. (Andriosopoulos og 

Hoque, 2013).  
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1.3.2 Ástæður kaupa á eigin bréfum 

Þar sem að tilkynninga á endurkaupum er ekki skuldbinding, geta stjórnendur nýtt sér stöðuna og 

gefið út tilkynningar án þess að vera með raunverulegar fyrirætlanir um að kaupa eigin bréf. 

Þannig geta þeir mögulega hækkað virði hlutabréfa í viðkomandi félagi til skamms tíma, þar sem 

verð hlutabréfa er líklegt til að hækka þegar slíkar tilkynningar eru gefnar út.(Andriosopoulos og 

Hoque, 2013). 

Kenningin um fórnarskipti á fjármagnsskipan (e. Trade-off theory of capital structure) 

fjallar um að ákjósanlegt skuldahlutfall sé mismunandi hjá hverju félagi. Fyrirtæki sem eiga 

öruggar eignir og hafa nægilegar tekjur til þess að styðja við reksturinn eru oftast með markmið 

um há skuldahlutföll. Hins vegar þurfa fyrirtæki sem eru óarðbær, í áhættusömum rekstri og eiga 

óefnislegar eignir að fjármagna sig með hlutafé. Ef kostnaður við breytingu á skuldahlutfalli væri 

enginn, ættu fyrirtæki alltaf að vera innan marka ákjósanlegs skuldahlutfalls. Hins vegar geta 

breytingar á skuldahlutfalli verið kostnaðarsamar og það getur tekið langan tíma að ná 

ákjósanlegu hlutfalli. Kenningin segir að yfirskuldsett fyrirtæki sem ná ekki að greiða niður 

skuldir með innri tekjum félagsins á nokkrum árum, ættu að gefa út hlutabréf, leggja arðgreiðslur 

af eða selja eignir til þess að ná jafnvægi í fjármagnsskipan sinni. (Brealey og Myers, 2000) 

Þegar fyrirtæki leitast eftir því að ná ákjósanlegu skuldahlutfalli geta þau aukið 

skuldsetningu, keypt upp eigin bréf eða blandað þessu tvennu saman. Þetta getur gefið til kynna 

að kaup á eigin bréfum henti undirskuldsettum fyrirtækjum betur en öðrum fyrirtækjum 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum og gefin út árið 2014, þar sem 

athugað var samband á milli fjármagnsskipan fyrirtækja og tilkynningar á endurkaupum á 

árunum 1990 til ársins 2010, komust rannsakendur að því að þau fyrirtæki sem eru undirskuldsett 

ná hærri ávöxtun á hlutafé en fyrirtæki sem eru of skuldsett, en þetta er í samræmi við 

kenningunna um fórnarskipti (e. trade off theory). Einnig komust þeir að því að fyrirtæki sem eru 

með vanmetið markaðsvirði hafa meiri ávinning af því að kaupa eigin bréf en fyrirtæki sem eru 

ofmetinn. Ávöxtun á hlutafé undirverðmetinna fyrirtækja eftir endurkaupa tilkynningu var hærri 

en hjá ofmetnum fyrirtækjum. Einnig rannsökuðu þeir hvort fjármagnsskipan og röng 

verðlagning hefðu áhrif á ákvörðun fyrirtækja um að tilkynna um kaup á eigin bréfum. Fundu 

þeir merki um að undirskuldsett fyrirtæki væru líklegri til þess að kaupa eign bréf á meðan að 

yfirskuldsett fyrirtæki væru ólíklegri til þess. Hins vegar var sambandið á milli rangrar 

verðlagningar og endurkaupa óljósara. Rannsóknin sýndi samband milli bréfa sem eru 
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undirverðmetin og aukningu í kaupum á eigin bréfum. Á hinn bóginn gat rannsóknin ekki sýnt 

fram á að fyrirtæki þar sem að hlutabréf eru yfir verðlögð kaupi eigin bréf í minna mæli en önnur 

fyrirtæki. (Bonaimé, Öztekin og Warr, 2014). 

Stjórnendur í fyrirtækjum sem hafa verulegt frjálst fjárstreymi geta aukið arðgreiðslur og 

endurkaup og borgað þannig út umfram handbært fé sem yrði annars notað til að fjárfesta í 

verkefnum sem bera lága ávöxtun eða sóað. Stjórnendur geta ekki lofað því að borga út framtíðar 

fjárstreymi með tilkynningu á varanlegri arðgreiðslu aukningu, þar sem að arðgreiðslur geta 

einfaldlega minnkað í framtíðinni.  

Með því að búa til skuldsetningu án þess að halda hagnaðinum inni í fyrirtækinu, geta 

stjórnendur sýnt fram á að þeir stefni að því að borga út framtíðar fjárstreymi til hluthafa. Þannig 

getur skuldsetning verið notuð í stað arðgreiðslu til þess að koma verðmætum til hluthafa. Með 

því að skuldsetja sig getur fyrirtæki keypt eigin bréf og í leiðinni sýnt fram á að það muni borga 

framtíðar fjárstreymi til hluthafa sem ekki væri mögulegt með arðgreiðslu (Jensen, 1996). 

Ein algengasta ástæðan sem er gefin þegar stjórnendur eru spurðir hvers vegna þeir leggi 

til að fyrirtækið kaupi eigin bréf er að það hækki hagnað á hvern hlut. Starfsmenn 

fjárfestingabanka og hlutabréfasérfræðingar vitna oft í þessa hækkun á hverjum hlut sem helsta 

kostinn við það að kaupa eigin bréf. Svo lengi sem að tekjur lækka ekki meira en hlutfallið af 

útgefnum bréfum þá munu tekjur á hvern hlut hækka. Gallinn við þessa kenningu er sá að hún 

gerir ráð fyrir því að fyrirtækið eigi eignir sem eru óþarfar eða afli ítillar ávöxtunar.  

Ef að fyrirtæki notar einungis handbært fé til þess að kaupa eigin bréf, þá er fyrirtækið að 

minnka eignasafnið sitt. Kenningin segir til um að með því að minnka eignir fyrirtækis þá auki 

það einungis virði nái fyrirtækið ekki að vinna sér inn fjármagnskostnað tiltekinnar fjárfestingar 

á þessum afkastalitlu eignum. 

Það er almennt talið að stjórnendur fyrirtækja viti betur hvað fyrirtæki sem þeir starfa hjá 

eru verðmæt heldur en markaðurinn þar sem þeir gætu haft meiri upplýsingar en fjárfestar. Þetta 

ósamræmi getur leitt til þess að stjórnendur búa yfir upplýsingum um vænta framtíðar arðsemi 

fyrirtækisins, en verð hlutabréfanna á markaðnum endurspeglar það ekki þar sem fjárfestar hafa 

ekki þessar upplýsingar. Stjórnendur gætu reynt að eyða þessu misræmi með því að gefa þessar 

upplýsingar út, en líklegt er að svo einfaldar tilkynningar skorti trúverðugleika og hafi því ekki 

áhrif á verðið. Það er talið að stjórnendur geti gefið trúverðug merki um bjartsýni í framtíðinni 

með því að grípa til aðgerða. Endurkaupaáætlanir hafa verið notaðar af stjórnendum til þess að 
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sýna fjárfestum fram á þetta. Rannsókn hefur haldið því fram að fyrirtæki sem sjá fram á að 

tekjur verði hærri en þær voru upphaflega áætlaðar, séu tilbúin til þess að skila fjármunum til 

fjárfesta fyrir fram í formi arðgreiðslna eða með kaupum á eigin bréfum. Þeir eru tilbúnir til að 

greiða þessa fjármuni út strax þar sem að þeir telja að aukning í tekjum í framtíðinni geti greitt 

fyrir framtíðar fjármagnsþörfum félagsins. Aftur á móti eru þau fyrirtæki sem sjá fram á 

tekjulækkun í framtíðinni ólíklegri til þess að fara í sömu aðgerðir. Það er vegna þess að við það 

að greiða háa fjármuni út til hluthafa gætu fyrirtækin verið að missa af góðum 

fjárfestingatækifærum eða komið sér í fjárhagslega erfiðleika. Fyrstu rannsóknir sýndu fram á að 

tekjur hækkuðu eftir að fyrirtæki keypti eigin bréf. Þessar rannsóknir sneru þó aðalega að 

endurkaupum á föstu verði. Tekjuaukning er vænt þegar endurkaupin eru með þessum hætti, þar 

sem skuldbindingin við að greiða út féð er meiri og viljinn til þess að borga álag á bréfin sýnir 

öflugri yfirlýsingu til markaðsins. 

Gögnin eru þó ekki svona skýr í öllum tilfellum. Seinni rannsóknir hafa sýnt fram á það 

að fyrirtæki sem kjósi að kaupa eigin bréf sýna í rauninni ekki aukningu á tekjum í framtíðinni. 

Þvert á móti hefur verið sýnt fram á það að fyrirtæki sem greiða háa fjármuni út, lækki í tekjum í 

framtíðinni. Þetta kann að skýrast af þeirri ástæðu að endurkaup á opnum markaði eru oftast 

fjármögnuð með eigin fé og oft eru því eignir og eigið fé fyrirtækja í rauninni að minnka þegar 

þau kaupa eigin bréf upp. Ef fyrirtækið starfar á markaði sem er minkandi getur þetta verið 

mikilvægt skref. 

 Stjórnendur fyrirtækja búa yfir grundvallar þekkingu á sínu fyrirtæki og starfsviði þess. 

Þess vegna geta þeir verið í bestu stöðunni til þess að átta sig á því að raunvirði fyrirtækisins 

endurspeglast ekki í markaðsvirði þess. Þetta sést oft í tilkynningum sem stjórnendur senda frá 

sér þegar fyrirtæki hyggst kaupa eigin bréf. Stjórnendur segja gjarnan að hlutabréf fyrirtækisins 

séu undirverðmetin eða góð kaup og að verðið á hlutabréfunum endurspegli ekki raunvirði 

fyrirtækisins. En þegar fyrirtæki hyggst kaupa eigin hlutabréf hefur það þó ekki alltaf veruleg 

áhrif á verð bréfanna. Það getur verið vegna þess að fjárfestar eru efins um að fyrirtækið ætli í 

rauninni að kaupa bréfin, eða þá að þeir telja bréfin ekki jafn undirverðmetin og stjórnendur í 

fyrirtækinu. Eftir að endurkaup hafa verið tilkynnt hækkar verð bréfa almennt um 4%, en um 

15% hafi fyrirtækið tilkynnt um endurkaup á föstu verði sem er ekki gífurleg aukning þar sem 

stjórnendur eru að reyna að leiða í ljós á hversu góðu verði bréfin eru í raun til sölu. Árið 1995 

var gerð rannsókn á því hvort stjórnendur væru að svara því hvort að þeir teldu fyrirtæki 
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undirverðmetið þegar þeir legðu til að fyrirtækið keypti eigin bréf. Mismunur í verði á 

hlutabréfum á fjögurra ára tímabili eftir að fyrirtæki keypti eigin bréf, var skoðaður. Yfir 1200 

endurkaupaáætlanir voru skoðaðar og í ljós kom að fyrirtækin sem keyptu eigin bréf skiluðu að 

meðaltali 12,14% umframávöxtun, en það gefur til kynna að þessi félög hafi verið 

undirverðmetin þegar þau gáfu út áform um endurkaupaáætlanir. Til þess að reyna að einangra 

áhrifin á verðmuninum var gerð önnur rannsókn þar sem hlutfall bókfærðs-markaðs verðs (e. 

book-to-market-ratio) var skoðað hjá fyrirtækjum þegar að þau tilkynntu áform um 

endurkaupaáætlanir. Hlutir í fyrirtækjum sem höfðu hátt bókfært-markaðs verð hlutfall eru oft 

talin vera kjarakaup og í þeim tilfellum er undirverðlagning oftast aðal drifkrafturinn á bak við 

endurkaupin. Á hinum endanum eru hlutabréf fyrirtækja sem eru í miklum vexti. Þar er 

undirverðlagning ólíklegri til þess að vera drifkrafturinn á bak við endurkaup.  

 Umfram þetta hafa endurkaup þann eiginleika að vera mjög sveigjanleg. Þó svo að 

fyrirtæki leggi það til að kaupa upp eigin bréf með endurkaupaáætlun ber þeim ekki skylda til 

þess að gera það. Í Kanada eru fyrirtæki til að mynda ekki lagalega skyld til þess að standa við 

þær endurkaupaáætlanir sem þau hafa fengið samþykktar. Eftirlitsaðilar í Kanada hafa þó verið 

sagðir refsa þeim fyrirtækjum sem hafa sjaldan eða aldrei klárað endurkaupaáætlanir með því að 

vera ólíklegri til þess að samþykkja nýjar endurkaupaáætlanir. 

Eitt aðal áhyggjuefni í fjárfesta og eftirlitsaðila er hversu auðvelt það er fyrir fyrirtæki að 

standa ekki við endurkaupaáætlanir. Og vegna þess hversu sveigjanleg endurkaup á opnum 

markaði eru sé tækifæri fyrir fyrirtæki til að villa um fyrir fjárfestum með því að tilkynna um 

endurkaupaáætlanir þegar engin áform eru uppi um það að standa við þessar tilkynningar. Þrátt 

fyrir þetta geta verið góðar ástæður fyrir því að fyrirtæki kaupi ekki upp öll þau bréf sem þau 

hafa leyfi til (Grullon og Ikenberry, 2000). 

 

1.4 Kaup á eigin bréfum á Íslandi 

Lagaheimildir sem heimila kaup fyrirtækja á eigin bréfum voru samþykktar með lögum um 

hlutafélög árið 1978 („Frumvarp til laga“, 1977). 

Samkvæmt 55. gr núgildandi íslenskra hlutafélagalaga mega íslensk fyrirtæki og 

dótturfélög þeirra ekki eignast meira en 10% af útgefnu eigin hlutafé. Til þess að geta keypt eigin 

hluti þarf heimild til þess að vera samþykkt á hluthafafundi. Heimildin má ekki gilda lengur en 
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til 5 ára í senn. Í heimildinni skal koma fram hámarksfjöldi hluta sem fyrirtækið má eignast, 

hámarksverð og lágmarksverð hlutanna („2/1995“, 1995). 

Notkun endurkaupa til þess að skila virði til hluthafa hefur verið að færast í aukana 

síðastliðna áratugi. Til að mynda keyptu fyrirtæki á íslenskum markaði upp eigin bréf árið 2017 

fyrir tæpa 15 milljarða króna á meðan arðgreiðslur þeirra námu rétt um 13 milljörðum króna líkt 

og sjá má í töflu 5.1 í viðauka. 

Þegar fyrirtæki framkvæmir endurkaupaáætlun sína má verðið ekki vera hærra en hæsta 

verð síðustu óháðu viðskipta og hæsta fyrirliggjandi óháða boð. Einnig er óheimilt að kaupa 

meira en því sem nemur 25% af meðaltali daglegra viðskipta með bréfin. Meðaltal sem gildir er 

reiknað af meðaltali daglegra viðskipta í mánuðinum á undan („Reglugerð um 

innherjaupplýsingar og markaðssvik.“, 2005).  

 

1.5 Árif endurkaupa á fjármagnsskipan fyrirtækja 

Þegar talað er um fjármagnsskipan fyrirtækja er verið að lýsa hlutfallinu á milli þess hvernig 

fyrirtæki er uppbyggt af skuldum, eignum og öðrum verðbréfum sem félagið á útistandandi.  

Þegar fyrirtæki sækjast eftir fjármagni frá utanaðkomandi fjárfestum þurfa þau að velja hvernig 

verðbréf þau gefa út. Það skipir máli hvers konar verðbréf félögin velja til þess að þau nái þeirri 

fjármagnsskipan sem þau kjósa. Algengustu aðferðirnar eru fjármögnun með hlutafé eða 

fjármögnun með blöndu af skuldum og hlutafé, allt eftir því hvernig fjármagnsskipan félögin 

leita eftir. Fjármagnsskipan fyrirtækis er einnig breytileg eftir því hvort félagið safnar saman 

peningum eða borgar upp skuldir, hvort félagið greiðir út arð eða kaupir eigin bréf.  

Skuldahlutfalli fyrirtækis segir okkur hvert sé hlutfall af heildar eignum félagsins sem samsvarar 

skuldum. Skuldahlutföll sem fjármálastjórar fyrirtækja telja ákjósanlegt fyrir sitt félag eru mjög 

mismunandi eftir atvinnugreinum. Skuldahlutfall framleiðslufyrirtækis getur til að mynda verið 

mun hærra en skuldahlutfall hjá hugbúnaðarfyrirtæki. Skuldahlutföllin geta þó einnig verið mjög 

mismunandi innan sömu atvinnugreinar. Fyrirtæki sem eru í samkeppni geta kosið að fara 

mismunandi leiðir í því hvernig þeir kjósa að hafa skuldahlutfall sitt. (Brealey og Myers, 2000) 

Fyrirtæki geta keypt upp eigin bréf til þess að breyta fjármagnsskipan sinni. Það gera þau 

með því að stilla af skuldahlutfallið. Þetta getur tekið langan tíma ef fyrirtæki kaupa bréfin af 

markaði og vilja breyta skuldahlutfalli sínu mikið, en endurkaup á markaði eru takmörkuð af 



 10 

stærð og endurkaupaáætlanir geta tekið nokkuð langan tíma að klárast. Fyrirtæki geta því notað 

endurkaup til þess að fínstilla skuldahlutfall sitt. Fyrirtæki geta einnig þurft aukið magn af eigin 

bréfum til þess að standa við kaupsamninga um sölu á hlutabréfum félagsins til starfsmanna. 

 Endurkaup hafa orðið mikilvæg leið til þess að skila umfram fjármunum til hluthafa. Á 

síðustu áratugum hefur einnig orðið vinsælla að fjármagna endurkaup með lánatöku. Fjármagnið 

sem félagið borgar út kemur úr vasa lánveitandans og hefur því ennþá meiri áhrif á 

fjármagnsskipan fyrirtækisins heldur en endurkaup sem fjármögnuð eru með eigin fé 

fyrirtækisins. Þó svo að endurkaupin séu fjármögnuð með skuldsetningu geta þau komið fréttum 

um undirverðlagningu á markaðinn, sem ætti að minnka vandamál sem áhrif ósamhverfra 

upplýsinga og undirverðlagningar geta haft. Með því að fjármagna endurkaup með skuldsetningu 

minnkar fyrirtækið einnig umboðskostnað frjáls fjárstreymis (e. agent cost of free cash-flow; 

Grullon og Ikenberry, 2000). 

 

1.6 Afleiðingar endurkaupa og arðgreiðslna 

Frjálst fjárstreymi (Free cash flow) er það fjárstreymi sem er umfram það sem þarf til þess að 

fjármagna þau verkefni sem hafa jákvætt núvirði þegar núvirt er á viðkomandi fjármagnskostnað 

(cost of capital) tiltekins fyrirtækis. Þegar að fyrirtæki myndar mikið frjálst fjárstreymi eru 

hagsmunaárekstrar á milli hluthafa og stjórnenda um útborgunarstefnu sérstaklega miklir. Það 

getur verið erfitt að fá stjórnendur til þess að borga út fjármuni í stað þess að fjárfesta í 

verkefnum sem gætu skila ávöxtun sem er lægri en fjármagnskostnaður eða sóa peningunum í 

óhagkvæmu skipulagi (Grullon og Ikenberry, 2000). 

 

1.7 Gjaldþol vátryggingafélaga 

Á Íslandi eru öll vátryggingafélög rekin á hlutafélagaformi og því eru þau fjármögnuð af 

hluthöfum. Hluthafarnir gera svo ákveðna kröfu um að fjármögnun þeirra skili ávöxtun. Ef að 

eigið fé vátryggingafélaga fara undir tilskilin mörk, kallað gjaldþolshlutfall, þurfa hluthafar að 

leggja fé inn í félagið. Áður fyrr þekktist það að vátryggingafélög væru rekin sem gagnkvæm 

félög. Gagnkvæm vátryggingafélög voru með sterka stöðu á Íslandi þangað til ársins 1989. 

Gagnkvæm vátryggingafélög eru rekin þannig að neytendur félagsins eignast hlut í því 
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vátryggingafélagi sem þeir stunda viðskipti við. Þannig bera vátryggingatakar fjárhagslega 

ábyrgð af rekstri félagsins. Ef upp kemur sú staða að félagið þarf á fjármunum að halda, þurfa 

vátryggingatakar að leggja fé inn í félagið. Þetta hefur valdið því að erfitt hefur verið fyrir þessi 

félög að safna því fjármagni sem þarf til reksturs því neytendur félagsins eru ekki alltaf til þess 

búnir að styðja við félagið. 

Gjaldþol vátrygginga er notað til þess að mæla fjárhagslegan styrk félaganna.  

Gjaldþol er samtala gjaldþolsliða hjá félögunum, en segja má að gjaldþol sé annað nafn yfir eigið 

fé. Gjaldþolskrafa er fjárhæð sem félagið reiknar úr frá mælanlegum áhættum. Gjaldþolshlutfall 

er fundið út með því að reikna hlutfall gjaldþols og gjaldþolskröfu. Til þess að gjaldþolshlutfall 

uppfylli lagalega skyldur þarf hlutfallið að vera hærra en 1,0. Ef hlutfallið fer undir 1,0 þarf 

félagið að grípa til ráðstafana til þess að hlutfallið fari aftur yfir 1,0. Ráðstafanir til þess að 

leiðrétta hlutfallið geta falist í hlutafjáraukningu, takmörkun á áhættu, t.d. með nýrri 

fjárfestingarstefnu, og með aukinni endurtryggingavernd („Til glöggvunar varðandi 

vátryggingafélög og svokallaða ‘bótasjóði’“, 2016). Solvency II er staðregla gjaldþols fyrir 

tryggingafélög innan Evrópusambandsins (Deloitte Luxembourg, e.d.). 

Vátryggingafélög á Íslandi hafa sett sér þá stefnu að halda Solvency II gjaldþolshlutfalli 

hjá sér á bilinu 1,4 til 1,5. Þetta þýðir að félögin reyna að hafa 40-50% meira fjármagn en 

Solvency II hlutfallið kveður um. Önnur tryggingafélög í evrópu hafa sett sér svipuð markmið 

(„Til glöggvunar varðandi vátryggingafélög og svokallaða ‘bótasjóði’“, 2016). 

 

Rannsókn  

2.1 Aðdragandi 

Eftir að hafa fengið viðbrögð við verkefnaáætluninni og verið tengdir við leiðbeinanda var hafist 

handa við að skipuleggja verkefnið. Undirritaðir byrjuðu á því að ákveða við hvaða fyrirtæki 

væri æskilegt og áhugavert að tala í sambandi við ritgerðina og settum við okkur í samband við 

stjórnendur og stjórnarmenn í þeim fyrirtækjum. Viðbrögðin voru almennt góð og náðist strax að 

festa fjóra fundi. Fljótlega fóru undirritaðir á fund með leiðbeinandanum þar sem verkreglur og 

skipulag voru rædd. Ákveðið var að sendur yrði stöðupóstur reglulega þar sem fram kæmi hver 

staðan á verkefninu væri.  
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Ákveðið var að notast við eigindlega rannsókn og var hún gerð þannig að rætt var við 

nokkra stjórnendur og stjórnarmenn í skráðum félögum á íslenskum markaði. Fyrirtæki og 

viðmælendur voru valin út frá aðgengi höfunda, fjölbreytni í starfsemi fyrirtækjanna og reynslu 

viðmælendanna. Seinna var þó ákveðið að bæta spurningakönnun við til þess að fá auknar 

upplýsingar um endurkaup á íslenskum markaði.  

Fyrsta viðtal var tekið 28. febrúar. Þar var tekið viðtal við Tómas Kristjánsson sem er 

stjórnarformaður Regins hf. Viðtalið var tekið á Suðurlandsbraut 4 þar sem Sigla ehf. og Klasi 

ehf. eru með skrifstofur. Auk þess að vera stjórnarformaður Regins hefur Tómas meðal annars 

setið í stjórn Sjóvár hf. auk þess að fjárfesta í gegnum félög sín. Finnur Reyr Stefánsson var 

einnig viðstaddur hluta fundarins en hann hefur einnig mikla reynslu á íslensku viðskipta- og 

atvinnulífi. Þeir gáfu okkur góða innsýn í hvernig endurkaup og endurkaupaáætlanir eru í augum 

fjárfesta, hverjir kostir þess eru og hverju þarf að vara sig á.  

Fljótlega eftir fyrsta viðtalið byrjuðu áhrif Covid-19 veirunnar að gera vart við sig. 

Fundum var frestað og mikil óvissa ríkti. Strax var farið í það að finna leiðir til þess að ná að 

klára viðtölin á tilsettum tíma. Komist var að því að líklega væri best að halda fjarfundi í stað 

hefðbundinna funda. Fjarfundarboð voru send út og þeim var svarað mjög jákvætt. 

Fyrsti fjarfundurinn var viðtal við Sigríði Völu Halldórsdóttir sem er fjárfestatengill og 

forstöðumaður hagdeildar hjá Sjóvá. Auk hennar var Þórður Pálsson með á fundinum, en hann er 

forstöðumaður í fjárfestingardeild Sjóvá. Þau sögðu frá endurkaupum og endurkaupaáætlum út 

frá sjónarmiðum tryggingafélags, hvernig Sjóvá notar endurkaup í bland við arðgreiðslur og 

hvernig það getur aukið verðmæti fyrir fjárfesta. 

Á næsta fjarfundi var rætt við Óskar Hauksson, fjármálastjóra Símans. Hann sagði okkur hvernig 

fjarskiptafélögin nýta sér endurkaup og arðgreiðslur til þess að skila verðmætum til hluthafa þar 

sem markaðurinn sem þau starfa á er mettaður og vaxtarmöguleikar félagsins eru takmarkaðir.  

Síðasti fundurinn var fjarfundur við Bjarna Ármannsson, en Bjarni starfar sem forstjóri 

Icelandic Seafood International auk þess að stunda fjárfestingar í gegnum eigin félög. Þar kom 

upp önnur hlið á málinu, þar sem Icelandic Seafood hefur ekki verið að kaupa eigin bréf eftir að 

fyrirtækið fór á markað þar sem félagið er í miklum vexti. Bjarni hefur einnig mikla reynslu sem 

stjórnandi í fjármálageiranum og gat gefið okkar góðar upplýsingar um kosti og galla 

endurkaupa.  
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Öll viðtölin voru hljóðrituð með upptökutæki. Hljóðskrárnar voru síðan færðar inn í 

tölvu. Að lokum voru viðtölin skrifuð upp í heild sinni svo auðveldara væri að nýta þau við skrif. 

Fjarfundirnir voru annað hvort teknir í gegnum síma eða með fundi í Microsoft Teams eftir því 

hvað hentaði betur. 

Eftir að hafa fengið endurgjöf frá leiðbeinanda var ákveðið að hafa aftur samband við 

hluta viðmælenda, þar sem það átti við. Þetta var gert til þess að fá betri skilning á því hvernig 

ákvörðunartökuferlið er hjá fyrirtækjum þegar þau hyggjast kaupa eigin bréf. Eftir að hafa haft 

samband aftur við viðmælendur fengust þær upplýsingar sem leitað var eftir, en einnig fengust 

upplýsingar um hvernig áhrif Covid-19 veirunnar hafa verið á áform fyrirtækja til þess að greiða 

út arð. 

 

2.2 Reginn  

Um Reginn hf. 

 

Reginn hf. er íslenskt fasteignafélag sem stofnað var árið 2009. Félagið hefur verið skráð í 

Kauphöll Íslands frá miðju ári 2012. Reginn var upphaflega stofnað sem dótturfélag 

Landsbankans. Bankinn hafði eignast fasteignir og fasteignafélög í gegnum fullnustuaðgerðir og 

skuldaskil og var félagið stofnað til þess að taka við þessum eignum. Markmið félagsins var að 

selja eignir um leið og tækifæri gæfist. Þessi áform breyttust þó og í stað þess að selja einstaka 

eignir var félagið byggt upp. Félagið óx mjög hratt fyrstu árin en meðal eigna sem voru keyptar á 

fyrstu þremur árunum voru Smáralind, Egilshöll, Sundlaugavegur 30a, einnig er þekkt sem 

Laugar, auk fjölda annars skrifstofu- og verslunarhúsnæðis. Reginn fjárfestir í, leigir út og annast 

rekstur á atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Fasteignasafn Regins telur yfir 110 eignir og er 

heildar fermetrafjöldi vel yfir 350 þúsund. Virði fasteignasafns Regins var 138 milljarðar króna á 

þriðja ársfjórðungi 2019. Sé litið á atvinnuflokka eftir fermetrum þá eru lang flestir fermetrar 

fasteignasafns Regins notaðir annað hvort skrifstofu- og atvinnurekstur eða sölu og þjónustu, en 

þessir tveir flokkar nota yfir 65% af nýttum fermetrum fasteignasafns Regins („Hlutabréf Regins 

hf. tekin til viðskipta í Kauphöll Íslands“, 2012; „Lýsing Reginn“, 2012)  
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Arðgreiðslustefna 

 

Arðgreiðslustefnan var samþykkt á aðalfundi Regins 11. apríl árið 2019. 

Stjórn Regins hefur haft þá stefnu að lögð sé áhersla á að fyrirtækið skili til hluthafa þeim 

verðmætum sem hafa myndast í rekstrinum ár hvert, umfram þær fjárfestingar sem nauðsynlegar 

eru í rekstrarfjármunum. Reginn hyggst halda skuldsetningu félagsins sem hlutfalli af 

fjárfestingareignum undir 65% og að raunávöxtun eigin fjár sé að jafnaði yfir 10% . 

Arðgreiðslustefna Regins miðar við að greiða hluthöfum um þriðjung af hagnaði nýliðins 

rekstrarárs, annað hvort í formi arðgreiðslna eða með því að kaupa eigin bréf. Reginn stefnir að 

reglubundnum arðgreiðslum eða endurkaupum, en félagið er með formlega endurkaupaáætlun í 

þeim tilgangi að lækka hlutafé félagsins sé þess kostur. Þegar fjárhæð fyrir arðgreiðslu eða kaup 

á eigin bréfum til þess að lækka hlutafé er valin, skal litið til þess að Reginn haldi sterkri 

fjárhagslegri stöðu og taki tillit til áhættu í innra og ytra umhverfi. Einnig lítur félagið til þess að 

tekið sé mið af vaxtahorfum og að fyrirtækið viðhaldi traustri eiginfjár-og lausafjárstöðu 

(Reginn, 2019a). 

Líkt og sjá má í töflu 1.1 hóf Reginn ekki að kaupa eigin bréf fyrr en árið 2019. Þá hefur 

félagið ekki enn greitt út arð. Árið 2019 keypti Reginn eigin bréf fyrir 468 milljónir króna. 

Í tilkynningu með ársreikningi félagsins árið 2020 kom fram að stjórn félagsins legði til 

að greiddur yrði þriðjungur af hagnaði ársins á undan til hluthafa. Í heildina eru þetta rétt yfir 

einn og hálfur milljarður króna. Stjórnin lagði til að þessu yrði skipt í 535 milljóna króna 

arðgreiðslu annars vegar og kaup á eigin bréfum að fjárhæð 967 milljónir króna á árinu (Reginn, 

2020). 

       

Ártal Arður Endurkaup Samtals 

2016 – 

2018 
0 0 0 

2019 0 468 468 

Samtals 0 468 468 

Tafla 1.1: Arðgreiðslur og endurkaup Regins í millljónum kr.(Reginn, 2017, 2018, 2018, 2019, 2020) 
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Hjá Regin eru eignirnar metnar út frá leigutekjunum og ávöxtunarkrafa fyrsta fjárflæðisins er 

sett, þetta er síðan núvirt og þannig eru eignirnar metnar.  

 Ein helsta ástæðan fyrir því að Reginn hefur ákveðið að byrja að kaupa upp eigin bréf er 

sú að stjórnendur félagsins telja að það sé undirverðlagt. Ef það eigið féð er tekið sem hefur verið 

metið og því deilt með fjölda hluta í félaginu fæst það verð sem Reginn telur rétt verð. En það 

verð er öllu hærra en það verð sem er á markaðnum. Hluthafar Regins hafa verið sáttir við þetta 

fyrirkomulag þar sem bréfin eru keypt á mjög góðu verði miðað við virði félagsins. Markaðurinn 

getur þó litið svo á að Reginn meti eignirnar ekki rétt, eða of lág ávöxtunarkrafa sé lögð til 

grundvallar. Það er víst ekki bara einn sannleikur. 

Arðgreiðslu stefna Regins er sú að greiða út um þriðjung af hagnaði síðasta árs með 

endurkaupum eða arðgreiðslum. Þar sem hlutabréfaverð Regins hefur verið lágt og viðskipti á 

markaðnum lítil þá hefur Reginn ákveðið að fara þá leið að kaupa frekar upp eigin bréf en að 

greiða út arð til þess að skila fjármagni til hluthafa sinna. Þetta er líka gert til þess að styðja við 

viðskipti á bréfum félagsins á markaðnum svo það sé alltaf einhver tilbúinn að kaupa bréfin 

(Tómas Kristjánsson, stjórnarformaður Regins, munnleg heimild, viðtal, 26. febrúar 2020).  

Reginn hf. er einungis ný byrjaður að kaupa eigin bréf. Ástæðu þess að félagið hefur ekki 

verið að kaupa eigin bréf fyrr en nú má rekja til þess í hve miklum vexti fyrirtækið hefur verið. 

Til að mynda stækkaði efnahagsreikningur Regins um rúmlega 30% á árunum 2017 til 2018 eða 

úr 97,255 milljörðum króna í 128,748 milljarða króna. En nú þegar hægt hefur á vextinum byrjar 

félagið að skila hagnaðinum til hluthafa, annars vegar með arðgreiðslum og hins vegar kaupum á 

eigin bréfum (Reginn, 2019b). 

Reginn stefnir að reglubundnum arðgreiðslum og kaupum á eigin bréfum samkvæmt 

endurkaupaáætlun, en það er gert í þeim tilgangi að lækka hlutafé félagsins sé svigrúm til þess. 

Þegar ákvörðun um fjárhæð arðgreiðslna og endurkaupa er tekin er tekið mið af því að félagið 

haldi sterkri fjárhagsstöðu, áhættu í innra og ytra umhverfi félagsins, vaxtarhorfum félagsins og 

því að félagið haldi góðri eigin- og lausafjárstöðu.  

 Út frá áætluðum hagnaði ársins á undan metur stjórnin líklega fjárhæð sem greidd er til 

hluthafa, en það á að vera um þriðjungur af hagnaði undangengins árs. Stjórnin metur einnig 

hvort skynsamlegra sé að kaupa eigin bréf en að greiða út arð. Og nú þegar hlutabréfa verðið 

hefur verið lágt hefur stjórn Regins talið það hag hluthafa að fá fjármunum skilað í gegnum 

endurkaup.  
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Nú í vor voru mörg fyrirtæki búin að samþykkja arðgreiðslur á aðalfundum sínum. Á 

þeim tíma var ekki orðið ljóst hve mikil áhrif Covid-19 myndi hafa. Mörg félög hafa síðan þá 

hætt við þær arðgreiðslur sem búið var að samþykkja á aðalfundum. Önnur fyrirtæki, til að 

mynda Reginn, fóru þó aðra leið. Þau hafa frestað þeim arðgreiðslunum sem samþykktar voru á 

aðalfundi. Þetta er snúið mál og alls ekki ljóst hvort stjórn félagsins hefur strangt til tekið heimild 

til þess að taka slíkar ákvarðanir. En stjórn Regins vísar í arðgreiðslustefnu sína þar sem kemur 

fram að taka skuli mið af áhættu í innra og ytra umhverfi, vaxtarhorfum og því að félagið 

viðhaldi til framtíðar traustri eigin- og lausafjárstöðu. Stjórn Regins hefur boðað að í haust muni 

hún leggja til að arðurinn verði greiddur með hlutabréfum. Þetta er gert svo að þeir sem selt hafa 

hlutabréf sín eftir arðréttindardag fái arð af þeim bréfum sem þeir eiga rétt til. Hlutabréfaverð 

ætti að lækka um arðgreiðslu á hlut, 0.30 krónur á hlut í tilfelli Regins, og því ætti verðið að 

hækka um því sem það nemur ef hætt væri við arðgreiðsluna. Þeir hluthafar sem selt hafa hluti 

eftir arðsréttindardag njóta ekki slíkrar hækkunar og því þykir þetta það besta í stöðunni. Allir 

hluthafar verða jafn vel settir og eiginfjárstaða fyrirtækisins óbreytt (Tómas Kristjánsson, 

stjórnarformaður Regins, munnleg heimild, viðtal, 18. maí 2020). 

 

2.3 Sjóvá 

Um Sjóvá hf. 

 

Sögu Sjóvár má rekja aftur til ársins 1918 þegar Sjóvátyggingarfélag Íslands hf. var stofnað. Líkt 

og nafnið gefur til kynna þá var Sjóvá stofnað í þeim tilgangi að veita sjóvártryggingar, bæði 

skipatryggingar og farmtryggingar. Með tímanum stækkaði fyrirtækið og var Sjóvá byrjað að 

veita alhliða vátryggingar stuttu seinna. Félagið eins og við þekkjum það í dag á þó rætur sínar 

að rekja til tveggja félaga. Árið 1943 var Almennar tryggingar hf. stofnað („Starfsemi Sjóvár 100 

ára“, e.d.). Árið 1989 sameinaðist Sjóvátyggingarfélag Íslands hf., Almennum tryggingum hf. og 

úr því varð til Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá, 2014). 

 Árið 1996 keypti Sjóvá tryggingafélagið Húsatryggingar Reykjavíkur og Ábyrgð. Sjóvá-

Almennar tryggingar hf. voru skráðar á Aðallista Verðbréfaþings Íslands árið 2000. Sjóvá var þó 

ekki lengi á markaði en hlutir félagsins voru afskráðir af Verðbréfaþingi Íslands árið 2003. Sama 
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ár tók félagið við rekstri Sameinaða líftryggingafélagsins. Nafninu var breytt í Sjóvá-Almennar 

líftryggingar hf. („Starfsemi Sjóvár 100 ára“, e.d.). 

Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 keypti nýtt félag vátryggingarstofn og rekstur fyrra félags 

árið 2009 og tryggði þannig áframhaldandi starfsgrundvöll eftir að fyrirtækið hafði misst 

starfsleyfi sitt vegna fjárhagshagsvandræða. Við stofnun nýs félags voru hluthafarnir Glitnir 

banki ehf., Íslandsbanki hf. og SAT eignarhaldsfélag, en hlutur SAT eignarhaldsfélags var síðar 

framseldur til Eignasafns Seðlabanka Íslands (Sjóvá, 2014). 

Árið 2014 voru hlutabréf í Sjóvá tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallarinnar 

(„Starfsemi Sjóvár 100 ára“, e.d.). 

 

 

Arðgreiðslustefna 

Sjóvá hefur verið með endurkaupaáætlanir frá árinu 2015, en þær hafa þó ekki verið stöðugt í 

gangi. Endurkaupaáætlaninar hjá Sjóvá hafa gengið misvel en í síðari tíð hafa þær gengið vel. Ný 

endurkaupaáætlun var samþykkt á aðalfundi Sjóvár 2020, en áætlunin hefur ekki en verið nýtt 

vegna óvissu í þjóðfélaginu. Sjóvá hefur farið þá leið í endurkaupum að leggja inn kauptilboð, í 

stað þess að kaupa bréfin beint af markaðnum. Þórður Pálsson nefndi nokkrar ástæður fyrir því 

að Sjóvá kýs að fara þessa leið í endurkaupum. Í fyrsta lagi fær Sjóvá bréfin á góðu verði þar 

sem félagið kaupir bréf þegar enginn annar er að kaupa bréf. Í öðru lagi þegar miðlarinn er að 

kaupa bréf á opnum markaði geta fleiri verið að versla með bréfin. Þetta getur haft áhrif á verðið 

á bréfunum. Þegar illa gengur hafa einnig komið upp ásakanir þess efnis að miðlararnir geti 

stjórnað því af hverjum bréfin eru keypt og getur það myndað óróleika. 

Sjóvá notar arðgreiðslustefnuna til þess að koma umfram eigin fé út, en auk þess er horft 

á endurkaup sem tækifæri til þess að mynda seljanleika á bréfunum (Sigríður Vala Halldórsdóttir 

og Þórður Pálsson, forstöðumaður hagdeildar Sjóvár og forstöðumaður fjárfestinga Sjóvár, 

munnleg heimild, viðtal, 18. mars 2020 ). „Það er hægt að horfa á endurkaup út frá 

fjármagnsskipan en önnur hlið sem er einnig mikilvæg er að endurkaupaáætlanir búa til 

seljanleika fyrir bréfin“ (Þórður Pálsson, munnleg heimild, viðtal, 2020).  

Sjóvá hefur hingað til skipt kaupunum á eigin bréfum í tiltölulega litla skammta sem eru 

oftast í kringum 250 milljónir króna. Ástæðan fyrir því að bréfin eru keypt í skömmtum er sú að 
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tryggingarfélögin þurfa að reikna SCR gjaldþols hlutfall ársfjórðungslega og ef kaupin færu upp 

í 10% af markaðsvirði eins og leyfilegt er, þá myndast skuldbinding sem draga þarf frá í 

gjaldþols útreikningum. Þannig sleppur Sjóvá við skuldbindinguna um að kaupa alltaf 10% sem 

annars myndi bætast við gjaldþols útreikninginn, en félagið hefur aldrei gert það þar sem að það 

myndi refsa því á öðrum stöðum í rekstrinum. 

Á Íslandi þarf að fá samþykki á hluthafafundi til þess að greiða út arð og arðgreiðslan er 

byggð á ársreikningi undangengins árs. Þannig geta fyrirtæki þurft að bíða í langan tíma frá því 

að velgengni á sér stað og þangað til að verðmætunum er skilað til hluthafa. Með endurkaupum 

er auðveldara að stjórna þessu ferli og fyrirtæki geta skilað verðmætum til hluthafa á snarari hátt. 

Samkvæmt arðgreiðslustefnu Sjóvár á félagið að borga að lágmarki 50% af hagnaði út í 

arð. Sjóvá notar endurkaupaáætlanir sem tæki til þess að koma fjármunum til hluthafa umfram 

arðinn þegar að aðstæður leyfa, en hægt er að stoppa það ef að aðstæður breytast snögglega. 

Endurkaupaáætlanir eru því notaðar sem tól sem getur með hraði skilað verðmætum til fjárfesta, 

en lokað er á þegar á því þarf að halda. Sjóvá hefur arðgreiðslur í forgangi en félagið stendur á 

bak við arðgreiðslustefnuna og stoppar endurkaupin þegar að aðstæður leyfa ekki báðu að vera í 

gildi samtímis (Sigríður Vala Halldórsdóttir og Þórður Pálsson, forstöðumaður hagdeildar Sjóvár 

og forstöðumaður fjárfestinga Sjóvár, munnleg heimild, viðtal, 18. mars 2020 ). 

 
      

Ártal Arður  Endurkaup Samtals 

2016 657 746 1.403 

2017 2.594 1.400 3.994 

2018 1.496 535 2.031 

2019 653 733 1.386 

Samtals 5400 3414 8814 

Tafla 2.1: Arðgreiðslur og endurkaup Sjóvá í millljónum kr.(Sjóvá, 2017, 2018, 2019, 2020) 

 

Eins og sést á töflu 2.1 hafa upphæðir á bæði arðgreiðslum og endurkaupum hjá Sjóvá verið 

óreglulegar á síðastliðnum árum. Frá árinu 2016 hefur Sjóvá greitt út um 5,4 milljarða króna í 

arð. Á sama tíma hefur félagið keypt upp eigin bréf fyrir um 3,4 milljarða króna. Arðgreiðslur 

hafa því verið um 61% af heildinni, á meðan endurkaup mynda um 39% af heildar útborguðum 

fjármunum. Séu hlutföllin borin saman á milli ára þá sést að þau hafa verið breytileg. Tvisvar, 
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árin 2016 og 2019, keypti Sjóvá/ eigin bréf fyrir hærri upphæð heldur greitt var arður. Árin 2017 

og 2018 var hins vegar greiddur út arður fyrir mun hærri upphæð en eigin bréf voru keypt fyrir. 

Árið 2017 greiddi Sjóvá út mun hærri arð en hin árin eða tæplega 2.6 milljarða króna. Þessi háa 

arðgreiðsla er því ástæðan fyrir því að arðgreiðslur voru mun hærri í heildina en endurkaup á 

tímabilinu 2016 til 2019. 

Árið 2016 keypti Sjóvá eigin bréf fyrir 746 milljónir króna og greiddi arð fyrir 657 

milljónir króna. Endurkaup voru því um 53% af heildar fjármunum sem greiddir voru út það 

árið. Árið 2017 voru endurkaup einungis um 35% af heildinni, en þó voru keypt eigin bréf fyrir 

1,4 milljarð króna sem er hæsta upphæð sem Sjóvá keypti eigin bréf fyrir á tímabilinu. 

Arðgreiðslan sama ár var þó rétt undir 2,6 milljörðum króna og því var hlutfallið ekki hærra. 

Árið 2018 voru keypt eigin bréf fyrir 535 milljónir króna sem var lægsta upphæð endurkaupa á 

ársgrundvelli fyrir tímabilið. Arðgreiðsla á árinu nam um 1,5 milljarði króna og því var hlutfall 

endurkaupa einungis um 26% af heildar fjármunum sem greiddir voru út, en þetta er einnig 

lægsta hlutfallið á tímabilinu. Árið 2019 var hlutfallið orðið jafnara, eða um 53% endurkaup (Sjá 

töflu 2.1). 

Þegar að Sjóvá hyggst kaupa eigin bréf þá er formleg ákvörðun tekin á hluthafafundi og 

hefur það verið gert á aðalfundi félagsins síðastliðin ár. Sótt er heimild til þess að kaupa allt að 

10% af útgefnu hlutafé sem er hámarkið samkvæmt lögum. Í kjölfarið er svo sótt heimild til 

Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands til þess að framkvæma endurkaupaáætlunina, en Sjóvá þarf 

að sýna fram á að endurkaupin gangi ekki nærri gjaldþolshlutfalli félagsins, þar sem Sjóvá er 

vátryggingafélag og þar gilda sérstakar reglur. Áður en bréfin eru keypt er farið yfir helstu 

forsendur. Fjárhagsstaða félagsins er meðal annars skoðuð. Á meðan á endurkaupunum stendur, 

er fylgst vel með því hversu vel gengur að kaupa eigin bréf og þá er alltaf hægt að stoppa 

endurkaupin ef forsendur breytast og þörf er á því. Þegar heimild hefur verið veitt til þess að 

kaupa eigin bréf er samið við fjármálastofnun til þess að framkvæma endurkaupin. Sjóvá er með 

samkomulag við fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans að sjá um kaup á eigin bréfum fyrir félagið. 

Samkvæmt samningnum hefur fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans umsjón með endurkaupaáætlun 

félagsins og tekur allar ákvarðanir tengdar framkvæmd hennar í samræmi við samning milli aðila 

og eðli endurkaupaáætlarinnar. Markaðsviðskiptum Landsbankans er gert að framfylgja 

tilmælum fyrirtækjaráðgjafar í samræmi við endurkaupaáætlunina. Tryggt verður að sá 

verðbréfamiðlari sem kaupir bréfin fyrir Sjóvá sinni ekki fjárfestingaráðgjöf um kaup og sölu 
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hlutabréfa. Þetta er gert til þess að minnka líkur á því að hagsmunaárekstrar við aðra 

viðskiptavini Landsbankans myndist. Endurkaupaferlið hjá fyrirtækjaráðgjöf á að vera eins 

gegnsætt og hægt er og einungis fara í gegnum viðskiptakerfi Kauphallar Íslands hf. Bréfin verða 

ekki keypt í gegnum miðlara eða aðra fjárfesta, heldur verður sett inn kauptilboð í upphafi dags. 

Tilboðið þarf að uppfylla skilyrði laga um hámarksverð sem félög mega greiða fyrir eigin bréf. 

Fjöldi þeirra hluta sem Sjóvá má kaupa í einu er að hámarki 25% af meðalveltu hluta 

fyrirtækisins á dag. Enn fremur er hámarksverð sem greiða má fyrir hlutina hæsta verð síðustu 

óháðu viðskipta, eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í viðskiptakerfi Nasdaq. 

Fyrirtækjaráðgjöf, sem framkvæmdaraðili á endurkaupaáætlun, má þó leggja inn kauptilboð á 

lægra verði en því sem síðustu viðskipti með bréfin nam ef upp koma atvik í rekstri félagsins eða 

á markaðnum sem réttlæta það. Þessi viðskipti skulu þá taka mið af kaup- og sölutilboðum 

viðskiptavaka með hlutabréf í Sjóvá. Uppgjör viðskiptanna skal fara fram í samræmi við það sem 

vanalega er gert á hlutabréfamarkaði, sem er T+2. Innan sjö daga eftir að viðskipti hafa átt sér 

stað ber Sjóvá að birta upplýsingar um viðskiptin sem áttu sér stað samkvæmt reglum sem gilda 

um upplýsingagjöf í tengslum við endurkaupaáætlanir. Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans mun 

veita Sjóvá allar þær upplýsingar sem þarf til þess að uppfylla þá skyldu (Sigríður Vala 

Halldórsdóttir, forstöðumaður hagdeildar Sjóvár, munnleg heimild, viðtal, 18. maí 2020). 

 

Virkur eignarhlutur í vátryggingafélögum 

Ákvæði um virka eignahluti í vátryggingafélögum eru í 10. kafla laga nr. 100/2016 um 

vátryggingastarfsemi. Fjármálaeftirlitið metur hvort aðili sé hæfur til þess að fara með virkan 

eignahlut í vátryggingafélagi. Þeir aðilar sem að fara með virkan eignahlut í vátryggingafélögum 

eru háðir lagaskilyrðum sem Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með og athugar hvort að þau hafi 

verið uppfyllt.  

Virkur eignahlutur er bein eða óbein hlutdeild í félagi sem nemur 10% eða hærra af 

hlutafé, atkvæðisrétti eða annarri hlutdeild sem gefur eigandanum veruleg áhrif á stjórnun þess 

félags. Mat á því hvort að virkur eignarhlutur myndist er mismunandi í hverju tilviki fyrir sig, en 

Fjármálaeftirlitið leggur mat á það.  

Athuga þarf að þó aðili fari með óbeina eignarhlutdeild í félagi er hann samt talinn 

eigandi virks eignarhlutar í vátryggingafélagi. Því er það ekki skilyrði að aðilinn eigi sjálfur 
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hlutaféð eða atkvæðisréttinn, heldur nægir að hann ráði yfir honum með einhverjum hætti. 

(„Virkur eignarhlutur í vátryggingafélögum“, e.d.) 

 

2.4 Icleandic Seafood International 

 

Um Icelandic Seafood International hf. 

 

Icelandic Seafood er byggt á grunni þriggja íslenskra sölufyrirtækja í sjávarútvegi. Það eru 

Sölusamband íslenskra fiskframleiðanda sem stofnað var árið 1932, Síldarútvegsnefnd sem 

stofnuð var árið 1935 og Sjávarafurðadeild Sambandsins stofnað árið 1957. 

Icelandic Seafood er í dag fyrirtæki sem starfar á markaði framleiðslu, sölu og 

markaðssetningar á margvíslegum fiskafurðum. Icelandic Seafood starfar á alþjóðamarkaði fyrir 

sjávarafurðir og á dótturfélög í 8 löndum í Evrópu, Norður Ameríku og Suður Ameríku. Í 

þessum löndum starfa 620 manns í 12 mismunandi starfsstöðvum.  

Icelandic Seafood er leiðandi þjónustuaðili á þeim mörkuðum sem félagið starfar og einn 

helsti útflutningsaðili fiskiafurða frá Íslandi („Summary“, 2019). 

 Icelandic Seafood var skráð á markað First North árið 2016 og óx markaðsvirði 

fyrirtækisins um 250% á þeim markaði til ársins 2019. En 29. október 2019 voru bréf Icelandic 

Seafood tekin til viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq Iceland („Nasdaq Iceland býður Iceland 

Seafood International hf. velkomið á Aðalmarkaðinn“, 2019).  

Arðgreiðslustefna 

 

Arðgreiðslustefna Icelandic Seafood var í gildi í október þegar fyrirtækið var skráð á aðalmarkað 

Kauphallar Íslands, en hún var samþykkt 13. mars 2019. Í henni segir að fyrirtækið stefni að því 

að borga út 20-40% af hagnaði ársins á undan eftir skatt í formi arðgreiðslu. Þó eru sett skilyrði 

um það að ef fyrirtækið sjái tækifæri í því að endurfjárfesta fjármuni í starfsemi félagsins til þess 

að fjármagna stækkun þess þá geti það minnkað arðgreiðsluna. Að sama skapi kemur fram í 

arðgreiðslustefnunni að fyrirtækið stefni á það að ná og halda 35% eiginfjárhlutfalli í 3 ár frá 

útgáfu arðgreiðslustefnunnar („Summary“, 2019). 
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Icelandic Seafood er vaxtarfélag og hefur því hingað til ekki keypt upp eigin bréf. Bjarni 

Ármansson (2020) forstjóri Icelandic Seafood er þó þeirrar skoðunar að jafnvel vaxtarfyrirtæki 

eigi að skila fjármunum til hluthafa þó þau séu í vaxtarfasa. Arðgreiðslur eru oftast 2-3% af 

markaðsvirði fyrirtækis þannig að upphæðin ætti ekki að koma í veg fyrir áhugaverðar 

fjárfestingar. Hann nefndi einnig að það væri engin ein leið rétt í því hvernig fyrirtæki skila 

fjármunnum til hluthafa. Mikilvægt væri fyrir fyrirtæki að mynda sér stefnu í því hvernig það 

ætli að skila fjármununum, miðli henni út og standi við hana. Enn fremur telur Bjarni að 

fyrirtæki eigi að vera frekar íhaldssöm þegar kemur að arðgreiðslum og þær eigi ekki alfarið að 

ráðast af afkomu. Þess í stað skuli vera stöðuleiki í arðgreiðslum og vonandi vöxtur með 

tímanum. Ef það er meira fé inni í félaginu eru endurkaup góð leið til að koma þessum 

verðmætum til hluthafa í stað þess að greiða út mun hærri arð eitt árið. Icelandic Seafood er með 

heimild til þess að kaupa eigin bréf. Það hefur verið svolítill þrýstingur frá hluthöfum að nýta 

þessa heimild og útbúa endurkaupaáætlun, en Bjarni sér ekki fram á að nýta hana á meðan 

félagið er í vaxtarfasa. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að hafa heimildir sem hjálpa þeim að stjórna 

efnahagsreikningnum. Til dæmis endurkaup og leyfi til útgáfu nýrra bréfa til þess að minnka 

skuldsetningu þegar fjárfest er í nýjum félögum, til þess að stjórna fjármagnsskipan félagsins.  

Annar þáttur sem gæti skýrt það hvers vegna endurkaup hafa orðið svona vinsæl hér á 

landi er að endurkaup virðist valda minni óánægju meðal almennings. Arðgreiðslur virðast vekja 

upp meiri úlfúð heldur en endurkaupin (Bjarni Ármansson, forstjóri Icelandic Seafood 

International, munnleg heimild, viðtal, 25. mars 2020). 

 

2.5 Síminn  

Um Símann hf. 

 

Síminn hf. er stærsta fjarskiptafyrirtæki landsins. Síminn starfar á sviði fjarskipta, fjölmiðlunar 

og upplýsingartækni. 

Sögu Símans má rekja til stofnunar Landssíma Íslands árið 1906. Landssími Íslands var 

stofnaður af íslenska ríkinu og hafði ríkið einkarétt á að eiga og reka almennt fjarskiptanet á 

landinu. Frá 1936 sá póst- og símamálastofnun um rekstur á fjarskiptanetinu, en árið 1998 var 

póstþjónustan tekin úr rekstrinum og sett í sérstakt félag. Árið 2001 veitti Alþingi leyfi til þess að 
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ríkissjóður seldi allan sinn hlut í Landssíma Íslands. Árið 2005 varð af þessu og seldi ríkissjóður 

98,8% af hluta sínum í Landsímanum Íslands til Skipta ehf. Í kjölfar þess í desember 2005 

sameinuðust Landssími Íslands, Íslenska sjónvarpsfélagið og móðurfélagið Skipti ehf. undir 

nafninu Síminn hf. Árið 2007 var starfsemi Símans síðan skipt upp í 4 félög. Skipti hf. sem gert 

var að móðurfélagi Símans hf., fasteignarfélagið Jörfa og Mílu hf. Árið 2015 var svo samþykkt á 

hluthafafundi að sameina Símann hf. og Skipti hf. undir nafni Símans, en það var gert til þess að 

auka hagkvæmni í rekstri, minnka tvíverknað og fækka stjórnendum (Síminn, 2015).  

 

Arðgreiðslustefna  

Þann 15. október árið 2015 voru hlutabréf Símans hf. tekin til viðskipta í Aðalmarkaði NASDAQ 

Iceland. Sama ár var ný arðgreiðslustefna Símans samþykkt á aðalfundi félagsins. Með henni var 

samþykkt að Síminn greiddi út 20-50% af hagnaði eftir skatt, annað hvort í formi arðs, 

endurkaupa eða blöndu af því. Þegar arðgreiðslustefnan var samþykkt var skuldahlutfall Símans 

nettó skuldir deilt í EBITDA (e. Net debt to EBITDA) í kringum 2.5. Á þessum tíma var ljóst að 

Síminn þyrfti að fara í gríðarlega stóra fjárfestingu, þ.e. lagningu ljósleiðara í gegnum dótturfélag 

sitt Mílu. Þrátt fyrir það greiddi Síminn um 50% af hagnaði eftir skatt til hluthafa sinna á árunum 

2016 til 2019. Hagnaður Símans hefur haldist mjög stöðugur síðustu ár og hefur hann verið í 

kringum 3 milljarði króna.  

Fyrsta árið eftir að Síminn samþykkti arðgreiðslustefnuna greiddi félagið um 20% af 

hagnaði undangengins árs með arðgreiðslu og 30% af hagnaði með endurkaupum. En á þeim 

tíma voru lífeyrissjóðirnir og Arion banki stærstu hluthafarnir í fyrirtækinu. Lítill vilji var hjá 

þessum hópi hluthafa til að fá arðinn greiddan út og vildu þeir frekar einblína á endurkaupin. 

Síðan þá hefur Síminn breytt þessu og greitt um 10% arð og 40% með endurkaupum eins og sjá 

má í töflu 4.1. Það eru þó nokkrar ástæður fyrir því að Síminn einblínir frekar á endurkaup en 

arðgreiðslur. Í fyrsta lagi hafa margir af fjárfestunum ekki mikla þörf fyrir stöðugt fjárstreymi og 

kjósa því frekar að fá ekki greiddan út arð. Lífeyrissjóðirnir eiga í kringum 60% hlut í Símanum 

og Stoðir í kringum 14%. Þetta eru mjög fjársterkir aðilar sem þurfa ekki og í sumum tilfellum 

vilja ekki fjárstreymið. Ef fjárstreymið kæmi í vasa þeirra yrðu þeir að ráðstafa þeim pening aftur 

og krefst það bæði vinnu og tíma.  
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Þegar Síminn greiðir út arð er það gert í einni greiðslu. Þetta er mun stærra högg fyrir 

lausafjárstöðu félagsins en verður þegar eigin bréf eru keypt af markaði yfir ákveðinn tíma. 

Þegar Síminn fór á markað voru erlendir fjárfestar einir stærstu hluthafarnir. Þeir voru 

hlynntir endurkaupum og litu á það sem góða útgönguleið. Þeir töldu seljanleikann á íslenskum 

markaðinn ekki nægilegan og voru hræddir um að erfitt væri að selja hlutabréfin í félaginu. 

 Ný arðgreiðslustefna var samþykkt af stjórn Símans 12. febrúar 2020. Með henni var 

samþykkt að greiða út að minnsta kosti 50% af hagnaði eftir skatt til hlutafa félagsins. Þá 

annaðhvort með arði, endurkaupum eða blöndu af því (Óskar Hauksson, fjármálastjóri Símanns, 

munnleg heimild, viðtal, 24. mars 2020).. Eigendur Símans samþykktu á aðalfundi félagsins 

2020 að greiða 500 milljónir króna í arð, en það er rúmlega 50% meira en árið 2019. 

Arðgreiðslan nemur 16.3% af hagnaði ársins 2019. Þetta þýðir að Síminn gerir ráð fyrir kaupum 

á eigin bréfum fyrir að minnsta kosti 33.7% af hagnaði eftir skatt, eða rúmlega einum milljarði 

króna á árinu („Fundagerð“, 2020). 

Á seinni hluta ársins getur Síminn metið það hvort það sé svigrúm til þess að kaupa upp 

meira af eigin bréfum en lágmarkið segir til um. Þetta gæti annað hvort verið gert með því að 

auka skuldsetningu, minnka fjárfestingu eða með samblandi af þessu. Kaup á eigin bréfum hafa 

þann kost fram yfir arðinn að þau koma sem mun minna högg á lausafjárstöðu og það er 

auðveldara að dreifa þeim yfir lengra tímabil. 

Síminn er ekki vaxtarfélag. Það er mjög erfitt fyrir félagið að vaxa bæði með innri og ytri 

vexti. Þess vegna hefur félagið ekki mikla þörf fyrir frekari uppbyggingu á eigin fé. Þá er 

skilvirkasta leiðin að skila hagnaði til hluthafa félagsins (Óskar Hauksson, fjármálastjóri 

Símanns, munnleg heimild, viðtal, 24. mars 2020). 

 

        

Ártal Arður  Endurkaup Samtals 

2016 577 750 1327 

2017 275 1102 1377 

2018 311 1242 1553 

2019 330 1310 1640 

Samtals 1493 4404 5897 

Tafla 4.1: Arðgreiðslur og endurkaup Símans í milljónum kr.(Síminn, 2017, 2018, 2019, 2020) 
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Eins og arðgreiðslustefna Símans segir hefur félagið bæði greitt út arð og keypt eigin bréf 

síðastliðin ár. Á tímabilinu 2016-2019 keypti Síminn þó eigin bréf fyrir hærri upphæð en sem 

nam arðgreiðslu á hverju einasta ári. Sé heildar upphæð endurkaupa á tímabilinu tekin og deilt í 

heildar fjármunum sem greiddir voru til hluthafa má sjá að endurkaup voru nær 75% af heildar 

fjármunum sem skilað var til hluthafa. 

 Eins og sjá má í töflu 4.1 hafa endurkaup aukist stöðugt hjá Símanum á síðustu árum. 

Árið 2016 voru endurkaup hjá símanum 750 milljónir króna, en arðgreiðslur námu 577 

milljónum króna. Hlutfall endurkaupa af heildar lækkun á eigin fé var því um 57%. Árið 2017 

höfðu endurkaup hækkað töluvert, upp í 1.102 milljónir króna, en arðgreiðslur höfðu hins vegar 

lækkað og námu 275 milljónum króna. Hlutfall endurkaupa af heildar fjármunum greiddum út 

hafði því hækkað í um 80%. Árin 2018 og 2019 hækkuðu endurkaup enn frekar, en endurkaup 

námu 1.242 milljónum króna 2018 og 1.310 milljónum króna 2019. Arðgreiðslur hækkuðu 

einnig, og því hélst hlutfall endurkaupa af heildar fjármunum greiddum út í kringum 80%. 

Afkoma Símans hefur verið nokkuð stöðug á síðastliðnum árum og fyrirsjáanleiki í 

sjóðsstreymi er meiri en í mörgum öðrum geirum. Síminn er með ítarlega fjárfestingaráætlun 

sem nær eitt ár fram í tímann og nokkuð fastann ramma þrjú ár fram í tímann. Ákvarðanir með 

fjármögnun eru teknar á um það bil fimm ára fresti að öllu öðru óbreyttu. Sölur og yfirtökur geta 

þó breytt þeirri mynd. Síðast þegar að arðgreiðslustefna var samþykkt, var stefnan sú að skuldir 

yrðu greiddar niður á hóflegum hraða, með það bakvið hugann að stórar fjárfestingar í 

ljósleiðurum voru yfirvofandi hjá dótturfélagi Símans, Mílu. Með nákvæmri greiningu á 

framtíðar sjóðstreymi félagsins voru merki þess efnis, að ef að Síminn myndi ná ákveðnum 

afkomumarkmiðum, þá væri hægt að skila allt að 50% hagnaðar til fjárfesta annaðhvort með 

arðgreiðslum eða endurkaupum. Með þessi gögn í hendi var búin til arðgreiðslustefna sem segir 

að greiða skuli út 20-50% hagnaðar annaðhvort með arðgreiðslum, endurkaupum eða blöndu af 

báðu. Síminn vill helst greiða 50% út til hluthafa en ákveðið var að hafa möguleika á minna 

hlutfalli ef á því þyrfti að halda. Þessi áætlun hefur gengið vel alveg þangað til í dag. Á sama 

tíma og arðgreiðslustefnan var búin til, var það sett sem markmið að halda skuldsetningu sem 

nettó skuldir deilt í EBITDA (e. Net debt to EBITDA) á milli 1,5 og 2,5. Þegar 

arðgreiðslustefnan var samþykkt var hlutfallið í kringum 2,5. Í dag er hlutfallið dottið undir 1,5 

og því er skuldsetning lægri en æskilegt væri. Því var arðgreiðslustefnunni breytt í mars 2020. 
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Nú segir stefnan að það skuli greiða að lágmarki 50% af hagnaði til hluthafa með annaðhvort 

arðgreiðslum eða endurkaupum. Mögulegt er að ekki sé hægt að halda þeirri stefnu einungis með 

sjóðsstreymi, heldur verði hægt að greiða út fjármuni til hluthafa með aukinni skuldsetningu ef 

farið verður í frekari lántökur. Þar kæmi til greina að auka endurkaup, vera með eina stóra 

arðgreiðslu, blanda arðgreiðslu og endurkaupum eða lækka hlutafé. Þessi mál var mikið verið að 

skoða en með tilkomu Covid-19 veirunnar hefur málið verið stöðvað í bili (Óskar Hauksson, 

fjármálastjóri Símanns, munnleg heimild, viðtal, 22. maí 2020). 

 

2.5 Fyrirliggjandi gögn skoðuð  

Rannsókn á fyrirliggjandi gögnum var þannig gerð að ársreikningar skráðra félaga á Íslandi fyrir 

árin 2013-2019 voru skoðaðir með tilliti til endurkaupa og arðgreiðslna. Gögn um magn 

endurkaupa og arðgreiðslna voru færð yfir í excel og útreikningar gerðir þar. 

Árið 2014 keyptu fjögur fyrirtæki á íslenskum markaði upp eigin bréf, en árið 2019 

keyptu 15 af 20 félögum á markaði eigin bréf. Árið 2014 var hlutfall endurkaupa miðað við 

samanlagðan hlut arðgreiðslna og endurkaupa um 12%. Árið 2015 hafði hlutfall endurkaupa 

meira en tvöfaldast og var komið í um 35%. Árið 2018 var hlutfallið hæst á tímanum sem 

mældur var, en hlutfall endurkaupa miðað við samanlagðan hlut endurkaupa og arðgreiðslna var 

þá kominn rétt yfir 50%. Fyrir árið 2019 hafði hlutfallið lækkað í um 42%, en fyrirtækjum sem 

stunduðu endurkaup hafði þó fjölgað um sex félög á milli ára og voru orðin 15 talsins. Sé litið til 

þess hver heildar endurkaup á íslenskum mörkuðum voru fyrir hvert ár má sjá að fjárhæð 

endurkaupa var 962,5% hærri árið 2019 heldur en 2014. Þar hafði fyrirtækjum sem nýta sér kaup 

á eigin bréfum aukist um 11 eða 375%. Sé litið til arðgreiðslna á sama tímabili má sjá áð árið 

2014 greiddu íslensk fyrirtæki út arð fyrir yfir 13 milljarði króna. Aukning á arðgreiðslum á 

árinu 2019 borið saman við 2014 nemur um 180%. Einnig var 150% aukning á fyrirtækjum sem 

að kusu að greiða út arð á sama tímabili.  
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2.6 Spurningakönnun send á stjórnendur 

Aðferð 

Spurningakönnun var samin og færð yfir í Google forms. Því næst voru netföng stjórnenda hjá 

félögum á íslenskum markaði fundin á netinu. Spurningalistinn ásamt stuttri lýsingu af 

verkefninu var sendur út þann 26. apríl til stjórnenda hjá öllum skráðum félögum á Íslandi fyrir 

utan Heimavelli þar sem unnið er að því að afskrá félagið af markaði. Þann 28. apríl var ítrekun 

send í tölvupósti til þess að reyna að fjölga svarendum. Fyrir ítrekunina höfðu 10 af þeim 19 

manns sem könnunin var send til svarað henni. Þó fengust ekki fleiri svör við könnuninni þrátt 

fyrir að ítrekun hafi verið send. Könnuninni var haldið opinni til morguns 30. apríl. Niðurstöðum 

var safnað og þær færðar yfir í excel þar sem að gögnin voru unnin. 

Uppsetning könnunar 

Þegar að spurningarnar voru samdar, voru viðtöl sem tekin höfðu verið við stjórnendur hjá 

skráðum félögum á Íslandi höfð í huga. Upplýsingar sem fengnar voru úr þeim viðtölum um 

mögulegar ástæður og kosti endurkaupa voru nýtt. Einnig voru þær upplýsingar sem ekki komu 

fram í þeim viðtölum, en fræðilegu greinarnar höfðu fjallað um, hafðar í huga. Ástæðan fyrir því 

að ákveðið var að bæta spurningarkönnun við rannsóknina er sú að hún gæti gefið betri mynd af 

afstöðu markaðsins í heild gegn kaupum á eigin bréfum þar sem ekki gafst tækifæri til þess að 

taka viðtöl við stjórnendur í fleiri félögum.  

Fyrsta spurningin var sú hvort fyrirtækið sem stjórnandinn starfaði hjá nýtti það að kaupa 

upp eigin bréf. Eftir því hvort aðilinn svaraði þeirri spurningu játandi eða neitandi var hann 

fluttur í viðeigandi flokk. Ef þátttakandinn svaraði játandi fékk hann 3 viðeigandi spurningar. Sú 

fyrsta var hver ástæðan fyrir endurkaupum væri. Þar gátu þátttakendur valið fleiri en einn 

valmöguleika og einnig skrifað inn sinn eigin valmöguleika ef hann vantaði á listann. Næsta 

spurning fólst í því að athuga hvort stjórnendur teldu almenning vera jákvæðari, neikvæðari eða 

hvorki né gegn endurkaupum en arðgreiðslum. Síðast var spurt um hvort stjórnendur teldu að 

endurkaup myndu aukast eða minnka á næstunni. Ef að þátttakendur í könnuninni svöruðu 

neitandi, þá fengu þeir fyrstu spurningu sem spurði hvers vegna fyrirtækið sem þeir störfuðu hjá 

hefði ekki keypt eigin bréf, þar var hægt að velja fleiri en einn valmöguleika og einnig skrifa inn 



 28 

sinn eigin valmöguleika ef hann vantaði í listann. Næst voru þeir spurðir hvort að þeir teldu að 

fyrirtækið mundi kaupa eigin bréf í framtíðinni. 

 

3 Niðurstöður 

 

3.1 Reginn 

Reginn hóf ekki að kaupa upp eigin bréf fyrr en árið 2019. Félagið hafði heldur ekki greitt arð, 

en það var vegna þess hvað fyrirtækið var í miklum vexti og stjórnendur þess töldu það rétta 

ákvörðun að halda peningnum inni og nýta í vöxt. Árið 2019 hóf Reginn að kaupa eigin bréf í 

samræmi við arðgreiðslustefnu sína.  

 Stjórnendur Regins töldu að hlutabréf fyrirtækisins væru undirverðmetin og var það ein 

megin ástæðan fyrir því að Reginn hóf að kaupa eigin bréf. Þetta er í samræmi við þær kenningar 

sem fjallað var um í inngangi ritgerðarinnar. Reginn hafði ekki greitt arð, né keypt eigin bréf eftir 

að félagið hafði verið skráð á markað. Eins og áður kom fram er ástæða þess að ekki hafði verið 

farið í þær aðgerðir að félagið ákvað að fjárfesta frekar í innviðum sínum til þess að halda áfram 

vexti. Nú þegar félagið er byrjað að kaupa eigin bréf og stjórn félagsins hefur lagt til að félagið 

greiði út arð, gefur það til kynna að Reginn sjái ekki fram á að fjárfesta jafn mikið í vexti og 

síðastliðin ár.  

 Einnig telur Reginn það vera góðan kost við kaup á eigin bréfum að það sé alltaf einhver 

tilbúinn á kauphliðinni á markaðnum. Það þýðir að Reginn er tilbúinn til að kaupa bréf af 

markaðnum til þess að styðja við viðskipti á bréfum í félaginu þegar flæði á markaðnum er lítið.  

 

3.2 Sjóvá 

 

Sjóvá starfar á markaði þar sem vaxtartækifæri eru takmörkuð. Sjóvá hefur í gegnum tíðina lagt 

meiri áherslu á arðgreiðslur en endurkaup. Árið 2015 var ákveðið að Sjóvá skyldi hefja að kaupa 

markvisst upp eigin bréf og var endurkaupaáætlun sett í gang. Það var gert til þess að koma 

umfram fjármunum, sem ekki höfðu verið greiddir út sem arður, til hluthafa. Með því að nota 
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endurkaup getur Sjóvá komið virði til hluthafa stöðugt, sem ekki er hægt með arðgreiðslum. Þess 

vegna fannst Sjóvá það góð blanda að nýta arðgreiðslur og endurkaup. Einnig virtist Sjóvá líta á 

endurkaup sem góða leið til þess að auka seljanleika bréfanna á markaði. Þannig gæti Sjóvá reynt 

að miðla upplýsingum um það að félagið telji hlutabréf sín undirverðmetin á markaðnum. Einnig 

gæti seljanleikinn falist í því að það sé alltaf einhver á kauphliðinni á markaðnum, það myndi 

líkja eftir því að markaðurinn væri meira fljótandi (e. liquid).  

 Eins og sést á töflu 2.1 hefur Sjóvá greitt út mis háar fjárhæðir í arð. Þetta gefur til kynna 

að þeir horfi á arðgreiðslur sem sína aðal leið til þess að skila fjármunum til hluthafa. 

Endurkaupin eru þá leið fyrir Sjóvá til þess að skila þeim fjármunum til hluthafa sem annars 

hefðu setið lengur í félaginu. Þetta stemmir við þær upplýsingar sem fengnar voru í viðtali við 

stjórnendur hjá Sjóvá. 

 Einn helsti gallinn sem Sjóvá sá við endurkaup er sá að sér reglur um virkan eignarhlut 

gilda um fyrirtæki í fjármála- og vátryggingastarfsemi. Aðilar sem ekki vilja fara með virkan 

eignarhlut í fjármálafyrirtæki þurfa að passa sig þegar félag sem þeir eiga hlutdeild í kaupir eigin 

bréf. Kaupi slíkt félag eigin bréf þá mun hlutdeild þeirra aðila hækka. Þannig getur fjárfestir farið 

yfir 10% hlutdeildina án þess að stunda viðskipti í félaginu. Þess vegna er best að hluthafinn sé 

meðvitaður um hve stór hlutdeild hans sé í vátryggingafélaginu og fylgist vel með endurkaupa 

tilkynningum. Því gætu hluthöfum, sem vilja halda sig undir þessum mörkum, þótt endurkaup 

verri kostur en arðgreiðslur vegna þess að endurkaupin hækka hlutfallslega eign þeirra yfir tíma.  

 Ef ársreikningar Sjóvár eru skoðaðir á árunum frá því að Sjóvá var sett á markað og til 

ársins 2020 má sjá að endurkaup félagsins hafa verið breytileg á milli ára í hlutfalli við 

arðgreiðslur félagsins. En hlutfallið hefur verið yfir helmingi þess fjármagns sem greitt er aftur 

til hluthafa (Sjá töflu 5.1 í viðauka).  

 Sjóvá hefur hingað til lagt meiri áherslu á arðgreiðslur heldur en endurkaup. Félagið 

virðist nota endurkaup til þess að koma þeim fjármunum út sem ekki tókst að greiða sem arð. 

Þegar hluthafalisti Sjóvár er skoðaður sést að margir lífeyrissjóðir eiga stóran hlut í félaginu. Af 

10 stærstu hluthöfunum eru sex lífeyrissjóðir. Gildi lífeyrissjóður og Frjálsi lífeyrissjóðurinn eiga 

báðir yfir 9% hlut. Þetta kann að vera veigamikil ástæða fyrir því að Sjóvá hefur ekki nýtt 

endurkaup meira en raun ber vitni þar sem lífeyrissjóðirnir vilja mögulega ekki fara með virkan 

eignarhlut í vátryggingafélagi (Sjóvá, 2020). 
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 Ákvörðunartaka Sjóvár um kaup á eigin bréfum er flóknari en hjá flestum félögum. Þar 

sem að Sjóvá er tryggingarfélag þarf fyrirtækið að sýna fram á það að endurkaupin komi félaginu 

ekki út fyrir gjaldþolsmörkin.  

3.3 Icelandic Seafood International 

Icelandic Seafood var skráð á markað á seinni hluta árs 2019. Mikill vaxtarfasi hefur verið á 

félaginu. Þrátt fyrir það hefur Icelandic Seafood verið með arðgreiðslustefnu. Í henni fellst þó 

einungis að greiða út arð, en það er skoðun stjórnenda félagsins að arðgreiðslur eigi að haldast 

stöðugar milli ára. Kaup á eigin bréfum gætu verið hentug leið fyrir Icelandic Seafood til þess að 

koma umfram fjármunum til hluthafa þegar greiða á hærri upphæð út úr félaginu, sem myndi 

annars raska stöðuleika í arðgreiðslum. Með því að kaupa eigin bréf getur félagið haldið 

arðgreiðslum stöðugum og komið virði til hluthafa á skjótan hátt með endurkaupum. Ekki er gott 

að geyma of mikið fé inni í félaginu og því gæti Icelandic Seafood notað endurkaup til þess að 

skila þeim fjármunum til hluthafa sem ekki voru greiddir með arðgreiðslum. 

 

3.4 Síminn  

 

Frá því að Síminn var skráður á markað hefur fyrirtækið verið með arðgreiðslustefnu. Í henni 

felst að greiða 20-50% af hagnaði fyrra árs. Síminn hefur staðið við þessa stefnu og hafa 

endurkaup færst í aukana hjá félaginu með hverju ári.   

 Síminn starfar á mjög mettuðum markaði þar sem lítið rúm er fyrir innri og ytri vöxt og 

hagnaður hefur haldist stöðugur á milli ára. Einnig hafa fjárfestingar Símans í gegnum 

dótturfélag sitt Mílu í ljósleiðaratækni minnkað, þar sem þeirri vinnu er nú að ljúka. Með það í 

huga var ný arðgreiðslustefna samþykkt á aðaldundi Símans, sem var haldinn í byrjun árs 2020. Í 

henni segir að Síminn stefni að því að greiða að minnsta kosti 50% af hagnaði ársins á undan 

eftir skatt til hluthafa. Þar sem fjárfestingamöguleikar Símans eru takmarkaðir, er rökrétt fyrir 

félagið að skila fjármununum frekar til hluthafa en að fara í óþarfar eða jafnvel óhagstæðar 

fjárfestingar sem gætu skilað minni verðmætum til hluthafa heldur en arðgreiðslur eða 

endurkaup.  
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Á meðan arðgreiðslur hafa haldist frekar stöðugar á milli ára, þá hafa endurkaup aukist til 

muna á sama tíma. Ein helsta ástæðan fyrir endurkaupum hjá Símanum virðist vera að hluthafar 

Símans kjósi frekar að fyrirtækið kaupi eigin bréf en að fá arðgreiðslu. Fjársterkir aðilar, sem eru 

meðal hluthafa Símans hafa ekki þörf fyrir stöðugt fjárstreymi sem hægt er að mynda með 

arðgreiðslum. Þá geta hluthafar kosið frekar að fyrirtækið kaupi eigi bréf og aukið þannig hlut 

sinn í félaginu.  

Stjórnendur Símans telja það mikinn kost endurkaupa yfir arðgreiðslur hve mikið högg 

arðgreiðslurnar hafa skyndilega á lausafé félagsins. En magni og upphæð endurkaupa sé hægt að 

stýra og stjórna mun betur en arðgreiðslunum.  

Það kom á óvart að Síminn virtist ekki vera að hugsa endurkaupin út frá fjármagnsskipan 

félagsins heldur teldi endurkaup frekar vera góða leið til þess að koma umfram fjármunum til 

hluthafa sinna. Þetta samrýmist erlendum rannsóknum. 

 Ef tafla 4.1 hjá Símanum er skoðuð má sjá að endurkaup virðast vinsælli kostur hjá 

Símanum til þess að skila fjármunum en arðgreiðslur. Til að mynda keypti Síminn árið 2019 

eigin bréf fyrir rúma 1.3 milljarða króna en greiddi einungis 330 milljónir króna í arð. 

Endurkaupin eru því 394% hærri hjá Símanum en arðgreiðslur.  

 Skuldahlutfall Símans er orðið öllu lægra en ákjósanlegt skuldahlutfall félagsins. 

Skuldahlutfallið nettó skuldir deilt í EBITDA (e. Net debt to EBITDA). Því gæti Síminn ákveðið 

að auka skuldsetningu sína til þess að leiðrétta skuldahlutfallið í það viðmið sem félagið hefur 

sett sér. Þá gæti félagið nýtt þessar nýju skuldsetningar til þess að greiða fjármuni út til hluthafa 

annað hvort með arðgreiðslum, endurkaupum eða með blöndu af báðu. Með því að greiða 

fjármuni út með skuldsetningu getur það auðveldað Símanum að standa við arðgreiðslu stefnu 

sína um það að greiða 50% af hagnaði undangengins árs út til hluthafa sinna. 

Fyrirliggjandi gögn skoðuð  

Þegar ársreikningar síðastliðinna ára hjá fyrirtækjum á íslenskum hlutabréfamarkaði eru skoðaðir 

má sjá að endurkaup hafa aukist gífurlega á stuttum tíma eins og sést á línuriti 3.1 Árið 2013 

voru endurkaupin einungis brot af þeirri upphæð sem íslensk fyrirtæki greiddu í arð. Árið 2018 

voru eigin bréf keypt fyrri hærri upphæð en greidd var í arð á markaðnum. Árið 2019 lækkaði 

hlutfallið aftur niður í um 65% af arðgreiðslum, þó svo að fleiri fyrirtæki væru að nýta 

endurkaup. Þessa miklu hækkun árið 2018 má rekja til þess að Arion banki og Marel keyptu 
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eigin bréf fyrir mun hærri upphæðir en árin á undan. Fjögur fyrirtæki í kauphöllinni keyptu eigin 

bréf árið 2019 en greiddu engan arð út sama ár. Á sama tíma var aðeins eitt fyrirtæki sem greiddi 

út arð en keypti ekki upp eigin bréf. 11 fyrirtæki greiddu út arð og keyptu eigin bréf árið 2019. 

(tafla.1 viðauka).  

 

 

Línurit 3. 1: Hlutfall endurkaupa miðað við arðgreiðslur 

 

Spurningakönnun 

Af þeim 19 sem spurningakönnunin var send til svöruðu 10 aðilar könnuninni. Við fyrstu 

spurningu könnunarinnar sem fjallaði um það hvort fyrirtæki nýttu sér kaup á eigin bréfum 

svöruðu 70 % játandi. Það er mjög svipað því hlutfalli sem er á markaðnum í dag en árið 2019 

keyptu 14 af 20 fyrirtækjum eigin bréf líkt og sjá má í töflu 1 í viðauka. Þeir sem svöruðu því að 

fyrirtækið nýtti sér kaup á eigin bréfum fóru næst í sérstakan hluta af könnuninni. Fyrsta 

spurningin í þeim hluta var sú hverjar ástæður endurkaupanna væru. Þar var hægt að svara fleiri 

en einum valmöguleika og einnig var valmöguleiki að setja inn aðra ástæðu. Yfirgnæfandi fjöldi 

þátttakenda svaraði því til að fyrirtæki keyptu eigin bréf til þess að leiðrétta fjármagnsskipan 

sína, en sex af þeim sjö sem svöruðu völdu þann valmöguleika. Næst algengustu svörin voru tvö, 

annars vegar að endurkaupin væru gerð til þess að hækka virði á hvern hluta. Og hins vegar að 

það væri vegna þess að bréfin í félaginu væru undirverðmetin, en þrír aðilar svöruðu þessum 

valmöguleikum. Sveigjanleiki var tvisvar sinnum valinn. Þrýstingur frá hluthöfum var valið einu 

sinni. Tvisvar sinnum var valmöguleikinn „annað“ valinn og inn í reitinn skrifuð svör. Að auka 

seljanleika var svari í eitt skipti. Í næstu spurningu var spurt hvort aðilinn teldi almenning vera 
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jákvæðari eða neikvæðari í garð endurkaupa miðað við arðgreiðslur. Þar kom fram skýr afstaða 

þar sem 57% svarenda töldu að almenningur væri jákvæðari í garð endurkaupa heldur en 

arðgreiðslna. Aðeins 14% töldu almenning jákvæðari í garð arðgreiðslna. Síðasta spurning 

könnunarinnar fyrir þá aðila sem störfuðu hjá fyrirtæki sem nýtir endurkaup var hvort 

starfsmaðurinn sæi fram á aukningu, minnkun eða stöðugleika í endurkaupum í stað 

arðgreiðslna. Fimm af sjö svarendum töldu að aukning yrði á endurkaupum í fyrirtækinu sem 

þeir störfuðu hjá í framtíðinni í stað arðgreiðslna. Tveir töldu að stöðugleiki yrði í þessum 

málum, en enginn taldi að endurkaup myndu minnka á móti aukningu í arðgreiðslum. Ef aðilinn 

svaraði fyrstu spurningunni neitandi, um það hvort fyrirtækið sem að hann starfaði hjá keypti 

eigin bréf, var hann næst sendur í viðeigandi hluta könnunarinnar. Þar var spurt hvers vegna 

fyrirtækið nýtti ekki endurkaup. Þar svöruðu tveir því að fyrirtækið væri í vaxtarferli. Einn aðili 

sagði svo að heimild til þess væri til staðar en hún hefði ekki verið nýtt. Seinni spurningin í 

þessum hluta var sú hvort að aðilinn sæi fram á það að fyrirtækið mundi byrja að kaupa upp eigin 

bréf í framtíðinni. Tveir aðilar töldu líklegt að fyrirtækið myndi byrja að kaupa upp eigin bréf í 

framtíðinni en einn sagði að hann væri ekki viss um hvort fyrirtækið myndi byrja að kaupa eigin 

bréf í framtíðinni. Hlutfall fyrirtækja sem kaupa eigin bréf var svipað og það sem ársreikningar 

höfðu sýnt fram á og því kom það ekki mikið á óvart. Hins vegar var áhugavert að skoða ástæður 

endurkaupa. Í viðtölum sem gerð höfðu verið hafði ekki mikið verið talað um að kaupa eigin bréf 

til þess að hafa áhrif á fjármagnsskipan þó það hafi vissulega komið upp. Hins vegar var þetta 

lang vinsælasta ástæðan sem var gefin upp í könnuninni.  

Það var merkilegt að sjá að margir töldu almenning jákvæðari í garð endurkaupa heldur 

en arðgreiðslna. Þetta var eitthvað sem ekki hafði komið upp fyrr en eftir viðtölin. Einnig var 

áhugavert að sjá hve margir töldu að endurkaup myndu aukast í stað arðgreiðslna á næstu árum. 

Þetta gefur til kynna að aukningin í endurkaupa til þess að skila virði til hluthafa muni halda 

áfram. Stjórnendur þeirra sjö fyrirtækja sem tóku þátt í könnuninni og kaupa eigin bréf svöruðu 

samtals 17 ástæðum fyrir endurkaupunum eða 2.4 fyrir hvern aðila. Þetta gefur til kynna að 

fyrirtækin horfa til fleiri en eins þáttar þegar þau ákveða að kaupa upp eigin bréf. 

Fyrirtæki á Íslandi virðast kaupa eigin bréf af mjög mismunandi ástæðum. Algengustu 

ástæðurnar eru þó í samræmi við niðurstöður þeirra rannsókna sem skoðaðar voru erlendis frá.  

Hvergi kom þó fram að fyrirtæki keyptu upp eigin bréf með því að skuldsetja sig.  
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Viðtöl við stjórnendur í fjórum mismunandi félögum sem starfa á mismunandi 

mörkuðum gefa til kynna að fyrirtæki í vexti séu ólíklegri til þess að kaupa eigin bréf, en 

fyrirtæki sem starfa á mettuðum markaði og hafa lítil vaxtartækifæri. Fyrirtæki sem eru að 

stækka leggja frekar peninga í frekari fjárfestingar innan félagsins. Fyrirtæki sem búa við lítil 

vaxtartækifæri hafa ekki hag af því að verja fjármunum í vöxt. Því er skynsamara fyrir þessi 

félög að skila fjármunum til hluthafa. Hluthafinn getur svo ráðstafað peningnum á þann veg sem 

að hann kýs í stað þess að fyrirtækið geri það fyrir hann.  

Það kom í ljós að fyrirtækin horfa mjög mismunandi á það hvernig standa á að 

arðgreiðslum. Bjarni hjá Icelandic Seafood sagði til að mynda að arðgreiðslur ættu að haldast 

stöðugar milli ára. Og þá væru endurkaup gott tól til þess að koma umfram fjármunum til 

hluthafa. Það er ljóst að Sjóvá lítur ekki svona til arðgreiðslna og greiðir félagið út arð sem 

samsvarar hagnaði félagsins á milli ára. Síminn greiðir einnig arð sem hlutfall af hagnaði og sé 

litið til síðustu ára virðist vöxtur í arðgreiðslum og endurkaupum haldast í hendur. Endurkaup 

Símans hafa síðastliðin ár myndað um 80% af heildar fjármunnum greiddum út til hluthafa. 

Arður er greiddur vegna hagnaðar undangengins árs og þarf hann að vera samþykktur á 

hluthafafundi. Það tekur því langan tíma frá því að þeim fjármunum er aflað og þar til a þeim er 

skilað til hluthafa. Ef fyrirtæki er með samþykkta endurkaupaáætlun getur fyrirtækið nýtt 

endurkaupin til þess að greiða fjármunina út með mun meiri hraða en ef um arðgreiðslu væri að 

ræða. 

Umræða 

Eins og sjá má á niðurstöðum viðtala og spurningakönnunar þá eru mismunandi ástæður á bak 

við endurkaup félaga á íslenskum hlutabréfamarkaði. Niðurstöðurnar komu í sjálfu sér ekki á 

óvart. Mismunandi er hjá fyrirtækjum hver megin ástæðan er fyrir endurkaupum. Eins og áður 

hefur komið fram var vinsælasta ástæðan að nota endurkaup til þess að leiðrétta fjármagnsskipan. 

Það er þó augljóst að sum fyrirtæki nota endurkaup af fleiri en einni ástæðu, en flest fyrirtækin 

gáfu nokkrar ástæður upp sem tilgang endurkaupa sinna.  

Við höfðum búist við að ástæður endurkaupa væru fjölbreyttar, en okkur kom á óvart 

hversu margar og mismunandi ástæður við fengum úr viðtölum sem við tókum. Sum fyrirtæki 

virðast vera að hugsa um endurkaup sem leið til þess að skila virði til hluthafa, með því að 

hækka virði á hvern hlut eins og fjallað hefur verið um áður. Önnur fyrirtæki virðast kaupa eigin 
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bréf aðallega til þess að sýna styrkleika fyrirtækisins, með því að sýna fjárfestum að hlutirnir í 

félaginu séu vanmetir eða til þess að finna hentuga fjármagnsskipan á fyrirtækinu og í leiðinni 

skila virði til hluthafa. Einnig virðast margir nota endurkaup sem leið til þess að skila virði til 

hluthafa á skjótan hátt, en það er hægt að skila virði til hluthafa með endurkaupum mun hraðar 

en með arðgreiðslu þar sem að arðgreiðslur eru byggðar á ársreikningi síðast liðins árs en sé 

endurkaupaáætlun í gildi er hægt að skila fjármunnum til hluthafa á mun skemmri tíma. Einnig 

virðast ástæður endurkaupa vera breytilegar eftir því á hvaða markaði fyrirtækið starfar, hvort 

fyrirtækið er í vexti eða starfar á full mettuðum markaði, hversu stórt fyrirtækið er og svo 

framvegis. Stundum getur arðgreiðsla verið betri kostur, eins og þegar hluthafar eru hlynntari því 

að fá handbært fé í stað þess að kaupa eigin bréf og eignast þannig stærri hlut í félaginu. Ef 

fjárfestir er fjársterkur og er með miklar fjárfestingar í mörgum félögum gæti verið líklegt að 

hann sé hlynntari endurkaupum heldur en aðili sem er ekki jafn fjársterkur. Einnig er sá 

mögulega að fjárfestir sé með með lán á bak við fjárfestinguna og vill því frekar fá virði til baka í 

formi peninga með arðgreiðslu 

 Einnig kom það okkur verulega á óvart hvað viðmælendur okkar töluðu lítið um það að 

nýta endurkaup til þess að hækka tekjur á hvern hlut. Í þeim fræðilegu greinum sem við 

skoðuðum var sú skýring nefnd sem einn af helstu ástæðum þess að sum fyrirtæki kjósa 

endurkaup. 

Það kom okkur á óvart að ekki sé í bígerð hjá Icelandic Seafood að kaupa eigin bréf á 

næstunni. Við höfðum fyrir fram búist við því að félagið væri að kaupa eigin bréf, eða að það 

væri áform um að nota endurkaup í framtíðinni. Við höfðum þó ekki gert okkur grein fyrir því 

hvað fyrirtækið er að leggja mikla áherslu á vöxt og því er ekki gert ráð fyrir því að félagið muni 

kaupa eigin bréf samhliða arðgreiðslum á næstunni. 

Það er mögulegt að lífeyrissjóðirnir séu hlynntir endurkaupum, en einungis upp að 

ákveðnu marki, þar sé lausafé er ekki áhyggjuefni hjá þeim. Lífeyrissjóðirnir þurfa að vera á 

tánum og fylgast vel með hlutaeign sinni í fjármála- og vátryggingafélögum. Ef lífeyrissjóðirnir 

fara yfir 10% eignarhlut eru þeir komnir með virkan hlut í fjármálafyrirtæki sem þeir gætu viljað 

forðast. Þannig gætu lífeyrissjóðirnir frekar vilja blanda endurkaupum með arðgreiðslum svo 

eignarhlutur þeirra fari ekki yfir 10%. Það var áhugavert hvað það var áberandi að hjá Sjóvá voru 

menn mjög meðvitaðir um þetta þar sem stærstu hluthafar félagsins vilja margir hverjir forðast 

að enda með virkan eignahlut.  
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Gjaldþolshlutfall sem tryggingarfélög þurfa að standast undir geta verið íþyngjandi þegar 

félög ætla að skila verulegum fjármunum til hluthafa sinna. Því geta endurkaup verið leið sem 

tryggingafélög myndu nýta meira i náinni framtíð þar sem að auðveldara væri að stjórna upphæð 

endurkaupanna. Þá gætu félögin keypt bréfin í litlum skömmtum líkt og Sjóvá hefur gert 

síðastliðin ár. Með þessu gætu félögin passað betur að þau haldi sér innan ákjósanlegra marka 

gjaldþolshlutfallsins.  

Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvers vegna fyrirtæki á íslenskum markaði nýttu 

ekki rétt sinn til þess að kaupa upp eigin bréf í miklu magni fyrr en á allra síðustu árum. Við 

veltum því fyrir okkur hvort það hafi eitthvað að gera með harðar skoðanir almennings í landinu. 

Þ.e.a.s. hvor fyrirtæki sleppi frekar við slæma umfjöllun í fjölmiðlum ef þau nota endurkaup til 

þess að skila fjármunnum til hluthafa í stað arðgreiðslna. Þó það sé ekki rökrétt, þá horfir hluti 

almennings á arðgreiðslur sem slæman hlut, þó arðgreiðslur séu stór ástæða þess að fjárfestar 

leggi peninga inn í fyrirtæki. Þegar fyrirtæki kaupir eigin bréf getur það vakið minni athygli en ef 

það hefði frekar kosið að greiða út arð.  

Það kom okkur á óvart hvað fyrirtækin svöruðu mismunandi hverjar helstu ástæður 

endurkaupa væru, allt frá því að endurkaup væri sú leið sem fjárfestar kjósa að fá fjármuni 

greidda og yfir í það að fyrirtækið væri undirverðlagt á markaði. Það er greinilegt að það er ekki 

einhver ein ástæða á bak við það hvers vegna fyrirtæki kaupa eigi bréf.  

Það var nokkuð erfitt að finna íslenskar heimildir um efnið, en þó fundust nokkrar. Hægt 

var að styðjast við lög og reglugerðir og rýna í nokkrar bækur til þess að fá betri skilning á 

efninu. Vegna skorts á íslenskum heimildum var frábært að fá að tala við og taka viðtöl við fólk í 

atvinnulífinu sem hefur víðtæka reynslu á málinu. Við fengum að tala við viðmælendur sem eru 

með mismunandi bakgrunn og hafa mismunandi sýn á málið.  

Það kom skemmtilega á óvart að meirihluti þeirra sem spurningakönnunin var send á 

svöruðu henni. Þó hefði verið gaman að fá svör frá öllum félögunum til þess að ná betri 

heildarmynd yfir markaðinn. En um þessar mundir hafa stjórnendur í miklu að snúast og 

aðstæður eru erfiðar hjá mörgum félögum og því fannst okkur svörunin góð miðað við aðstæður.  

Það gekk erfiðlega á köflum að ná að festa tíma fyrir viðtölin vegna aðstæðna í 

þjóðfélaginu. Fundir með stjórnendum höfðu verið skipulagðir í persónu en vegna takmarkana á 

heimsóknum í fyrirtæki og seinna samkomubanns þurfti að skipta öllum eftirstandandi viðtölum 
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yfir í fjarfundi. Okkur gekk þó vel að ná góðum tökum á fjarfundar forritum, fundirnir gengu 

vonum framar og skiluðu þeim upplýsingum sem þeim var ætlað.  

Nú þegar líður á árið verða afleiðingar Covid-19 veirunnar á hagkerfið sýnilegri. 

Fyrirtæki höfðu mörg hver samþykkt arðgreiðslur á aðalfundi áður en að vitað var hversu 

alvarleg áhrifin yrðu, og nú hafa sum fyrirtæki verið að draga til baka þessar fyrirhuguðu 

arðgreiðslur. Áhugavert verður að sjá hvernig þetta mun takast og hvaða mismunandi leiðir 

fyrirtæki kjósa að fara í þessum málum. Erfitt er að vita nákvæmlega hver áhrifin verða á 

endurkaupum. Þegar faraldurinn hefur gengið yfir og allt er komið í eðlilegt horf, gætu fyrirtæki 

sem eru fjárhagslega sterk og hafa ekki greitt út arð í langan tíma verið með skuldahlutfall sem er 

ekki ákjósanlegt. Þessi fyrirtæki gætu því viljað koma þessum fjármunum aftur til hluthafa sinna 

og í leið ná að finna fjármagnsskipan sem að hentar betur fyrir þann rekstur sem fyrirtæki eru í. 

Einnig er möguleiki að fyrirtæki muni kjósa í auknum mæli að taka lán og greiða þannig 

fjármunni til hluthafa, þar sem kjör á lánum eru betri en sést hafa áður á Íslandi. Það sem vegur á 

móti er þó óvissan í þjóðfélaginu, og því verður áhugavert að fylgjast með því hvernig fyrirtæki 

munu takast á við þennan vanda. Ef lán verða ennþá á góðum kjörum eftir að heimsfaraldurinn 

hefur gengið yfir, er ekki ólíklegt að fyrirtæki muni byrja að horfa til þess að nýta lántökur til 

þess að skila verðmætum til hluthafa. Hluthafar eru ekki að fá mikla ávöxtun á fjárfestingar sínar 

núna þar sem arðgreiðslur og endurkaup hafa nánast horfið. Því er líklegt að þeir búist við 

aukinni ávöxtun í framtíðinni í formi arðgreiðslu eða með endurkaupum. Allt er þetta þó háð 

hvernig fyrirtækin koma út úr heimsfaraldrinum og hvort þau séu nægilega sterk fjárhagslega til 

þess að geta skilað verðmætum til hluthafa. Aðstæður sem fyrirtæki búa við í dag eru mjög 

sérstakar. Í rauninni hefur sú staða aldrei áður komið upp hérlendis að starfsfólk mæti ekki 

reglubundið til vinnu eins og venjan er.  

Þegar arðgreiðslur fyrirtækja hafa verið settar á ís á meðan að efnahagslífið er í óvissu 

gætu endurkaup nýst félögum vel í sumum tilfellum. Endurkaup eru sveigjanlegri og auðveldara 

er að greiða fjármuni út í litlum skömmtum með endurkaupum án þess að eiga í hættu við það að 

auka áhættu á lausafjárstöðu. Félög sem standa enþá fjárhagslega sterk eftir faraldurinn gætu því 

byrjað fyrr að skila fjármunum til hluthafa með því að nýta endurkaupaáætlun frekar en að bíða 

eftir því að fá samþykki fyrir arðgreiðslu á hluthafafundi. Það fer þó eftir því í hvernig rekstri 

fyrirtækið er og hvort að endurkaupaáætlun sé í gildi. Ef endurkaupa áætlun er ekki í gildi þarf 
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að byrja á að undirbúa áætlunina. Þegar áætlunin er samþykkt er hægt að byrja að kaupa eigin 

bréf.  
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Viðauki 
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Töflur úr Excel 

Tafla 5. 1: Endurkaup og arðgreiðslur fyrirtækja skráð á aðalmarkað kauphallar Íslands 2013-2019 

 2013 2014 2015 2016 

 Endurkaup Arðgreiðslur Endurkaup Arðgreiðslur Endurkaup Arðgreiðslur Endurkaup Arðgreiðslur 

Iceladndic 

Seafood x x x x x x x x 

Eik 0,00 130.000.000 0,00 0,00 0,00 579.000.000 0,00 818.000.000 

Sjóvá  0,00 0,00 0,00 3.997.228.000 372.071.000 3.000.000,00 745.977.000 657.029.000 

Vís 0,00 0,00 546.781.000 1.830.940.000 1.216.199.000 2.487.945.000 573.926.000 2.066.793.000 

Sýn 0 0 156.000.000 0 414.000.000 219.000.000 400.000.000 0 

Síminn x x x x   1.000.000,00 750.000.000 577.000.000 

Arion x x x x x x x x 

TM     482.672.000 1.452.352.000 628.073.000,00 4.000.000.000,00 776.469.000,00 1.500.000.000,00 

Origo 0,00 19.991.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reginn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Marel Miðgengi 673.877.000 1.153.709.900 642.669.000 0 5.558.668.500 492.010.480 5.075.752.050 1.282.664.880 

Kvika x x x x x x x x 

Festir 0,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00 0,00 840.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 

Reitir x x x x 800.000.000,00 0,00 1.960.000.000,00 1.036.000.000,00 

Heimavellir x x x x x x x x 

Hagar 0,00 586.000.000,00 0,00 1.172.000.000,00 0,00 1.992.000.000,00 1.000.000.000,00 1.992.000.000,00 

Eimskip 0,00 423.207.000,00 0,00 504.600.000,00 0,00 933.200.000,00 0,00 1.213.200.000,00 

Skeljungur x x x x x x 0,00 0,00 

Brim 0,00 1.698.033.723,00 0,00 2.720.488.085,00 0,00 2.720.488.085,00 0,00 3.083.219.829,00 

Icelandair Group 0,00 1.500.000.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 

 673.877.000,00 5.510.941.623,00 1.828.122.000,00 13.329.758.085,00 8.989.011.500,00 16.767.643.565,00 11.282.124.050,00 18.775.906.709,00 
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(Arion banki, 2019, 2020; Brim, 2020; Eik, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Eimskip, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Festi, 

2019, 2020; Fjarskipti, 2014, 2016, 2017, 2018, 2105; Hagar, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; HB grandi, 2016, 2017, 2018, 

2019; Heimavellir, 2020; Icelandair Group, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Kvika, 2020; Marel, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020; N1, 2015, 2016, 2017, 2018; Nýherji, 2014, 2015, 2016, 2017; Origo, 2018, 2019, 2020; Reginn, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020; Reitir, 2016, 2017, 2018b, 2018a, 2020; Síminn, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Sjóvá, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020; Skeljungur, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Sýn, 2019, 2020; Tryggingamiðstöðin, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020; Vátryggingafélag Íslands, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 

 

 

 

 2017 2018 2019 

 Endurkaup Arðgreiðslur Endurkaup Arðgreiðslur Endurkaup Arðgreiðslur 

Iceladndic Seafood x x x x x x 

Eik 0,00 928.000.000 0,00 913.000.000 298.000.000 1.016.000.000 

Sjóvá  1.399.771.000 2.593.788.000 1.496.058.000 535.085.000 733.082.000 652.922.000 

Vís 190.724.000 1.022.809.000 511.950.000 1.321.585.000 199.933.000 2.043.745.000 

Sýn 0 0 0 0 0 0 

Síminn 1.102.000.000,00 275.000.000,00 1.242.000.000,00 311.000.000,00 1.310.000.000,00 330.000.000,00 

Arion x x 17.139.000.000 16.183.000.000 3.283.000.000 9.069.000.000 

TM   1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 700.000.000,00 

Origo 0,00 0,00 56.517.000,00 0,00 767.621.000,00 1.000.083.000,00 

Reginn 0,00 0,00 0,00 0,00 468.000.000,00 0,00 

Marel Miðgengi 7.642.236.000 1.736.091.000 9.158.241.000 3.574.930.000 5.148.750.000 5.035.240.000 

Kvika x x x x 520.322.000,00 442.799.000,00 

Festir 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 131.212.000,00 0,00 

Reitir 1.501.000.000,00 1.045.000.000,00 1.417.000.000,00 1.060.000.000,00 1.476.000.000,00 1.118.000.000,00 

Heimavellir x x 0,00 0,00 101.674.000,00 0,00 

Hagar 0,00 1.849.000.000,00 0,00 1.129.000.000,00 x x 

Eimskip 0,00 1.269.100.000,00 0,00 1.269.100.000,00 692.129.300,00 651.900.400,00 

Skeljungur 532.000.000,00 0,00 169.000.000,00 500.000.000,00 549.000.000,00 0,00 

Brim 0,00 1.813.658.723,00 0,00 1.269.561.106,00 1.916.982.600,00 1.899.000.000,00 

Icelandair Group 1.626.259.400,00 565.000.000,00 811.224.300,00 750.000.000,00 0,00 0,00 

 13.993.990.400,00 15.347.446.723,00 32.000.990.300,00 30.316.261.106,00 17.595.705.900,00 23.958.689.400,00 
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Spurningakönnun 

 

1.Nýtir fyrirtækið sem þú starfar hjá kaup á eigin bréfum? 

• Já (færist beint í svæði 1) 

• Nei (færist beint í svæði 2) 

 

 

Svæði 1 

1.  

Hver er helsta ástæðan fyrir því að fyrirtækið kaupir eigin bréf? (Hér er hægt að velja fleiri en 

eitt svar) 

 

• Bréfin eru undirverðmetin 

• Þrýstingur frá hluthöfum 

• Til þess að leiðrétta fjármagnsskipan 

• Sveigjanleiki 

• Hækka tekjur á hvern hlut 

• Annað: 

 

2.  

Telur þú skoðanir almennings gagnvart endurkaupum vera jákvæðari/neikvæðari en skoðanir 

þeirra á arðgreiðslum 

• Ég tel skoðanir almennings vera JÁKVÆÐARI gagnvart endurkaupum 

• Ég tel skoðanir almennings vera NEIKVÆÐARI gagnvart endurkaupum 

• Hvorki né 

• Ekki viss 

 

3.  

Telur þú að það verði aukning eða minnkun í endurkaupum í framtíðinni í stað arðgreiðslna? 

• Ég sé fram á aukningu 

• Ég sé fram á minnkun 

• Ég tel að það haldist stöðugt 

• Ekki viss 

 

 

Svæði 2 

1.  

Hver er helsta ástæðan fyrir því að fyrirtækið kýs að kaupa ekki eigin bréf? (Hér er hægt að 

velja fleiri en eitt svar) 
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• Félagið er í vexti 

• Hluthafar kjósa frekar að fá arðgreiðslur 

• Annað: 

 

2.  

Telur þú líklegt að félagið byrji að kaupa eigin bréf í framtíðinni 

• Já 

• Nei 

• Ekki viss 

 

 

 

Spurningar við viðmælendur 

Viðtal 

 

Við erum að vinna að BSc ritgerðinni okkar sem fjallar um kaup fyrirtækja á eigin bréfum. Við 

erum báðir að útskrifast úr viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík. 

Við erum að taka viðtöl við stjórnendur og stjórnarmenn í nokkrum skráðum félögum. 

Okkur langaði að fá að tala við þig til þess að sjá hvernig þið eruð að hugsa þetta.  

 

• Kaupir (fyrirtækið sem aðilinn starfar hjá) markvist eigin bréf? 

• Hvers vegna og hvenær var ákveðið að byrja að kaupa eigin bréf? 

• Hver er megin ástæða þess að (fyrirtækið sem aðilinn starfar hjá) kaupir eigin bréf? 

• Hvers vegna hefur (fyrirtækið sem aðilinn starfar hjá) kosið að kaupa eigin bréf frekar en 

að greiða út arð, er þetta breytilegt, og hverjar eru ástæðurnar á breytingunni? 

• Blandar félagið endurkaupum og arðgreiðslum? Hvert er þá hlutfallið? 

• Hverja telur þú vera helstu kosti á kaupum á eigin bréfum?  

• Hverjir eru ókostirnir? 

• Er félagið með endurkaupaáætlun? 

• Er þrýstingur frá hluthöfum um að félagið kaupi eigin bréf? 

• Er mismunandi hvernig hluthafar kjósa að fá afkomuna greidda? M.ö.o. er mismunandi 

hvernig hluthafar kjósa að ná arði af fjárfestingu sinni? 
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• Telur þú að lífeyrissjóðir séu hrifnari af kaupum á eigin bréfum eða arðgreiðslum? 

Hverjar eru ástæður þess? 

• Telur þú að það sé mismunandi eftir tegundum hluthafa hvort kaup félags á eiginbréfum 

henti þeim? 

• Telur þú að forstjóri og aðrir stjórnendur séu hlynntir eða andvígir kaupum félags á eigin 

bréfum? ...og hvað telur þú að skýri þá afstöðu? 

• Er líklegt að kaup félaga á eigin bréfum þynni út hlut almennra hluthafa sem mögulega 

þurfa að greiða vexti af lánum tengdum hlutabréfunum og þurfa því að selja hlut af sínum 

bréfum? 

• Á óvissutímum, er hentugra að kaupa eigin bréf í stað þess að greiða arð? (Arðgreiðsla 

ákveðin á aðalfundi og erfitt að breyta þeirri ákvörðun meðan hægt er að haga seglum 

meira eftir vindi varðandi endurkaup)??? 

 

 


