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Útdráttur 
Fjárfestingar í óskráðum félögum eru áhættumeiri heldur en fjárfestingar í skráðum félögum. 

Helsta skýringin á því er sú að upplýsingagjöf óskráðu félaganna er yfirleitt mun minni en hjá 

skráðum félögum og það sem skiptir jafnvel meira máli er að seljanleiki þeirra er minni. Sterkt 

samband er á milli áhættu og ávöxtunar og þannig er ávöxtunarkrafa til fjárfestinga í óskráðum 

félögum oft hærri en í skráðum félögum. Vegna þess hve fáir kaupendur eru af óskráðum 

félögum getur hluthafi þurft að gefa góðan afslátt af hlutabréfaverði til þess eins að geta selt 

þau. Á móti er borgað hærra verð fyrir bréf með mikilli veltu þar sem að seljanleiki þeirra er 

mun meiri. Yfirtökum fylgja oft afskráningar og oft hafna margir hluthafar yfirtökutilboðum 

og verða þá hluthafar óskráðs félags. Farið er yfir þrjú yfirtökutilboð sem öll hafa borist nýlega 

og atburðarrás tilboðanna rakin sem og niðurstöður. Rannsókn ritgerðarinnar er í viðtalsformi 

en álit þriggja aðila á áhættu við óskráð félög var kannað. Markmið rannsóknarinnar er að veita 

yfirlit yfir helstu áhættuþætti þess að fjárfesta í óskráðum félögum. Niðurstaðan var almennt 

sú að viðmælendur voru sammála því að seljanleiki bréfa skipti gríðarlega miklu máli þegar 

kemur að fjárfestingum og voru allir sammála því að staða minni hluthafa gegn stórum sé ekki 

sterk. Upplýsingagjöf er einnig mun minni hjá óskráðum félögum samanborið við skráðu 

félögin. Þá voru allir sammála því að minnihlutavernd má ekki vera það ströng að hún hamli 

markaðnum, en línan er þunn og voru viðmælendur ekki sammála því hversu langt á að ganga 

til þess að vernda veika stöðu minni hluthafa. 

Lykilorð: Fjárfestingar, yfirtökur, afskráningar, óskráð félög 
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Inngangur  
Saga íslensku Kauphallarinnar hefst árið 1985 þegar Verðbréfaþing Íslands var stofnað, árið 

2007 varð Kauphöll Íslands hluti af hinni norrænu kauphallarsamstæðu Nasdaq OMX (Nasdaq, 

e.d.). Íslenski verðbréfamarkaðurinn hefur sem og alþjóðlegir verðbréfamarkaðir farið í 

gegnum uppsveiflur og niðursveiflur í gegnum tíðina. Íslenski markaðurinn var einn af þeim 

mörkuðum sem fóru hvað verst úr fjármálahruninu mikla árið 2008. Markaðsvirði skráðra 

fyrirtækja hrundi, fjölmörg fyrirtæki urðu gjaldþrota og voru því afskráð úr Kauphöllinni sem 

gerði það að verkum að örfá fyrirtæki voru þar eftir. Úrvalsvísitalan hafði vaxið frekar jafnt og 

þétt á árunum fyrir hrun og sama má segja um veltuna á markaðinum. Velta fjármálafyrirtækja 

í Kauphöllinni var 89% af heildarveltu markaðarins á fyrri hluta ársins 2008 sem gerði það að 

verkum að þegar viðskiptabankarnir þrír, Landsbanki Íslands, Íslandsbanki og Kaupþing, féllu 

þá olli það miklum afleiðingum fyrir markaðinn í heild sinni (Jóhann Karl Reynisson, 2012). 

Hrunið var vissulega mikið áfall fyrir íslenskan fjármálamarkað og fékk 

hlutabréfamarkaðurinn að finna vel fyrir því. Fyrstu árin eftir hrun var veltan lítil og augljóst 

var að það væri erfitt verkefni fyrir höndum að byggja markaðinn upp. Verslunarkeðjan Hagar 

hf. var fyrsta félagið til að verða skráð á markað með almennu útboði árið 2011 og skráðum 

félögum hefur fjölgað smám saman síðan. Vel hefur verið tekið í nýskráningar eftir hrun og 

hafa nú alls 16 fyrirtæki verið skráð á markað frá hruni en á móti þessum nýskráningum hafa 

13 fyrirtæki verið afskráð úr Kauphöllinni, mörg hver í kjölfar gjaldþrots þeirra. Nettó aukning 

fyrirtækja á markaði frá hruni er þá einungis þrjú félög. Virkni markaðarins hefur verið mjög 

góð á flesta mælikvarða, veltan hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár og veltuhraði (velta 

leiðrétt fyrir stærð félaga á markaði) hefur verið þokkalega góð og jafnvel meiri í einhverjum 

tilfellum en hjá systurkauphöllum Nasdaq Iceland á Norðurlöndunum. Áhugi á markaðinum í 

heild sinni hefur verið á uppleið og aðstæður til skráninga í dag eru að mörgu leyti betri en þær 

hafa verið undanfarin ár (Baldur Thorlacius, munnleg heimild, 20. apríl 2021). Samrunar og 

yfirtökur voru áberandi frá árinu 2000 og alveg þangað til hrunið skall á sem gerði það að 

verkum að mörg fyrirtæki voru afskráð (Þingskjal nr. 1501/2009-2010). Það hefur verið lítið 

um yfirtökur á skráðum félögum frá hruni en hins vegar hafa skráð félög verið dugleg að nýta 

tækifæri sem felast í skráningu á markað til að yfirtaka eða sameinast öðrum óskráðum félögum 

(Baldur Thorlacius, munnleg heimild, 20. apríl 2021).  Óskráð félög eru þau félög sem eru ekki 

skráð á skipulegan verðbréfamarkað og er það talið mun áhættumeira að fjárfesta í slíkum 

félögum frekar en þeim sem skráð eru á verðbréfamarkað. Seljanleiki óskráðra félaga er mun 

minni en seljanleiki skráðra félaga (Barber og Goold, 2007) og er það einn af stærstu 
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áhættuþáttunum við það að eiga hlutabréf í óskráðu félagi eða að eiga hlut í framtakssjóði sem 

fjárfestir í óskráðum félögum (Jost og Pfister, 2016). Einnig er krafa um mun minni 

upplýsingagjöf hjá óskráðum félögum sem er annar af megin áhættuþáttum þess að fjárfesta í 

þeim (Barber og Goold, 2007). 

Sú áhætta sem myndast við það að geta ekki auðveldlega selt hlutabréfaeign í félagi 

verður hér eftir nefnd seljanleikaáhætta. Yfirtökur og málefni tengd þeim hafa verið mikið 

rannsakaðar út frá allskyns sjónarhornum, bæði hérlendis og erlendis. Þá hefur seljanleiki 

verðbréfa einnig verið mikið rannsakaður erlendis en minna hér á Íslandi. Markmið 

ritgerðarinnar er að rýna í afskráningar og óskráð félög og leggja mat á áhættuna sem myndast 

við það að eiga hlut í óskráðu félagi. Yfirtökur verða skoðaðar þar sem að þeim fylgja oft 

afskráningar og minni hluthafar geta átt hættu á að læsast inni án möguleika til sölu kjósi þeir 

að hafna yfirtökutilboði. Hafni hluthafi yfirtökutilboði af einhverri ástæðu og félagið yrði 

seinna afskráð verður hann þá orðinn hluthafi í óskráðu félagi. Farið verður yfir óskráð félög 

og yfirtökur, og verða helstu áhættuþættir þess að eignast hlut í óskráðum félögum skoðaðir. 

Áhættan sem myndast við það að eiga hlut í óskráðu félagi er huglæg og er þar af leiðandi ekki 

hægt að leggja tölulegt mat á það hversu mikil áhættan er. Viðtöl verða tekin við einstaklinga 

sem starfa á mismunandi sviðum en þó starfa þeir allir í kringum fjárfestingar. Rannsókn 

ritgerðarinnar er í formi yfirlitsgreiningar þar sem helstu áhættuþættir óskráðra félaga er dregin 

saman. Ritgerð þessi mun leitast eftir að svara rannsóknarspurningunni sem er eftirfarandi: 

Hverjir eru helstu áhættuþættir þess að fjárfesta í óskráðum félögum? 

Nýnæmi rannsóknarinnar felst í því að rannsaka helstu áhættuþætti óskráðra félaga en 

óskráð félög hafa ekki mikið verið rannsökuð hér á landi samanborið við önnur lönd. Þá hefur 

einnig farið lítið fyrir óskráðum félögum á Íslandi og eru þau ekki eins mikið rædd hér á landi 

eins og erlendis. Það er ástæðan fyrir því að höfundi ritgerðarinnar fannst áhugavert að 

rannsaka óskráð fyrirtæki og komast að helstu áhættuþáttum þess að fjárfesta í slíkum félögum. 

Rannsóknir sem koma að minnihlutavernd eru helst lögfræðilegar en það er þó óumflýjanlegt 

að fjalla um minnihlutavernd þegar kemur að óskráðum félögum og áhætturnar sem fylgja 

þeim. Það verður þó ekki farið djúpt í minnihlutaverndina, heldur aðeins farið yfir aðalatriðin. 

Ritgerðin samanstendur af sjö köflum. Fyrsti kaflinn ber heitið Staða þekkingar og snýr 

að því sem hefur áður verið rannsakað tengt seljanleikaáhættu óskráðra félaga og málefnum 

tengd því. Innlendar og erlendar rannsóknir voru skoðaðar og hugtök tengd viðfangsefni 

ritgerðarinnar kynnt. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er farið yfir ýmsar tegundir fyrirtækja, 

stærstu fyrirtæki landsins eru skoðuð og eru borin saman við stærstu fyrirtæki heims. Óskráð 

fyrirtæki eru borin saman við skráð fyrirtæki og helstu atriði varðandi þau. Þriðji kafli 
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ritgerðarinnar fjallar um yfirtökur og í þeim kafla eru þrjú yfirtökutilboð skoðuð, sem hafa öll 

átt sér stað á síðustu misserum auk atburðarásarinnar sem og niðurstöður þeirra. Fjórði kafli 

ritgerðarinnar fjallar um fjárfestingar í óskráðum félögum og eru framtakssjóðir einnig til 

umræðu í kaflanum. Fjallað verður um rannsóknina, hvernig hún fór fram og hverjir 

viðmælendur voru. Í fimmta kafla ritgerðarinnar verður farið yfir niðurstöður rannsóknar og 

verða helstu svör viðmælendanna tekin saman. Í sjötta kafla ritgerðarinnar verður umræðan 

dregin saman um efni ritgerðarinnar og sjöundi og síðasti kafli ritgerðarinnar eru stutt lokaorð.  
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1. Staða þekkingar 
Í þessum kafla verður farið í það sem hefur áður verið rannsakað varðandi óskráð félög og það 

sem tengist þeim. Kaflinn skiptist í tvo parta, erlendar og innlendar rannsóknir. 

 

1.1 Erlendar rannsóknir 

Óskráð félög hafa verið mikið rannsökuð erlendis þar sem vinsældir þeirra hafa verið að aukast 

mikið á síðustu misserum. Á móti hefur verið mikil niðursveifla í fjölda skráðra fyrirtækja 

síðustu tuttugu ár. René M. Stulz fjallar um þetta í ritgerð sinni frá árinu 2019 og hann segir 

þessa niðursveiflu vera komna til vegna mikils framboðs fjármagns til óskráðra félaga. Einnig 

komst hann að því að fyrstu árin af þessum 20, fækkaði skráðum félögum mun hraðar en 

fækkunin hefur verið mun hægari síðustu ár. Í Bandaríkjunum hefur skráðum félögum fækkað 

á hverju ári síðustu 20 árin, fyrir utan árin 2014 og 2018. Sama má segja um Bretland en 

hámarki fjölda skráðra félaga var náð árið 2006 og síðan þá hefur fjöldinn fallið gríðarlega 

mikið, eða um þriðjung. Á móti þessum niðursveiflum í skráðum félögum hafa óskráð félög 

verið á skriði upp á við. Líkt og Stulz komst að um vöxt óskráðra félaga komust Fenn, Liang 

og Prowse (1997) einnig að því að frá 1982 til ársins 1997 hefðu óskráð félög verið það sem 

hefur mest vaxið innan atvinnulífsins. Þau fjalla jafnframt um það að þessi óskráðu félög fá 

ekki mikla athygli þrátt fyrir þennan mikla vöxt (Fenn, Liang, & Prowse, 1997).  

Það hefur þekkst lengi að skráð félög taki yfir minni óskráð félög til þess að ná fram 

samlegðaráhrifum og nýta þau til þess að stækka. Gautam og Sahil (2018) fjölluðu um lög 

varðandi yfirtökur í ritgerð sinni An Insight into the Legal Framework of Takeovers of Public 

Listed Companies: A Comparative Study of Indian, Us and UK laws . Þeir skoðuðu regluverk 

í Bretlandi, Bandaríkjunum og Indlandi og báru saman mismun þeirra varðandi yfirtökur við 

mismunandi aðstæður. Þeir komust að því að regluverk varðandi yfirtökur væri mjög 

mismunandi á milli landa. Það væri mikill skortur á skýrum lögum varðandi yfirtökur í Indlandi 

og er reglur sem gerir félögum kleift að berjast gegn fjandsamlegum yfirtökum mjög óskýrt. 

Regluverkið í Bandaríkjunum er mun fullkomnara og skýrara samanborið við indversku lögin 

og í Bretlandi eru reglurnar einnig fullkomnari en á Indlandi. Bæði þessi lönd, Bretland og 

Bandaríkin, hafa fjölmargar reglur sem fylgja þarf varðandi yfirtökur.  

Munurinn á regluverki á milli mismunandi landa er greinilega mjög mikill og í löndum 

sem eru með ófullkomið regluverk varðandi yfirtökur eru mun meiri líkur á fjandsamlegum 

yfirtökum þar sem félagið sem reynt er að taka yfir getur ekki varist lögfræðilega á móti 

yfirtökunni. 
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Einn helsti vandinn við yfirtökur er að tryggja það að minnihlutavernd sé gætt að fullu 

en á sama tíma bjóða upp á skilvirkan yfirtökumarkað. Þegar yfirtaka heppnast vel, hefur nýjum 

eigendum tekist að ná meiri árangri í rekstri félagsins heldur en fyrri eigendum yfirtekna 

félagsins. Á sama tíma má segja að yfirtaka hafi misheppnast þegar nýjum eigendum mistekst 

að ná meiri árangri en fyrri eigendur. Yfirtökuaðilar þurfa þess vegna að greiða að minnsta 

kosti raunverulegt virði fyrirtækisins undir núverandi eignarhaldi (ekkert neikvætt 

yfirtökuálag). Yfirtökuálag er það yfirverð sem greitt er til hluthafa yfirtekna félagsins fyrir 

eignarhlut þeirra. Því hærra sem það er, því erfiðara er fyrir yfirtökufélagið að ná að hagnast á 

yfirtökunni. Þegar eigandi hefur náð meirihluta í félagi eykst hættan á því að hann geti notað 

stöðu sína andstætt vilja minni hluthafa og því stærri hlut sem hann kemst yfir, því auðveldara 

er að fara gegn vilja minni hluthafa þar sem réttindi minni hluthafa deyja oft út þegar hlutur 

meirihlutaeiganda nær yfir ákveðinn hlut. Það er þó mismunandi eftir löndum og er ekki þannig 

í öllum tilfellum (Burkart og Panunzi, 2003). Möguleikar minnihlutaeigenda á því að verja sig 

eru oftast í gegnum svokallaðar minnihlutavarnir í samþykktum félaga. Algengustu varnirnar 

snúa að forkaupsréttum og svokölluðum drag-along og tag-along ákvæðum. Drag-along 

ákvæðin eru sett til þess að vernda ráðandi hluthafa, en þau gera hluthafanum kleift að þvinga 

minni hluthafa með í sölu, ef fyrirtæki sé í söluferli. Tag-along ákvæðið er aftur á móti til þess 

að vernda minni hluthafa fyrirtækis en ef fyrirtæki er í söluferli og ráðandi hluthafi er að selja 

hlut sinn, þá mega minni hluthafar fyrirtækisins taka þátt í sölunni séu slík ákvæði í 

samþykktum fyrirtækisins (Henry, 2017). 

 Ávöxtun fjárfestinga með viðskiptavild hefur verið frekar stöðug undanfarin ár en á 

móti hefur ávöxtun fjárfestinga án viðskiptavildar verið að aukast. Þetta bendir til þess að 

yfirtökufélögum hefur ekki gengið vel að skapa verðmæti úr yfirtökunni. Þó hafa flestar 

yfirtökur aukið samlegðaráhrif sem hefur gert það að verkum að hagnaður hefur aukist án 

viðskiptavildar. Það er helst yfirtökuverðið sem er ástæðan fyrir því að verðmætasköpun 

yfirtaka hefur ekki gengið nógu vel, í flestum yfirtökum er yfirverð greitt fyrir yfirtekna félagið 

og þar af leiðandi eru það hluthafar yfirtekna félagsins sem njóta yfirleitt mest góðs af 

yfirtökum þar sem þeir fá yfirverðið greitt um leið og yfirtakan fer í gegn. Ef yfirtökufélag nær 

að halda yfirverði á yfirtökunni í lágmarki og ná samlegðaráhrifum á sama tíma, þá munu báðir 

hluthafar yfirtökufélagsins sem og hluthafar yfirtekna félagsins njóta góðs af yfirtökunni en 

það heppnast ekki alltaf (Goedhart o.fl., 2015). 

 Í rannsókn frá árinu 1998 var vænt ávöxtun hlutabréfa tekin fyrir og eitt af því sem 

rannsóknin leiddi í ljós var það að það er neikvæð fylgni á milli ávöxtunar og veltu. Þetta gefur 

til kynna að illseljanleg hlutabréf hafa gefið hærri ávöxtun að meðaltali. Ein helsta ástæðan 
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fyrir því er að fjárfestir sem vill kaupa seljanleg hlutabréf sem eru með mikla veltu, þarf að 

borga svokallað seljanleikaálag (e. liquidity premium) fyrir auðseljanlegu bréfin. Það hugtak 

er notað yfir yfirverðið sem greitt er fyrir það að bréfin séu auðseljanleg. Á móti er þess vegna 

oft hægt að kaupa illseljanleg hlutabréf á svokölluðum afslætti þar sem að áhættan er mun meiri 

(Brennan o.fl., 1998). Þegar eignir sem eru illseljanlegar eru skoðaðar, þá er mikilvægt að hafa 

seljanleikann í huga þegar verið er að verðmeta eignirnar. Fjárfestir, sem vill fjárfesta í eign 

sem er illseljanleg, hvort sem það er erfitt að selja hana eða kostnaðarsamt, á að draga væntan 

kostnað við söluna frá verðmæti eignarinnar. Sögulega hefur það þó sýnt sig að eignir sem 

teljast illseljanlegar hafa fengið hærri ávöxtun en þær sem teljast auðseljanlegar (Damodaran, 

e.d.). Hættan sem getur myndast við að fjárfesta í illseljanlegum eignum er sú að ef fjárfestir 

vill selja eignina getur það verið erfitt og tekið langan tíma að finna seljanda. Auk þess gæti 

fjárfestir þurft að veita verulegan afslátt til þess að geta selt eignina. 

 Óskráð félög geta verið mjög mismunandi og það að fyrirtæki séu óskráð, gerir þau 

ekki endilega lík. Stærðin skiptir gríðarlega miklu máli þegar það er verið að skoða óskráð 

félög, það er ekki hægt að bera saman fyrirtæki með 10 milljónir dollara í veltu við fyrirtæki 

sem er með veltu upp á 400 milljónir dollara. Í nær öllum tilfellum óskráðra félaga þarf að gefa 

seljanleikaafslátt (e. illiquidity discount) þegar kemur að því að selja fyrirtækið. Því stærri sem 

félögin eru, því minni seljanleikáhætta og þar af leiðandi þarf að veita minni afslátt þegar kemur 

að sölu þeirra. Þegar kemur að minni óskráðum félögum, þá er algengt að afslátturinn sé 

einhversstaðar á bilinu 10% til 30% en hins vegar ef það er verið að meta stórfyrirtæki, þá er 

afslátturinn mun minni eða einhvers staðar í kringum 3% til 5% (DeChesare, e.d.). Sama 

hvernig verðmatsgreining er gerð til þess að komast að virði fyrirtækis, þá hefur seljanleiki 

fyrirtækisins mikil áhrif á virði þess. Framboð og eftirspurn eftir eign er það sem gefur okkur 

jafnvægisverð eignar. Því minni eftirspurn eftir eignarhlut í fyrirtæki, því erfiðara er að selja 

það og þar af leiðandi er seljanleiki þess minni. Þegar framboð eykst hraðar en eftirspurn þá 

minnkar seljanleiki fyrirtækisins þar sem færri kaupendur eru að fyrirtækinu (Patterson, 2017).  

Neil Woodford er breskur fjárfestir sem þekkir seljanleika hlutabréfa vel en hann rak 

fjárfestingarsjóð undir sínu nafni á árunum 2014 til 2019. Woodford hafði starfað hjá ýmsum 

stórum sjóðum á fjármálaferli sínum og naut mikilla vinsælda sem sjóðsstjóri þeirra. Árið 2014 

ákvað hann að stofna sinn eigin sjóð sem varð strax gífurlega vinsæll. Stofnun sjóðsins var sú 

farsælasta í sögu Bretlands og stuttu eftir stofnunina var Woodford farinn að stýra fimm 

milljörðum punda (Ricketts, 2021). Sjóðurinn var opinn sjóður (e. open-end fund) þar sem 

fjárfestar gátu keypt og selt hlut í sjóðnum þegar þeir vildu. Slíkir sjóðir auka hlutafé þegar 

fjárfestar kaupa í sjóðunum en þegar fjárfestar vilja selja, þá kaupir sjóðurinn hlutinn af þeim. 
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Til þess að geta keypt eignirnar til baka selur sjóðurinn eignir til þess að eiga nægt fjármagn til 

að geta keypt hlutinn (Capital Group, e.d.). 

Sjóðurinn naut mikilla vinsælda og hélt áfram að stækka, fjárfestingar sjóðsins gengu 

vel en stór hluti fjárfestinga sjóðsins var í óskráðum félögum. Þar sem Woodford sjálfur 

stofnaði sjóðinn fékk hann meiri sveigjanleika í fjárfestingum og gat þar af leiðandi farið í 

áhættumeiri fjárfestingar. Árið 2017 fóru hins vegar nokkrar af fjárfestingum hans að lækka í 

virði sem gerði marga fjárfesta sjóðsins skelkaða. Á þessum tímapunkti var útflæði fjármagns 

úr sjóðnum hans farið að aukast mjög mikið þar sem fjárfestar urðu meira og meira efins um 

stöðu fjármálamarkaðarins í heild sinni. Blanda af slæmu gengi fjárfestinga sjóðsins og útflæði 

fjármagns fjárfesta var ekki góð blanda fyrir Woodford þar sem hann þurfti að losa stóran part 

af eignum sjóðsins til að geta greitt fjárfestum sem vildu losa sig úr sjóðnum. Þessi saga hélt 

áfram og nokkrir af stærstu fjárfestum sjóðsins fóru meira að segja að selja sig úr sjóðnum. 

Woodford þurfti að selja eignir hratt og örugglega til að geta greitt fjárfestunum, og þar sem 

óskráðu félögin eru ekki auðseljanleg þurfti hann að selja eignarhluti í skráðu félögunum fyrst. 

Þetta gerði það að verkum að vægi óskráðra félaga í sjóðnum jókst gífurlega mikið. Þegar einn 

af stærri hluthöfum sjóðsins tók ákvörðun um að selja 240 milljón punda hlut sinn stöðvaði 

Woodford hlutabréfaviðskipti í sjóðnum sem gerði það að verkum að hundruðir þúsunda 

fjárfesta gátu ekki selt hlut sinn í sjóðnum. Viðskiptin voru stöðvuð til þess að Woodford gæti 

fengið tíma til að endurskipuleggja sjóðinn og losað mikið af þessum óskráðu eignum 

(Ricketts, 2021). Ákvörðunin vakti mikla athygli og var verulega óvinsæl, sérstaklega á meðal 

hluthafa sjóðsins. Woodford gat þó lítið annað gert þar sem að hann var búinn að selja nær allar 

auðseljanlegu eignir sjóðsins og meirihluti eignasafnsins orðinn óskráð félög sem voru með 

gríðarlega lítinn seljanleika. Fjármagn hluthafa sjóðsins var þar af leiðandi fast í eignum sem 

var einfaldlega hægara sagt en gert að selja. Þetta undirstrikar áhættuna við að eiga óskráð félög 

sem eru illseljanleg. Að auki var sjóðurinn rekinn sem opinn sjóður sem passar ekki vel fyrir 

sjóð sem er með mikið af illseljanlegum eignum. Opnir sjóðir þurfa að vera tilbúnir til þess að 

losa eignir hratt til að geta mætt útflæði fjármagns en sjóður Woodfords var einfaldlega of 

háður óskráðum, illseljanlegum eignum sem gerði það að verkum að uppbygging sjóðsins varð 

sjóðnum sjálfum að falli.  
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1.2 Innlendar rannsóknir 
Á Íslandi á árunum fyrir hrun var algengt að fjársterkir aðilar keyptu stórar stöður í skráðum 

fyrirtækjum. Jón Sævarsson fjallar um í meistararitgerð sinni í fjármálum frá árinu 2011 að 

skráðum félögum á Íslandi fjölgaði mjög mikið þangað til yfirtökur fóru að verða tíðari og í 

kjölfarið voru mörg fyrirtæki afskráð. Þessar yfirtökur voru annaðhvort vinveittar eða 

fjandsamlegar. Vinveittar yfirtökur fara þannig fram að stjórn yfirtekna félagsins er samþykk 

samrunanum og styður það eindregið að hluthafar samþykki yfirtökutilboðið. Þetta endar þegar 

að þeir hluthafar yfirtekna félagsins sem samþykktu yfirtökutilboðið fá greitt fyrir hluti sína, 

oftast með reiðufé eða hluti í yfirtökufélaginu. Á hinn bóginn getur stjórn yfirtekna félagsins 

verið á móti samrunanum og hafa það verið nefndar fjandsamlegar yfirtökur. Þá mælir stjórn 

yfirtekna félagsins gegn því að hluthafar samþykki yfirtökutilboðið. Ástæðurnar geta verið 

misjafnar en til dæmis getur stjórninni fundist yfirtökutilboðið of lágt eða óttast eigið 

starfsöryggi. Í lokin eru það þó alltaf hluthafarnir sem hafa úrslitavaldið þar sem það eru þeir 

sem geta hafnað eða samþykkt yfirtökutilboðið (Jón Sævarsson, 2011). 

Regluverkið varðandi samruna og yfirtökur hefur verið mikið rannsakað hérlendis, 

sérstaklega eftir að yfirtökur urðu eins algengar og þær voru á árunum fyrir hrun. Hlutverk 

regluverksins er mikilvægt þar sem að passa verður að stórir, ráðandi hluthafar geti ekki 

misnotað vald sitt. Hilmar Einarsson (2010) komst að því í lokaritgerð sinni „Hver er staða 

minnihlutahluthafa gagnvart ráðandi hluthöfum stórra hlutafélaga og misnotkun þeirra á stöðu 

sinni?“ frá árinu 2012 að löggjöf á réttarsviðinu var mjög ófullkomin á árunum fyrir hrun og 

nauðsynlegar breytingar hafi þurft að eiga sér stað. Lög varðandi minnihlutavernd hafa lengi 

verið í umbótum, eða frá lögfestingu fyrstu laga um hlutafélög. Árið 1978 voru sett lög nr. 

32/1978 um hlutafélög þar sem grundvallarreglur um jafna meðferð hluthafa og bann við 

ótilhlýðlegum ráðstöfunum voru lögfestar, ásamt sterkari stöðu minnihlutans gagnvart 

meirihlutanum. Þegar lög nr. 2/1995, um hlutafélög voru sett, var skerpt á ýmsum ákvæðum 

sem varða minnihlutavernd. Síðan við setningu laga nr. 89/2006, um breytingu 

hlutafélagalaganna var enn fremur hnykkt á aukinni minnihlutavernd. Þessi áframhaldandi 

lögsetning sýnir hversu mikilvæg minnihlutaverndin er, en það má hins vegar ekki gleyma því 

að stuðla verður að jafnvægi minnihlutaverndar og meirihlutaræðis. Hilmar Einarsson (2010) 

kemur inn á þetta í ritgerð sinni og leggur  hann áherslu á að það þurfi að passa að 

minnihlutaverndin fari ekki út fyrir tilgang sinn þar sem hún gæti auðveldlega verið misnotuð. 

Hallgrímur Tómasson (2020) segir í lokaritgerð sinni „Virkir hluthafar, hvaða hlutverki gegnir 

minnihlutavernd í því að auka áhrif lítilla hluthafa?“ að minni hluthafar geti komist til áhrifa 
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innan félaga en það er þó oftast einungis hægt í krafti fjöldans. Einnig segir hann ýmsar reglur 

til staðar sem geta nýst minni hluthöfum til að komast til áhrifa innan félaga.  

Minnihlutaverndin er eitthvað sem er augljóslega ofarlega í forgangsröðun 

reglugerðarinnar á Íslandi en það er ekki allsstaðar full athygli á minnihlutaverndina. 

Áðan var komið inn á lokaritgerð Jóhanns Karls Reynissonar (2012) „Kauphöll Íslands 

á tímamótum“ þar sem fjallað er um árin fyrir og eftir hrun, en hann fjallar einnig um að á 

blómaskeiði Kauphallarinnar gerðist það að fjandsamlegar yfirtökur urðu algengari en áður 

hafði þekkst. Árið 2012 lagði Jóhann könnun fyrir 100 stærstu óskráðu fyrirtæki landsins og 

var ein af spurningunum hvort fyrirtækin óttuðust þessar svokölluðu fjandsamlegu yfirtökur ef 

fyrirtæki yrði skráð á markað. Íslensk fyrirtæki eru í flestum tilfellum ekki það stór þannig að 

fjársterkir einstaklingar eiga tiltölulega auðvelt með að ná yfirráðum í þeim, sérstaklega þegar 

þau eru skráð. Þá geta stjórnendur fyrirtækjanna ekki ráðið hvaða hluthafar bætast við 

hluthafahóp fyrirtækisins. Þegar einstaklingar ná yfirráðum í fyrirtækjum geta þeir farið að 

beita sér fyrir því að þjóna eigin hagsmunum án þess að taka tillit til minni hluthafa 

fyrirtækisins. Könnunin sem Jóhann lagði fyrir leiddi það í ljós að 25% þessara 100 óskráðu 

fyrirtækja telja þessar fjandsamlegu yfirtökur eina af áhættunum við það að skrá fyrirtækið sitt 

á markað. 

Nokkrar fjandsamlegar yfirtökur hafa vakið athygli síðustu ár og má nefna sem dæmi 

yfirtökuna á gosverksmiðjunni Baltic. Í ævisögu Ingimars H. Ingimarssonar, Sagan sem varð 

að segja, sem Þorfinnur Ómarsson (2011) skrifaði, er ævi Ingimars rakin og farið yfir 

viðskiptasögu hans. Hann stofnaði gosverksmiðjuna Baltic sem var staðsett í Rússlandi en hann 

sakar Björgólf Guðmundsson og son hans, Björgólf Thor Björgólfsson um að hafa haft af sér 

verksmiðjuna með svikum og prettum. Síðar varð þessi verksmiðja grunnurinn að 

viðskiptaveldi þeirra Björgólfsfeðga þar sem verksmiðjan var seld til bandaríska risans Pepsi 

og fjármagnið sem fékkst úr þessum viðskiptum var nýtt til þess að kaupa stóran hlut í 

Landsbankanum fyrir hrun (Griffiths, 2005; Þorfinnur Ómarsson, 2011). Flókin lögfræðibrögð 

og mafíutengingar einkenna þessa yfirtöku og er erfitt að neita því að þetta hafi verið 

fjandsamleg yfirtaka. Dómsmál hérlendis og erlendis voru ótal mörg og málið vakti mikla 

athygli. Önnur fjandsamleg yfirtaka sem vakti mikla athygli er yfirtaka þeirra Árna Haukssonar 

og Hallbjörns Karlssonar á Húsasmiðjunni. Bogi Þór Siguroddsson (2002) skrifaði bókina 

Fjandsamleg yfirtaka þar sem hann segir sína sögu varðandi viðskipti með Húsasmiðjuna. Bogi 

var á þessum tíma forstjóri Húsasmiðjunnar og bauðst honum að kaupa fyrirtækið. Árni 

Hauksson var fjármálastjóri Húsasmiðjunnar og talaði Bogi hann inn á það að koma með sér 

inn í þessi viðskipti. Kaupin voru ennþá á undirbúningsstigi þegar Bogi fór erlendis í sumarfrí. 
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Stuttu síðar hringir Árni í Boga og tilkynnir honum að það sé búið að selja Húsasmiðjuna. 

Kaupendurnir voru Árni Hauksson sjálfur og vinur hans Hallbjörn Karlsson sem vann hjá 

Kaupþingi. Samkvæmt Boga, fóru þeir á bakvið hann og tóku yfir Húsasmiðjuna með 

fjandsamlegum hætti.  

Baugur keypti seinna Húsasmiðjuna sem gerði það að verkum að Árni Hauksson og 

Hallbjörn Karlsson urðu fjársterkir fjárfestar (Vísir, 2005). Þessi umrædda yfirtaka félaganna 

Árna og Hallbjörns var að auki fjármögnuð að miklu leyti með lántöku (Bogi Þór 

Siguroddsson, 2002) og var þessi yfirtaka þess vegna bæði skuldsett yfirtaka og fjandsamleg 

yfirtaka. 

Síminn og Exista voru stærstu hluthafar hugbúnaðarfyrirtækisins Kögunar hf. árið 2006 

með 38% hlut. Gunnlaugur Sigmundsson, forstjóri Kögunar taldi marga óttast það að læsast 

inni í félaginu þegar eignarhlutur Símans og Exista var orðinn svona mikill. Skoðun ehf., 

dótturfélag Dagsbrúnar ehf., móðurfélag 365 miðla keypti hluti í Kögun hf. af mörgum 

fjárfestum til þess að geta spornað við yfirtöku Símans og Exista. Margir stjórnendur Kögunar 

seldu hlut sinn til Dagsbrúnar þar sem þeim leist ekki á eignarhlut Símans og Exista. 

Eignarhlutur dótturfélags Dagsbrúnar fór eftir kaupin upp í 51% sem tryggði þeim meirihluta 

af útgefnu hlutafé Kögunar (Kristján Torfi Einarsson, 2006). 

Ármann Þorvaldsson (2009) skrifaði bókina Ævintýraeyjan - Uppgangur og endalok 

fjármálaveldis. Ármann, sem var forstjóri Kaupþings í London á árunum 2005–2008 fjallar um 

sögu sína, allt frá fyrsta degi sínum sem bankamaður í Kaupþingi og þangað til að 

fjármálahrunið reið yfir. Í bókinni fjallar Ármann um fyrsta greenmail í sögu Íslands. Á 

aðfangadag árið 1990 kom flöggun frá Kaupþingi um að þeir væru komnir með yfir 5% hlut í 

Eimskipafélagi Íslands. Kaupþing varð þannig þriðji stærsti hluthafi félagsins. Á þessum tíma 

var Eimskipafélagið stærsta fyrirtæki landsins og eigendahópurinn var mjög dreifður sem gerði 

það að verkum að þessi viðskipti snertu gríðarlega marga. Þessi kaup féllu ekki í kramið hjá 

öllum og óttaðist stjórn Eimskipafélagsins hverjum Kaupþing myndi selja hlutinn. Margir 

fjársterkir aðilar höfðu áhuga á að kaupa hlut Kaupþings en stjórn Eimskipafélagsins vissi af 

fyrirhugaðri sölu og leist ekki á þá fjárfesta sem voru líklegir kaupendur. Málið endaði þannig 

að Eimskipafélagið sjálft keypti hlutinn til að koma í veg fyrir að hann myndi enda í höndunum 

á aðilum sem þeir vildu ekki sjá á hluthafalista félagsins. Greenmail er hugtak sem er nátengt 

fjandsamlegum yfirtökum, það er í raun hótun um fjandsamlega yfirtöku. Greenmail á sér stað 

þegar fjárfestar kaupa stóra stöðu í fyrirtæki og hóta fjandsamlegri yfirtöku. Hótunin er síðan 

notuð til þess að þvinga fyrirtækið til að kaupa eigin bréf af fjárfestunum til þess að verjast 

fjandsamlegri yfirtöku. Fyrirtækið þarf í flestum tilfellum að borga yfirverð fyrir bréfin og þar 
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af leiðandi hafa fjárfestarnir grætt á þessu. Fyrirtækið stendur fyrir erfiðri ákvörðun um hvort 

það eigi ekkert að gera og leyfa fjárfestunum að taka yfir fyrirtækið eða borga yfirverð fyrir 

eigin bréf. Lítið heyrist um greenmailing í dag, líklegast vegna þess að regluverkið í kringum 

þess konar viðskipti var hert eftir að þetta varð vinsælt í kringum 1980 (Corporate Finance 

Institute, e.d.).  

 

1.3 Skuldsettar yfirtökur 

Í áðurnefndri meistararitgerð eftir Jón Sævarsson (2011) er einnig fjallað um skuldsettar 

yfirtökur og segir hann þær vera eina af algengustu tegundunum yfirtaka, í skuldsettum 

yfirtökum er yfirtakan fjármögnuð að stóru leyti með lántöku. Það sem einkennir skuldsettar 

yfirtökur er að ef yfirráð næst eru félögin afskráð af markaði (hafi þau verið skráð). Eftir að 

fyrirtækið hefur verið afskráð er farið í að styrkja reksturinn í von um að geta skráð fyrirtækið 

aftur á markað seinna á hærra verði. Oft eru rekstrareiningar seldar út úr fyrirtækinu til þess að 

greiða niður lánið sem tekið var til þess að fjármagna yfirtökuna. Þróun skuldsettra yfirtaka var 

rannsökuð sem og framtíð þeirra í meistararitgerð Svanhvítar Birnu Hrólfsdóttur frá árinu 

2013. Hún segir skuldsettar yfirtökur hafa verið algengar hér á landi og verið mikið notaðar á 

árunum fyrir hrun. Þegar hrunið skall á, þá drógust samrunar og yfirtökur verulega saman. Á 

árunum fyrir hrun var umfang samruna og yfirtaka gríðarlega mikið, sérstaklega á Íslandi. 

Umfang samruna og yfirtaka á Íslandi var um 27% af landsframleiðslu, en í Bandaríkjunum 

var það aðeins 9% af landsframleiðslu. Þrátt fyrir að umfangið hafi verið svona mikið á Íslandi 

voru frekar fá stórfyrirtæki að stunda þessar yfirtökur. Á árunum 1996 til 2005 voru 151 

samrunar og yfirtökur en þetta var einungis framkvæmt af 40 fyrirtækjum. Veigamestu 

fyrirtækin í þessum samrunum og yfirtökum voru Actavis og Kaupþing. Þá fjallar ritgerðin 

einnig um ástæður þess að fyrirtæki kjósi að fara í samruna en ástæðurnar geta verið margar. 

Sem dæmi um ástæður má nefna að fyrirtæki séu að leitast eftir öflugum vexti eða 

samlegðaráhrifum.  

Skuldsettar yfirtökur hafa þekkst lengi hér á landi en ein af fyrstu skuldsettu 

yfirtökunum átti sér stað árið 1986 og var oft kallað kaup aldarinnar. Kaupin voru framkvæmd 

af Óla Kr. Sigurðssyni. Bjarki Bjarnason (1994) skrifaði sögu Óla, Ofurhuginn Óli í Olís: 

Ævisaga Óla Kr. Sigurðssonar,  en bókin fjallar um sögu Óla og kaup hans á olíurisanum Olís. 

Hvort yfirtökufélagið eða yfirtekna félagið njóti meiri ávinnings af yfirtöku hefur verið 

rannsakað. Birgir Ólafsson fjallar um samruna og yfirtökur í B.Sc. ritgerð sinni, Samrunar og 

yfirtökur frá árinu 2015, og komst hann að því að samrunum og yfirtökum hefur á síðustu árum 
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fjölgað gríðarlega mikið. Hann reyndi að finna út hvort yfirtökufélagið eða yfirtekna félagið 

væri sigurvegari yfirtökunnar eða samrunans út frá gengi hlutabréfa félagsins. Niðurstöður 

rannsóknar hans leiddu í ljós að hluthafar yfirtekinna félaga fengju töluvert meiri ávinning af 

yfirtöku heldur en hluthafar yfirtökufélagsins. Ávöxtun yfirtekinna félaga er hærri en ávöxtun 

yfirtökufélaga þegar litið er til langs tíma en ef félögin eru skoðuð saman eftir samrunann, þá 

hækkar hlutabréfaverð sameinaðs félags meira en hlutabréfavísitala sama markaðar í flestum 

tilfellum. Til skamms tíma er sömu sögu að segja, yfirtekna félagið hækkar meira heldur en 

yfirtökufélagið (Birgir Ólafsson, 2015).  

Ingi K. Pálsson, Katrín Ólafsdóttir og Kári Sigurðsson (2008) skrifuðu einnig um áhrif 

af samrunum og yfirtökum í Tímarit um viðskipti og efnahagsmál en greinin beindist aðallega 

að skammtímaáhrifum. Niðurstöður þeirra gáfu það til kynna að þegar um meiriháttar yfirtöku 

er að ræða, þá hækkar hlutabréfaverð um tæp 7% en helst óbreytt þegar um minniháttar yfirtöku 

eða samruna er að ræða (Katrín, Ingi og Kári, 2007).  

Niðurstöður beggja rannsóknanna gefa það til kynna að hluthafar yfirtekinna fyrirtækja 

njóti hærri ávöxtunar heldur en hluthafar yfirtökufélagsins bæði til lengri og skemmri tíma en 

það er sama niðurstaða og fjallað var um í stöðu þekkingar erlendis. Það eru því hluthafar 

yfirtekna félagsins sem eru óumdeildir sigurvegarar yfirtaka. Í þriðja kafla ritgerðarinnar 

verður farið dýpra í yfirtökur og nokkur dæmi um yfirtökur síðustu ára skoðuð. 

 

1.4 Seljanleiki 
Í meistararitgerð Bjargar Baldursdóttur frá árinu 2014 fjallar hún um seljanleika verðbréfa og 

hvort æskilegt sé að íslenskir lífeyrissjóðir fjárfesti í óskráðum verðbréfum. Hún segir 

seljanleika verðbréfa vera hversu seljanleg verðbréfin eru á markaðsverði á þeim tíma sem 

eigandi bréfanna vill selja þau. Verðbréf sem eru skráð á skipulegan verðbréfamarkað eru oftast 

auðseljanleg en það fer þó eftir aðstæðum, eins og til dæmis efnahagsástandi. Það meta þó ekki 

allir seljanleikann eins og er hann mis mikilvægur fyrir fjárfesta, almennt séð er það hins vegar 

þannig að ef um tvær sambærilegir eignir á sama verði er um að ræða, þá mun fjárfestirinn 

velja þá sem telst seljanlegri. Í raunveruleikanum yrði seljanlegri eignin eftirsóknarverðari sem 

myndi leiða til þess að verð eignarinnar hækkar og þá eru eignirnar tvær ekki lengur jafn dýrar. 

Þetta kallast seljanleikaálag.  

Seljanleikaálagið hefur áhrif á verðlagningu verðbréfa eftir því hversu seljanleg eða 

illseljanleg þau eru. Skráning verðbréfa á skipulegan verðbréfamarkað eykur í nær öllum 

tilvikum seljanleika bréfanna. Þar eru stífar reglur og skilyrði sem gerir það að verkum að skráð 
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verðbréf teljast traustari en óskráð verðbréf. Þar af leiðandi eru fleiri kaupendur og seljendur 

sem eykur seljanleikann. Viðskiptavakar eru aðilar sem bjóðast til að kaupa og selja verðbréf 

á markaði, oftast gegn þóknun frá útgefendum verðbréfanna. Viðskiptavakinn er tilbúinn að 

kaupa og selja bréf þegar það vantar seljanda eða kaupanda á móti (Björg Baldursdóttir, 2014). 

Viðskiptavakarnir auka seljanleika skráðra verðbréfa enn meira og er þar af leiðandi mjög erfitt 

að geta ekki selt verðbréf sem eru skráð á verðbréfamarkað. Þó geta verulegar upphæðir haft 

áhrif á seljanleika bréfa þar sem mögulegur kaupendahópur minnkar því hærri sem upphæðin 

er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

2. Skráð og óskráð fyrirtæki  
Fjöldi fyrirtækja á Íslandi hefur farið vaxandi undanfarin ár og á síðustu 10 árum hefur 

fyrirtækjum landsins fjölgað um 14.297. Í árslok 2020 voru fyrirtæki landsins í heildina 75.242. 

Við sjáum á myndinni hér að neðan að fjöldi fyrirtækja hefur aukist frá ári til árs í öllum 

tilfellum frá því að Hagstofa Íslands (e.d.-a) fór að halda utan um fjölda fyrirtækja árið 2008, 

nema frá árinu 2019 til 2020, en þá fækkaði fyrirtækjum um 2.318 fyrirtæki sem segir okkur 

að mjög mörg fyrirtæki hafa verið afskráð eða farið í gjaldþrot á umræddu tímabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1.1 Fjöldi fyrirtækja í árslok (Hagstofa Íslands, e.d.-a) 

 

Hagstofa Íslands (e.d.-b) heldur einnig utan um nýskráningar íslenskra hlutafélaga og 

einkahlutafélaga sem sýnir hversu mörg ný fyrirtæki voru stofnuð á hverju ári. Nýskráð félög 

hafa ekki verið að aukast eins jafnt og þétt eins og heildarfjöldi skráðra fyrirtækja, en 

nýskráningarnar hafa verið sveiflukenndari. Hrun varð í nýskráningum fyrirtækja stuttu eftir 

fjármálahrunið þegar nýskráningar fyrirtækja fóru úr 2.642 árið 2009 í 1.630 árið 2010. Frá 

árinu 2010 og alveg til ársins 2016 fjölgaði nýskráningum frekar jafnt og þétt. Frá árinu 2016 

virðist niðursveifla hafa átt sér stað fram til ársins 2019 en á árinu 2020 voru hvorki meira né 

minna en 2.487 félög nýskráð.  
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Tafla 1.2 (Hagstofa Íslands, e.d.-b) 

 

Fyrirtæki landsins eru fjölmörg og af öllum stærðum og gerðum. Mörg af stærstu fyrirtækjum 

landsins í dag eru skráð á skipulegan verðbréfamarkað Kauphallarinnar, hvort sem það er á 

aðalmarkað Kauphallarinnar eða á hliðarmarkaðinn First North, sem er ætlaður minni 

fyrirtækjum sem eru að taka fyrstu skrefin sem skráð félög. 18 fyrirtæki eru skráð á aðalmarkað 

Kauphallarinnar í dag, en einungis 4 fyrirtæki eru skráð á First North markaðinn. Langflest 

fyrirtæki landsins eru þar af leiðandi ekki skráð á markað. (Nasdaq, 2021)  

 

2.1 Stærstu fyrirtæki landsins 

Þrátt fyrir að óskráðu fyrirtækin séu mun fleiri en skráðu fyrirtækin, þá tíðkast það oftast að 

stórfyrirtæki séu skráð á markað, en það er þó ekki alltaf raunin. Það er hins vegar krafa um 

lágmarksstærð fyrirtækis þegar það er skráð á markað og þess vegna eru engin lítil fyrirtæki 

skráð á markað. Frjáls verslun hefur lengi gefið út lista yfir stærstu fyrirtæki landsins og miðast 

listinn við veltu þeirra, en listinn samanstendur af öllum fyrirtækjum landsins, skráðum sem og 

óskráðum. Listinn til vinstri á myndinni að neðan sýnir 20 stærstu fyrirtæki landsins út frá veltu 

þeirra á árinu 2019, listinn til hægri er til samanburðar en þar sjáum við 20 stærstu fyrirtæki út 

um allan heim einnig út frá veltu árið 2019 (Statista, 2020). Íslensku fyrirtækin eru birt 

samkvæmt veltu þeirra í íslenskum krónum, en bandarísku fyrirtækin eru birt samkvæmt veltu 

þeirra í bandarískum dollurum. 
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Tafla 1.3 Stærstu fyrirtæki landsins, velta í milljónum króna og milljónum bandarískra dollara. 

(Frjáls verslun, 2020) 

 

Það er áhugavert að skoða þessa lista, fjögur stærstu fyrirtæki landsins eru skráð í Kauphöllinni, 

ríkisbankarnir tveir, Landsbankinn og Íslandsbanki eru stærstu óskráðu fyrirtæki landsins út 

frá veltu. Undirbúningur fyrir skráningu Íslandsbanka á markað er hins vegar hafinn. Öll skráðu 

félögin af þessum 20 stærstu eru skráð í íslensku Kauphöllinni nema eitt, Össur hf. Össur hf. 

er skráð í dönsku Kauphöllinni eftir að það var afskráð úr íslensku Kauphöllinni árið 2011 en 

skráð aftur þremur dögum síðar án samþykkis félagsins vegna gjaldeyrishaftanna. Össur hf. 

var endanlega afskráð úr íslensku Kauphöllinni í lok ársins 2017 (Helgi Vífill Júlíusson, 2017). 

Meira en helmingur stærstu fyrirtækja landsins eru óskráð eða 11 af 20 og eru með samanlagða 

veltu upp á tæpa 674 milljarða. Hin níu fyrirtækin eru skráð á markað og eru með samanlagða 

veltu upp á 932 milljarða. Þrátt fyrir að færri fyrirtæki af 20 stærstu séu óskráð, þá eru skráðu 

fyrirtækin stærri miðað við veltu (Frjáls verslun, 2020). Actavis Group PTC ehf. er 

lyfjafyrirtæki sem er í 19. sæti listans, Actavis var afskráð úr Kauphöll Íslands árið 2007 þegar 

Novator eignaðist nær allan hlut í lyfjafyrirtækinu með skuldsettri yfirtöku (Yfirtakan á Actavis 

samþykkt, 2012). Actavis var hins vegar keypt af ísraelska lyfjafyrirtækinu Teva árið 2015. 

Teva er aftur á mótiskráð félag en það er skráð í Kauphöllinni í New York (Guðrún 

Hálfdánardóttir, 2015). Þegar listarnir eru bornir saman er töluverður munur, það eru óvenju 

mörg stór óskráð fyrirtæki á Íslandi, en  öll 20 stærstu fyrirtæki heims eru skráð á markað nema 

eitt, en það er kínverska olíufélagið China National Petroleum sem er í eigu ríkisins (CNPC, 
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e.d.). Það er áhugavert að sjá hversu mikill munurinn er en það er ekki algengt að gríðarlega 

stór fyrirtæki séu óskráð. 

Óskráð félög eru oftast með þéttara eignarhald heldur en skráð félög þar sem það er 

erfiðara að fjárfesta í þeim. Í flestum tilfellum eru fáir stórir ráðandi hluthafar í óskráðum 

félögum sem gerir það að verkum að minni hluthafar hafa lítið að segja um stjórnunarhætti 

félaganna. Það geta verið allskyns ástæður fyrir því að fyrirtæki vilja vera óskráð, ein 

veigamikil ástæða er sú að upplýsingagjöf skráðra félaga er mun meiri heldur en hjá óskráðum 

félögum. Skráð félög þurfa að gefa út ársfjórðungsleg uppgjör og hafa öll gögn opinber svo að 

þau séu aðgengileg almennum fjárfestum. Óskráð félög þurfa hins vegar ekki að birta öll gögn 

og þurfa einungis að skila inn árlegum ársreikningum.  

Fjölskyldufyrirtæki eru oftast í einkaeigu þar sem þau hafa í mörgum tilfellum verið í 

eigu fjölskyldnanna í marga áratugi og gengið á milli kynslóða. Fjölskyldufyrirtæki eru oftast 

í meirihlutaeigu sömu fjölskyldunnar og ef þau yrðu skráð á markað myndi það þýða að 

fyrirtækið þyrfti að birta allar fjárhagsupplýsingar opinberlega, síðan er líklegt að hluthafar 

myndu krefjast nýrrar stjórnar sem gerir það að verkum að fjölskyldan sem átti fyrirtækið er 

ekki lengur við full völd (Corporate Finance Institute, e.d.). Það að skrá fyrirtæki á markað er 

mjög kostnaðarsamt ferli og felst mikil vinna í því. 

Fjárfestingar í óskráðum félögum eru taldar mun áhættumeiri þar sem upplýsingagjöf 

er mun minni og það getur verið erfitt að selja eignina (Spindler, 2010). Óskráð verðbréf eru 

ekki skráð á skipulegan verðbréfamarkað og þess vegna getur verið erfitt að finna kaupanda. 

Mörg fjármálafyrirtæki sérhæfa sig í ráðgjöf varðandi kaup og sölu á fyrirtækjum en það ferli 

er í flestum tilfellum mjög dýrt og tímafrekt. Í skráðum félögum er oftast lítið vesen að selja 

eignina, nema ef upphæðin er verulega há, en þá getur tekið tíma að finna kaupanda. Í óskráðum 

félögum hins vegar er það oftast hægara sagt en gert að selja eignina og er það þess vegna 

lykilatriði að vera búinn að hugsa út í hvernig skal yfirgefa fjárfestingu. Í flestum tilfellum eru 

fjárfestar með tvær leiðir í huga þegar kemur að því að selja óskráða eign. Það er í fyrsta lagi í 

gegnum yfirtöku en skráð félög hafa verið dugleg að taka yfir minni óskráð fyrirtæki og greiða 

þá fyrir óskráða félagið annaðhvort með reiðufé eða með hlutafé í yfirtökufélaginu. Hinn 

möguleikinn er að skrá félagið á markað í gegnum útboð en þá er markaðsvirði fyrirtækisins 

fundið og fjárfestum boðið að kaupa hluta af fyrirtækinu og svo verður það skráð á markað. 

Það að skrá fyrirtæki á markað er mikil vinna en á móti er það mun auðveldara fyrir fyrirtæki 

að sækja sér fjármagn sem skráð félag. Ákveði eigendur óskráðs fyrirtækis að skrá fyrirtækið 

á markað geta þeir boðið hlut sinn til sölu í útboðinu og er það ein af megin leiðunum tveimur 

við það að selja óskráða eign (Berk o.fl., 2019). 



 18 

3. Yfirtökur síðustu misseri 
Hér áður var rætt um yfirtökur, en það ferli þegar eitt fyrirtæki tekur yfir annað og greiðir fyrir 

það, annaðhvort með reiðufé eða hlutafé kallast yfirtaka, í mörgum tilfellum tekur skráð 

fyrirtæki yfir minna óskráð fyrirtæki. Yfirtökur hafa að öllu jöfnu eitt markmið, það er að ná 

fram samlegðaráhrifum og auka virði félagsins fyrir hluthafa þess (Berk o.fl., 2019). Það fylgir 

oft yfirtökum að félög séu afskráð í kjölfar yfirtakanna sem gerir það að verkum að hluthafar 

yfirtekna félagsins sem kjósa að hafna yfirtökutilboði geta orðið hluthafar í óskráðu félagi. 

Nokkrar yfirtökur hafa átt sér stað á Íslandi á síðustu árum og verður farið yfir þrjár þeirra. 

Atburðarásir yfirtakanna verða raktar sem og niðurstöður þess.  

 

3.1 Yfirtökutilboð Fredensborg ICE ehf. í Heimavelli hf.  

Þann 24. maí 2018 hófust fyrstu viðskipti með bréf leigufélagsins Heimavellir hf. á 

aðalmarkaði Kauphallar Íslands (Nasdaq, 2018). 1. febrúar 2019, eða einungis átta mánuðum 

eftir skráningu félagsins á markað kom tilkynning frá þremur hluthöfum Heimavalla hf., þeim 

Snæból ehf., Gana ehf. og Klasa ehf. sem samtals fóru með 18.93% eignarhlut í leigufélaginu. 

Í tilkynningunni var farið fram á að stjórn félagsins myndi boða til hluthafafundar og tillaga 

um að taka félagið úr viðskiptum Kauphallarinnar yrði sett fram á hluthafafundinum. 

Hluthafarnir þrír töldu að skráning Heimavalla hf. á markað hafi ekki skilað væntum ávinningi, 

bæði fyrir hluthafa félagsins og félagið sjálft. Jafnframt kom fram í tilkynningunni að Sigla 

ehf., félag í eigu þriggja ofangreindra félaga, og Alfa Framtak ehf. muni fjármagna tilboð til 

allra hluthafa Heimavalla hf. undir félagi sem skýrt var AU3 ehf. Tilboðið var rúmlega 13% 

yfir markaðsgengi félagsins (Nasdaq, 2019a). Hluthafafundur var haldinn 14. mars 2019 að 

beiðni hluthafanna þriggja og var samþykkt af meirihluta að afskrá félagið af markaði (Nasdaq, 

2019b). Þann 21. mars 2019 sendu Heimavellir hf. inn beiðni til Kauphallarinnar þess efnis að 

taka félagið af markaði (Nasdaq, 2019c).  

Tæpum mánuði seinna kom tilkynning frá Kauphöll Íslands. Í greinargerð stjórnar 

Heimavalla hf. varðandi afskráningu félagsins kom fram að stjórnin metur það þannig að 

félagið myndi ekki verða fyrir beinu tjóni við afskráningu þess en þó myndi seljanleiki 

hlutabréfanna minnka verulega, þrátt fyrir að seljanleikinn hafi þegar verið ófullnægjandi. 

Kauphöllin mat það hins vegar þannig að seljanleiki bréfa Heimavalla hf. hafi verið 

fullnægjandi áður en að afskráningarferlið hófst. Það kom einnig fram í greinagerð 

stjórnarinnar að hluthöfum hafi fækkað verulega, en Kauphöllin taldi þá vera langt umfram 

nægilegan fjölda. Í tilkynningu Kauphallarinnar kom það einnig fram að fjárfestavernd sem 
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hluthafar skráðra félaga njóta myndi að miklu leyti tapast. Að lokum nefndi Kauphöllin að þeir 

sem greiddu atkvæði á móti afskráningunni gætu átt hættu á því að festast inni þar sem 

seljanleiki bréfanna yrði svo lítill. Út frá þessum niðurstöðum hafnaði Kauphöll Íslands beiðni 

Heimavalla hf. um að taka félagið af markaði (Nasdaq, 2019d). Kauphöllin mat það þannig að 

seljanleikaáhætta fjárfestanna sem ákváðu að hafna tilboðinu væri gríðarlega mikil og óttaðist 

hreinlega að þeir myndu frjósa inni, eins og þeir orðuðu það í tilkynningu sinni. 

Eftir þessa atburðarás var tilboð AU3 ehf. fellt niður þar sem að tilboðið var með 

fyrirvara um að Kauphöllin myndi samþykkja afskráningu Heimavalla hf. (Nasdaq, 2019e). 

Heimavellir hf. höfðu ekki verið skráðir lengi á markað en þrátt fyrir stuttan tíma, þá gekk 

mikið á en sögunni lauk ekki hér. 

20. janúar 2020 kom flöggun yfir 10% frá félagi sem bar nafnið Fredensborg ICE ehf. 

og var komið með 10,22% eignarhlut í Heimavöllum hf. (Nasdaq, 2020a). Fredensborg ICE 

ehf. er dótturfélag norska félagsins Fredensborg AS sem sérhæfir sig í útleigu á fasteignum um 

alla Evrópu (Fredensborg, e.d.). Í byrjun mars voru sendar inn tilkynningar til Kauphallarinnar 

vegna sölu nokkurra stærstu hluthafa Heimavalla hf. í félaginu sjálfu. Á sama tíma kom 

fréttatilkynning frá Fredensborg ICE ehf. þar sem þeir tilkynntu að þeir hefðu keypt 

7.168.946.995 hluti á genginu 1,5 sem gerði það að verkum að þeir voru nú orðnir eigendur af 

73,94% af útgefnu hlutafé félagsins (Nasdaq, 2020b). Samkvæmt gildandi lögum nr. 108 um 

verðbréfaviðskipti segir að ef að aðili (einstaklingur eða lögaðili) nái yfir 30% eignarhlut í 

félagi sem hefur verið tekið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði þarf sá hinn sami að 

gera öðrum hluthöfum félagsins yfirtökutilboð. Tilboðið þarf að berast öðrum hluthöfum innan 

fjögurra vikna eftir að tilboðsskylda myndast. Tilboðsverðið skal að minnsta kosti vera jafn 

hátt eða hærra en hæsta verð sem tilboðsgjafi hefur greitt fyrir hluti í viðkomandi félagi síðustu 

sex mánuði. Einnig skal tilboðsverðið vera jafnhátt eða hærra en síðasta viðskiptaverð sem 

greitt var fyrir hluti í viðkomandi félagi degi áður en að tilboðsskylda myndaðist eða þegar 

tilkynnt var um tilboð (Lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti). Þar sem Fredensborg ICE 

ehf. var komið með eignarhlut umfram 30% bar þeim skylda að senda inn yfirtökutilboð til 

annara hluthafa sem þeir gerðu. Tilboðið hljóðaði upp á 1,50 kr. á hlut (Nasdaq, 2020c). 

Alls 242 hluthafar tóku tilboðinu sem fóru samtals með 24,32% eignarhlut í 

Heimavöllum hf. Eftir yfirtökutilboðið fór Fredensborg ICE ehf. þar af leiðandi með 98,25% 

af heildarhlutafé Heimavalla hf., eða 99,45% þegar leiðrétt hefur verið fyrir eigin hlutum 

(Nasdaq, 2020d). Samkvæmt 110. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti geta tilboðsgjafi 

og stjórn í sameiningu ákveðið að aðrir hluthafar skuli innleysa hluti sína til tilboðsgjafans, til 

þess að geta krafist innlausnar þarf hlutur tilboðsgjafans að vera meira en 90% af heildarhlutafé 
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(Lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti). Þar sem hlutur Fredensborg ICE ehf. var vel umfram 

90% gátu þeir krafist innlausnar sem þeir gerðu (Nasdaq, 2020d). Þessari atburðarás lýkur 

þegar að Heimavellir fóru fram á afskráningu úr Kauphöllinni sem var samþykktog Heimavellir 

hf. var endanlega afskráð úr Kauphöll Íslands föstudaginn, 11. september 2020 (Nasdaq, 

2020e). 

Tímabil Heimavalla hf. sem skráð félag á Kauphallarmarkaði var einstaklega áhugavert 

og gekk mikið á á þessum stutta tíma sem félagið var skráð á markað. Þessi atburðarás sýnir 

þó að seljanleikaáhættan vegur þungt þar sem Kauphöllin nefndi það sem eina af megin 

ástæðum fyrir því að þeir höfnuðu afskráningu Heimavalla hf. 

 

3.2 Samherji hf. yfirtökutilboð í Eimskip hf. 

Samherji hf. er eitt stærsta útgerðafyrirtæki landsins og er auk þess eitt stærsta óskráða fyrirtæki 

landsins, eins og kom fram í töflu 1.3 þá er Samherji hf. 16. stærsta fyrirtæki landsins út frá 

veltu þess. Samherji hf. var lengi vel skráð í Kauphöllinni en var afskráð árið 2005 og hefur 

haldist óskráð síðan þá (The Nordic Exchange, 2005). Bandaríski fjárfestingasjóðurinn 

Yucaipa var stærsti hluthafi Eimskipafélags Íslands hf. árið 2018 með 25,3% hlut í 

flutningafyrirtækinu. Þann 19. júlí 2018 keypti systurfélag Samherja hf, Samherji Holding ehf. 

allan hlut bandaríska fjárfestingafélagsins í Eimskipafélaginu. Samherji var þannig orðinn 

stærsti hluthafi fyrirtækisins (Samherji, 2018). Tæpum tveimur árum seinna kom flöggun frá 

Samherja Holding ehf. í Eimskipafélag Íslands þar sem eignarhlutur þeirra var kominn í 

30,11% af heildarhlutafé Eimskipafélagsins. Eins og áður var nefnt myndast 

yfirtökutilboðsskylda þegar eignarhlutur fer yfir 30%. Samherji Holding var þar af leiðandi 

skyldugt til þess að gera öllum öðrum hluthöfum Eimskipa yfirtökutilboð (Nasdaq, 2020f). 

Yfirtökutilboðið kom þó aldrei. Samherji sendi bréf til fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands þar 

sem þeir óskuðu eftir undanþágu frá yfirtökuskyldu í Eimskipafélaginu. Í bréfinu kemur fram 

að þeir óskuðu eftir undanþágunni vegna fordæmalausra aðstæðna á fjármálamörkuðum eftir 

útbreiðslu Covid-19 veirunnar. Þeir tóku það þó fram að trú þeirra á framtíð Eimskipafélagsins 

væri óbreytt  (Samherji, 2020a). Samherji seldi 0,12% hlut eftir að hafa beðið um undanþágu 

frá yfirtökuskyldunni til að koma eignarhlut sínum undir 30% mörkin. Eignarhlutur Samherja 

Holding ehf. 23.mars 2020 í Eimskipafélagi Íslands stóð þá í 29.99% (Nasdaq, 2020g). Þann 

31. mars 2020 barst svar frá fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands þar sem þeir tilkynntu að 

niðurstaða eftirlitsins sé sú að undanþága frá yfirtökuskyldu yrði veitt. Í tilkynningu 

fjármálaeftirlitsins kom fram að eftirlitið telji að verndarhagsmunir yfirtökureglna í lögum um 
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verðbréfaviðskipti séu tryggðir og að auki telur það að með því að veita undanþáguna sé 

eftirlitið ekki að ganga á minnihlutavernd minni hluthafa. Tók eftirlitið þá fram í tilkynningunni 

að samkvæmt lögum mætti Samherji Holding ekki leggja fram yfirtökutilboð í Eimskipafélagið 

næstu sex mánuði (Samherji, 2020b).  

Rúmum sex mánuðum seinna barst tilkynningin frá Samherja Holding um að þeir hefðu 

aukið hlut sinn í Eimskipafélaginu á nýjan leik um 0,29% sem gerði það að verkum að þeir 

voru komnir aftur yfir 30% eignarhlut. Þeir sögðust nú ætla að senda inn tilboð til annara 

hluthafa á næstu dögum sem þeir gerðu nú. Samherji Holding nefndi það að tilgangur með 

þessum kaupum væri að ljúka tilboðsskyldu sinni gagnvart öðrum hluthöfum 

Eimskipafélagsins, einnig nefnir Samherji Holding það að þeir telji Eimskipafélagið eiga vel 

heima á almennum hlutabréfamarkaði og ekki væru plön um afskráningu þess (Samherji, 

2020c). Tilkynningin um að Eimskipafélagið yrði ennþá skráð félag hefur að öllum líkindum 

róað marga hluthafa félagsins þar sem seljanleiki bréfanna yrði þá enn til staðar. Tilboðsyfirlit 

barst frá Samherja Holding 10. nóvember 2020 þar sem allar upplýsingar um yfirtökutilboðið 

voru birtar, í yfirlitinu kom aftur fram að Samherji Holding stefndi ekki á afskráningu félagsins 

(Nasdaq, 2020h). Nokkru síðar voru svo birtar niðurstöður tilboðsins þar sem kom fram að 

einungis hafi hluthafar sem áttu samtals 0,011% af hlutafé Eimskipafélagsins samþykkt 

tilboðið. Eignarhlutur Samherja jókst þá einungis örlítið eða úr 30,28% í 30,29%  (Nasdaq, 

2020i). Allar líkur eru á því að fleiri hluthafar hefðu samþykkt tilboðið hefði Samherji Holding 

ekki gefið það út að þeir hyggðust halda félaginu áfram skráðu á markað. Samherji Holding 

ehf. er enn þann dag í dag stærsti hluthafi félagsins og er félagið ennþá skráð á aðalmarkað 

Kauphallar Íslands. Engar róttækar breytingar hafa átt sér stað á félaginu og er 

hluthafahópurinn ennþá mjög dreifður (Eimskip, e.d.). 

 

3.3 Strengur hf. yfirtökutilboð í Skeljung hf. 

Sunnudaginn 8. nóvember 2020 var send tilkynning til Kauphallarinnar um fyrirhugað samstarf 

þriggja félaga sem öll áttu eignarhlut í Skeljungi hf. Félögin RES 9 ehf., 365 hf. og RPF ehf. 

tilkynntu þennan dag að samstarf væri hafið á milli félaganna þriggja undir nafninu Strengur 

ehf. Res 9 ehf. færi með 38% eignarhlut í Streng ehf, 365 með 38% eignarhlut og RPF með 

24% eignarhlut. Einnig kom fram að félögin þrjú hefðu gert samkomulag um að leggja 

eignarhlut sinn í Skeljungi hf. til Strengs ehf. og við það fór eignarhlutur Strengs ehf. í 

Skeljungi hf. í 36,88% af útistandandi hlutum (Nasdaq, 2020j). Jón Ásgeir Jóhannesson 
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fjárfestir er stjórnarformaður Strengs ehf. en hann var einnig kjörinn stjórnarformaður 

Skeljungs hf. árið 2020 (Nasdaq, 2020k). 

Eins og fram hefur komið hér að ofan myndast yfirtökuskylda þegar aðili kemst yfir 

30% eignarhlut í félagi og þar sem Strengur ehf. fór með 36,88% eignarhlut í Skeljungi hf. var 

Streng ehf. skylt að senda inn yfirtökutilboð til annara hluthafa. Í tilkynningu Strengs ehf. kom 

fram að yfirtökutilboð yrði birt fljótlega og að tilboðsverð yrði 8,315 kr. fyrir hvern hlut 

(Nasdaq, 2020j). Við lokun markaða síðasta viðskiptadag áður en tilkynningin kom, þá stóð 

gengi bréfa Skeljungs í 7,8 kr (Keldan, e.d.). Yfirtökutilboð Strengs var þar af leiðandi 6,6% 

yfir gengi síðustu viðskipta. Daginn eftir að Strengur sendi út tilkynninguna komu fréttir um 

að lyfjafyrirtækið Pfizer væri búið að þróa bóluefni við Covid-19 veirunni sem veitti yfir 90% 

vörn. Við þetta hækkuðu markaðir út um allan heim allsvakalega sem gerði það að verkum að 

yfirtökutilboð Strengs leit ekki lengur jafn vel út (Pfizer, 2020). Jón Ásgeir sagði í viðtali við 

Kveik að það hafi verið óheppilegt að fréttir um bóluefnið hafi komið á sama tíma og 

tilkynningin um yfirtökutilboðið, en þegar tilboðið var gefið út var það vel yfir markaðsvirði 

(Helgi Seljan, 2021). Í kynningu á yfirtökutilboði kemur fram að Strengur hyggist ráðast í 

endurskipulagningu á rekstri Skeljungs sem gæti leitt til þess að einstakar rekstrareiningar og 

eða eignir verði seldar úr félaginu. Einnig kemur fram að Strengur telji það líklegt að þeir muni 

afskrá félagið af verðbréfamarkaði vegna áskorana sem eru framundan í rekstri. Þá nefna þeir 

einnig að líkur séu á því að seljanleiki hlutabréfa í Skeljungi hf. muni minnka í kjölfar 

yfirtökutilboðs (Nasdaq, 2020l). Þessar yfirlýsingar Strengs um að selja ákveðnar einingar út 

úr félaginu og vilji til þess að afskrá félagið gefur til kynna að um skuldsetta yfirtöku sé að 

ræða. Eins og komið var inn á hér áður eru einkenni skuldsettra yfirtaka þau að yfirtakan eru 

að miklu leyti fjármögnuð með láni, félagið er síðan afskráð og eignir seldar úr fyrirtækinu til 

þess að greiða niður lánið.  

Niðurstaða yfirtökutilboðsins var birt 5. janúar 2020 og samþykktu hluthafar tilboð 

fyrir einungis 2,56% af hlutafé Skeljungs hf. (Nasdaq, 2021). Það verður að teljast líklegt að 

þessir hluthafar sem ákváðu að taka tilboði Strengs hf. hafi velt fyrir sér seljanleikaáhættunni 

sem kann að myndast þegar hlutaféð er dreift á milli fárra aðila. Einnig er möguleiki á að 

hluthafar sem áttu hlut fyrir yfirtökutilboðið hafi selt hlut sinn á markaðsgengi eftir að 

yfirtökutilboðið var auglýst þar sem gengi bréfa Skeljungs hækkaði vel samhliða 

bóluefnafréttum. Margir gætu þá hafa ákveðið að selja eign sína á hærra verði en yfirtökutilboð 

Strengs ehf. hljóðaði upp á. 

Strengur ehf. fór með 40,56% hlut í Skeljungi eftir yfirtökutilboðið (Nasdaq, 2021) en 

hættu ekki að kaupa hluti, þeir héldu áfram að bæta við hlut sinn í Skeljungi hf. eftir 
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yfirtökutilboðið. Núna eru þeir komnir með 50,06% hlut í Skeljungi hf. (Skeljungur, e.d.) sem 

gerir það að verkum að Strengur ehf. á meira en helming af útistandandi hlutum Skeljungs hf.  

Í kjölfar yfirtökunnar sendi lífeyrissjóðurinn Gildi bréf á fjármála- og 

efnahagsráðuneytið þar sem lífeyrissjóðurinn óskaði eftir því að lögum um yfirtökur og 

yfirtökuskyldur yrði breytt og vildu þeir auka minnihlutavernd. Gildi var á því að það þyrfti 

nauðsynlega að endurskoða reglur varðandi yfirtökuskyldu svo að minni hluthafar eigi ekki 

hættu á að verða misnotaðir af ráðandi hluthöfum. Þá vildu þeir koma á fót endurtekinni 

tilboðsskyldu sem þýðir það að ráðandi hluthafi þurfi ekki einungis að gera öðrum hluthöfum 

yfirtökutilboð þegar hann kemst yfir 30% eignarhlut, heldur líka þegar hann kemst yfir 40% 

og 50%. Eins og regluverkið er í dag, þá þarf einungis að senda inn yfirtökutilboð þegar að 

hluthafi kemst yfir 30% hlut. Gildi segir að með núverandi lögum geti yfirtökufélag aukið hlut 

sinn jafnt og þétt eftir yfirtökutilboð án þess að senda inn nýtt yfirtökutilboð. Gildi nefnir þá 

að aukin yfirráð kunni að draga úr seljanleika hlutabréfa og ráðandi hluthafi sé þá í 

yfirburðarstöðu gagnvart minni hluthöfum og að verðtilboð endurspegli ekki alltaf yfirráðin 

sem fylgja því að fara yfir tilboðsskyldumörkin. Hættan við að læsast inni og geta ekki selt 

hlutabréfin ef ráðandi hluthafi eignast verulegan meirihluta yfirtekna félagsins segir Gildi að 

sé raunveruleg ef minni hluthafar kjósa að neita yfirtökutilboði og að verðmæti hlutar minni 

hluthafa gæti í kjölfarið minnkað vegna yfirráða eða afskráningar. Þegar seljanleiki bréfanna 

minnkar er nauðsynlegt að fram komi fleiri en eitt yfirtökutilboð til þess að minni hluthafar 

eigi auðveldara með það að selja hlutabréf sín. Árni Guðmundsson framkvæmdastjóri Gildis 

segir að í Danmörku og Finnlandi hafi endurtekin tilboðsskylda verið tekin upp og segir hann 

að vegna smæðar Íslands sé ennþá meiri nauðsyn að endurtekin tilboðsskylda verði tekin upp 

þar sem það sé mikil hætta á samþjöppun eignarhalds (Hörður Ægisson, 2020a).  

Gildi lífeyrissjóður, sem var þriðji stærsti hluthafi Skeljungs fyrir yfirtökuna, hafnaði 

yfirtökutilboðinu vegna þess að þeir töldu tilboðið hafa verið of lágt og ætla þeir að fara gegn 

því að félagið verði afskráð af markaði (Hörður Ægisson, 2020b). Gildi lífeyrissjóður er annar 

stærsti hluthafi Skeljungs í dag á eftir Streng (Skeljungur, e.d.). 

Samhliða fyrsta ársfjórðungsuppgjöri Skeljungs fyrir árið 2021 kom fram að 

Skeljungur hafi tekið ákvörðun um að fækka kynningarfundum í kjölfar ársfjórðungsuppgjöra. 

Þeir hyggjast einungis ætla að hafa kynningarfundi þegar hálfsársuppgjörið og ársuppgjörið 

verður birt. Aðspurður segir Árni Pétur Jónsson, forstjóri Skeljungs, að samkvæmt reglum 

Kauphallarinnar sé félögum ekki skylt að halda kynningarfundi fyrir fyrsta og þriðja 

ársfjórðung. Þannig hafa Hagar til dæmis ekki haldið slíka fundi undanfarin ár en eru nýlega 

byrjaðir á því. Árni segir að breytingar séu að verða á reglum Kauphallarinnar um 
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upplýsingagjöf skráðra fyrirtækja að þau þurfi ekki að birta uppgjör fyrir fyrsta og þriðja 

ársfjórðung. Fyrirtækjunum er einungis skylt að skila inn hálfs árs uppgjöri og ársuppgjöri 

(Árni Pétur Jónsson, munnleg heimild, 5. maí 2021). 

Gildi lífeyrissjóður mótmælti þessu og sagði að þetta væri afturför hjá Skeljungi. Þeir 

telja að kynningarfundirnir séu helsti vettvangur fjárfesta til þess að fræðast og fylgjast með 

stöðu fyrirtækjanna. Þá segja þeir að á þeirri vegferð umbreytingar sem Skeljungur er á sé enn 

mikilvægara en áður að allir hluthafar félagsins hafi sama aðgang að upplýsingum um stöðu 

félagsins. Mjög skiptar skoðanir voru á þessari ákvörðun Skeljungs og eru margir ósammála 

um ákvörðunina. Hjörleifur Arnar Waagfjörð sinnir eignastýringu Frjálsa lífeyrissjóðsins, 

þriðja stærsta hluthafa Skeljungs, en hann telur upplýsingagjöf Skeljungs fullnægjandi þrátt 

fyrir að ákveðið hafi verið að sleppa kynningarfundunum. Mogens Gunnar Mogensen, 

forstöðumaður hlutabréfastýringar hjá Íslandssjóðum segir það sé aldrei gott þegar að félög 

ákveði að minnka upplýsingagjöf til hluthafa. Þá nefna margir að Hagar hf. voru lengi með 

einungis tvo kynningarfundi þó svo að þeir hafi nýlega tekið það upp að hafa ársfjórðungslega 

kynningarfundi (Helgi Vífill Júlíusson, 2021). Það er áhugaverð staða sem Skeljungur er í, 

ráðandi hluthafi Skeljungs hf, Strengur hf. vill taka félagið af markaði með afskráningu en næst 

stærsti hluthafi Skeljungs hf. Gildi lífeyrissjóður vill augljóslega alls ekki að félagið verði 

afskráð og það má að öllum líkindum rekja það til þeirrar áhættu sem myndast þegar félag er 

afskráð af markaði. Áhætta þeirra mun aukast verulega einungis við það að félagið yrði afskráð 

þar sem upplýsingagjöf mun minnka sem og seljanleiki bréfanna.  
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4. Fjárfestingar í óskráðum félögum 
Það getur verið erfitt að finna leiðir til þess að fjárfesta í óskráðum félögum og hafa ekki allir 

jafnt aðgengi að þeim. Óskráð félög eru í flestum tilfellum ekki jafn opinber þar sem 

upplýsingagjöf er mun minni. Almennir fjárfestar hafa mjög greitt aðgengi að skráðum 

félögum vegna þess hve opinber öll upplýsingagjöf er (Tara Mastroeni, 2021). Ein af 

algengustu og einföldustu leiðunum til þess að fjárfesta í óskráðum félögum er að fjárfesta í 

sjóðum sem sjá um það að fjárfesta í óskráðum félögum. Í þessum kafla verður farið yfir 

fjárfestingar í óskráðum félögum og þær kvaðir sem fylgja þeim fjárfestingum. 

 

4.1 Framtakssjóðir 
Framtakssjóðir (e. venture capital funds) eru sjóðir sem sérhæfa sig í fjárfestingum í óskráðum 

félögum sem eru oftast frekar ung og vantar fjármagn til þess að geta stækkað hraðar. Ferlið 

við fjárfestingar framtakssjóða hefst þegar sjóðirnir sækja sér fjármagn með því að fá fjárfesta 

með sér í lið. Síðan er eignasafn sjóðsins byggt upp með því að fjárfesta í eignum sem eru í 

flestum tilfellum óskráðar eignir og oft ung fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. 

Framtakssjóðir eru ekki langlífir en flestir þeirra lifa einungis í sjö til tíu ár. Þegar loka á 

sjóðnum eru allar eignir hans seldar og allt fjármagn greitt úr sjóðnum til fjárfestanna sem tóku 

þátt í að fjármagna sjóðinn. Ef allt gengur eftir áætlun, þá munu fjárfestarnir fá meira en þeir 

fjárfestu fyrir þegar sjóðnum var komið á fót. Hagnaður framtakssjóða getur verið gífurlegur 

þar sem áhættan sem tekin er endurspeglar mögulega ávöxtun. Mörg ung og óskráð fyrirtæki 

fara í gjaldþrot og þess vegna er það algjört lykilatriði að framtakssjóðir séu með dreift 

eignasafn (CFI, e.d.). Eins og fram hefur komið þá er seljanleikaáhætta ein af megin 

áhættuþáttunum við það að fjárfesta í óskráðum félögum. Framtakssjóðir þurfa að vera búnir 

að hugsa mikið út í hvenær og hvernig þeir ætla að selja fyrirtækin sín og gefa sér góðan tíma 

í það ferli þar sem það getur verið tímafrekt. Einnig þurfa þeir að vera tilbúnir að gefa afslátt 

af eigninni vegna áhættunnar sem væntanlegur kaupandi mun taka á sig. Sala á eignarhlut 

Landsbankans hf. í Stoðum hf. er gott dæmi um það hvernig gæti þurft að veita afslátt af 

óskráðri eign. Áhættan við það að fjárfesta í framtakssjóðum er minni heldur en að fjárfesta 

beint í einstökum óskráðum félögum þar sem líftími sjóðsins er fyrirfram ákveðinn, áhættan 

við fjárfestingar í framtakssjóðum er þó nánast alltaf áhættumeiri heldur en að fjárfesta í 

sjóðum sem fjárfesta í skráðum félögum. Hér verða tekin tvö dæmi sem tengjast áhættunni sem 

fylgir því að fjárfesta beint í óskráðum félögum. 
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4.2 Eignarhlutur Landsbankans hf. í Stoðum hf. 
Stoðir hf. er eitt stærsta fjárfestingarfélag landsins og er jafnframt óskráð félag. Í ársuppgjöri 

hjá Stoðum hf. kom fram að eigið fé félagsins var 31,7 milljarður króna í árslok 2020 (Stoðir 

hf., 2021). Landsbankinn hf. átti 12,1% eignarhlut í fjárfestingarfélaginu en lauk sölu á hlutnum 

í desember 2020 fyrir 3,3 milljarða (Helgi Vífill Júlíusson, 2020). Sé miðað við eigið fé Stoða 

hf. þegar Landsbankinn hf. seldi 12,1% hlut sinn í félaginu var hluturinn metinn á rúma 3,8 

milljarða. Þetta gefur til kynna að Landsbankinn hf. hafi þurft að veita rúmlega 500 milljón 

króna afslátt eða tæplega 15% við sölu eignarhlutarins, miðað við að V/I hlutfall (e. price/book 

ratio) sé 1,0. Þetta undirstrikar áhættuna sem hefur verið talað um við það að eiga hlut í óskráðu 

félagi og styður það sem fram hefur komið í fyrri rannsóknum um það að í flestum tilfellum 

þarf að veita afslátt til þess að geta selt hlut í óskráðu félagi. 

 

4.3 Deilur innan Hvals hf. 

Hvalur hf. er eitt stærsta fjárfestingarfélag landsins og að auki óskráð félag. Eigið fé félagsins 

eru tæpir 25 milljarðar. Þrjú félög, sem fóru samanlagt með rúmlega 5,3% eignarhlut í Hval 

hf., höfðuðu mál gegn félaginu og kröfðust þess að eignarhlutur þeirra yrði innleystur. Þá saka 

þeir framkvæmdastjóra félagsins, Kristján Loftsson, sem er að auki stærsti hluthafi félagsins 

um að hafa keypt hlut í félaginu á verulegu undirverði og að viðskiptin hafi haft verulega 

neikvæð áhrif á minni hluthafa félagsins. Þeir töldu að Kristján hefði gerst brotlegur sem veitir 

þeim rétt til innlausnar. Lögin sem um ræðir segja að hluthafi geti krafist dóms ef að meiriháttar 

rök standa til þess að honum verði gert kleift að losa sig út úr umræddu félagi. Félögin þrjú 

sem höfðuðu mál gegn Kristjáni fóru fram á það að innlausn bréfanna verði miðuð við 

upplausnarvirði Hvals hf. sem þeir telja vera rúma 30 milljarða. Erna ehf. var fyrsta félagið til 

að krefjast innlausnar á hlutum sínum í fjárfestingarfélaginu gegn greiðslu. Erna ehf. átti 

1.555.200 hluti í Hval hf. og krafðist greiðslu upp á 167 kr. fyrir hvern hlut. Til samanburðar 

hafði Kristján Loftsson bætt verulega við eignarhlut sinn í félaginu stuttu áður en á árunum 

2017 til 2018 fór eignarhlutur Kristjáns úr 1,2% í 8,7%. Þá keypti hann bréfin á genginu 85 kr. 

á hlut en Kristján var einnig í forsvari fyrir Fiskveiðihlutafélagið Venus sem átti um 36,5% 

hlut í Hval hf.  Kristján hefur greinilega keypt hlutabréfin á verulega lágu gengi og langt fyrir 

neðan það sem myndi teljast eðlilegt (Hörður Ægisson, 2020c). 

 Dómur féll í málinu  árið 2021 gegn Kristjáni og var hann dæmdur til að greiða þeim 

sem kröfðust innlausnar um 163 kr. á hlut (Þorsteinn Friðrik Halldórsson, 2021). Þetta 
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undirstrikar hættuna á því að ráðandi hluthafar geti nýtt sér veika stöðu minni hluthafa í 

óskráðum félögum. 

 Stuttu seinna, eða í maí 2021, fóru nokkrir eigendur hlutabréfa í Hval hf. fram á það að 

hlutabréf þeirra í félaginu verði gerð ógild, þar sem þau séu týnd. Nafnverð bréfanna eru 

rúmlega 1,6 milljón krónur sem samsvarar rúmlega 260 milljónum íslenskra króna  

markaðsvirði (Jóhann Óli Eiðsson, 2021). Þótt þetta sé ekki algengt í óskráðum félögum, þá 

verður að teljast enn ólíklegra að þetta myndi koma fyrir hluthafa í skráðu félagi. Þetta hefur 

þó gerst áður en breska fyrirtækið Benchmark Holdings glataði meirihluta hlutabréfaeign sinni 

í Stofnfiski árið 2020 (Sveinn Ólafur Melsted, 2020). Þó svo að í flestum tilfellum sé gefið út 

nýtt hlutafé og bréfin ekki glötuð fyrir fullt og allt, þá er þetta raunveruleg áhætta. Þetta eru 

hlutir sem strangari upplýsingagjöf og regluverk koma í veg fyrir í skráðum félögum. 
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5. Rannsókn 
Rannsókn ritgerðarinnar var í viðtalsformi, en tekið var viðtal við þrjá einstaklinga sem starfa 

allir tengt fjárfestingum. Leitast var eftir því að taka viðtöl við einstaklinga sem starfa innan 

mismunandi sviða fjárfestinga. Viðmælendurnir þrír voru eftirfarandi: 

 

• Jón Ásgeir Jóhannesson, fjárfestir 

• Bjarni Eyvinds Þrastarson, framkvæmdastjóri markaðsviðskiptadeildar Kviku banka 

• Starfsmenn hjá ónefndum íslenskum lífeyrissjóði 

 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir má finna í viðauka og voru sömu spurningar lagðar fyrir 

alla þrjá aðilana (sjá viðauka A). Megin tilgangur rannsóknarinnar var sá að fá innsýn í 

fjárfestingar í óskráðum félög frá öllum sjónarhornum og sjá hvernig mismunandi aðilar meta 

áhættu á því að fjárfesta í óskráðum félögum á mismunandi vegu. Viðmælendur fengu 

spurningarnar afhentar fyrirfram og svo var viðtalið tekið. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 29. 

apríl til 10. maí 2021. 

 

5.1 Ónefndur lífeyrissjóður 

Lífeyrissjóðir hafa lengið vel verið mjög áberandi í fjárfestingum á Íslandi og ráða þeir yfir allt 

að einum þriðja hluta af öllum fjármunum landsins. Hrein eign allra lífeyrissjóða landsins er 

samanlagt rúmlega fimm þúsund milljarðar króna. Þegar íslensku lífeyrissjóðirnir eru bornir 

saman við önnur lönd, þá kemur í ljós að íslensku lífeyrissjóðirnir eru hlutfallslega mjög stórir 

(Gunnar Baldvinsson o.fl., 2018). Vegna þess hve áhrifamiklir lífeyrissjóðir eru í íslenska 

fjárfestingarumhverfinu var haft samband við ónefndan lífeyrissjóð og tveir starfsmenn hans 

fengnir í viðtal.  

Í viðtali við starfsmenn lífeyrissjóðsins kom fram að þeir telji arðbærni skipta mestu 

máli varðandi fjárfestingar en þó verður að horfa til annarra þátta, eins og áhættu og þarf vænt 

ávöxtun alltaf að vera í samræmi við áhættuna sem er tekin. Þá töldu þeir að það skipti miklu 

máli að geta séð fyrir sér að komast út úr fjárfestingunni á ákveðnum tímapunkti. Seljanleiki 

er það sem greinir óskráð félög helst frá skráðum félögum hvað varðar verðlagningu. 

Sambærileg félög, skráð og óskráð eru ekki jafnt verðmetin, óskráðu félögin eru lægra metin 

til verðs vegna minni möguleika til að fylgjast með þeim og hafa áhrif á stjórnun þeirra. 

Áhættan er þar af leiðandi verðlögð sem gerir það að verkum að óskráð félög eru oftast metin 

með afslætti og getur afslátturinn numið tugum prósenta. Aðspurðir að því hvernig þeir helst 
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verðmeti óskráð félög sögðu þeir að í mjög fáum tilfellum fjárfesta þeir í einstökum óskráðum 

félögum, heldur oftar í sjóðum sem fjárfesta í óskráðum fyrirtækjum eins og til dæmis 

framtakssjóðum. Það hefur þó gerst að lífeyrissjóðurinn hafi fjárfest í einstökum óskráðum 

félögum og eru þá ýmsar aðferðir nýttar til þess að verðmeta félagið, eins og til dæmis 

sjóðstreymisverðmat og kennitölusamanburður við önnur svipuð skráð félög, en þá er oftast 

tekið tillit til afsláttar á óskráða félaginu miðað við skráða félagið vegna meiri áhættu. Varðandi 

eignarhaldið á óskráðum félögum kom fram að því minni hlut sem fjárfestir á í óskráðu félagi, 

því verri stöðu er hann í og getur lent í þeirri stöðu að vera algjörlega upp á meirihlutaeiganda 

kominn. Margir kjósa að vera minnihlutaeigandi í óskráðu félagi ef að þeir sjá til dæmis fram 

á að fyrirtækið muni greiða arð reglulega og að þeir muni þar af leiðandi ná fjárfestingu sinni 

til baka með arðgreiðslum yfir langan tíma. Það getur gerst að ráðandi hluthafi vilji ekki kaupa 

allt félagið og það getur þá hentað honum að semja við minni hluthafa, en þetta snýst þá nær 

alltaf um traust til ráðandi hluthafa þar sem hann stýrir ferðinni og traustið getur skipt meira 

máli í óskráðum félögum heldur en skráðum félögum. Þá nefna þeir að seljanleikaáhætta 

hluthafa aukist því stærri hlut sem ráðandi hluthafi kemst yfir og það verður þá líklegra að 

ráðandi hluthafi verði eini mögulegi kaupandinn að bréfunum og þá eykst samningsstaða 

ráðandi hluthafans. Þegar kemur að seljanleikaáhættu telja þeir það skipta gríðarlegu máli. Þrátt 

fyrir að einungis séu í kringum 10% af heildareignum sjóðsins í óskráðum félögum, þá þarf að 

meta þær fjárfestingar jafn vel og er seljanleikaáhættan einn af lykilþáttum við ákvarðanatöku 

þeirra. Þegar kemur að fjárfestingum í framtakssjóðum þá er líftími sjóðsins fyrirfram ákveðinn 

og er búið að skipuleggja fyrirfram hvernig á að losa fjárfestinguna í framtíðinni. Þetta gerir 

það að verkum að seljanleikaáhættan minnkar töluvert og þess vegna er það oft góður valkostur 

að fjárfesta í framtakssjóðum. Í þeim fáu tilfellum sem lífeyrissjóðurinn hefur farið í einstakar 

óskráðar fjárfestingar, þá er skýr vegferð til staðar og ef sjóðurinn verður minnihlutaeigandi, 

þá er oftast gerður samningur við ráðandi hluthafa sem hefur yfirleitt að geyma fyrirfram 

ákveðna vegferð og endapunkt.  

Margir lífeyrissjóðir hafa bæði séreigna- og samtryggingadeild og eru 

fjárfestingastefnur deildanna gjörólíkar. Í séreignadeild þurfa lífeyrissjóðir að vera viðbúnir því 

að viðskiptavinir innleysi eignir í sjóðnum og þá þarf að hugsa seljanleikann öðruvísi heldur 

en í samtryggingunni sem er meira til langs tíma litið. Markmið fjárfestinga í óskráðum 

félögum telja þeir að sé oftast það að selja viðkomandi félag eða skrá félagið á markað og selja 

þannig hlut sinn í félaginu. Óskráð félög enda oftast á því að verða seld til einhverra aðila sem 

ætla að halda rekstri þess áfram eða sameina það sínu félagi frekar en að þau séu skráð á 

markað. 
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Hluthafar sem eiga minnihluta óskráðs félags hafa lítil völd, en eiga þó einhverja 

valkosti, vilji þeir losna út úr fyrirtækinu. Fyrsti valkostur minni hluthafa óskráðs félags sem 

vilja losna út úr félaginu er sá að leitast eftir kaupanda að bréfunum og í mörgum tilfellum er 

ráðandi hluthafi tilbúinn að kaupa aðra hluti en þó oftast með góðum afslætti. Einnig geta þeir 

beðið eftir og vonast til þess að ráðandi hluthafi komist yfir 90% eignarhlut en þá geta minni 

hluthafar krafist innlausnar hjá ráðandi hluthafa. Ein önnur leið sem er þekktari erlendis er það 

að hluthafar geta gert ráðandi hluthafa lífið leitt og vonast til þess að það hafi þau áhrif að 

ráðandi hluthafi kaupi þá út til þess að losna við kvaðirnar sem fylgir þeim. Aðspurðir hvort 

þeir hafi lent í því að læsast inni í fjárfestingum segja þeir að lífeyrissjóðir séu almennt 

langtímafjárfestar og þar af leiðandi með frekar mikla þolinmæði og þurfa þar af leiðandi 

sjaldan að losna út úr fyrirtæki með stuttum fyrirvara. Þeir hafa efni á því að bíða frekar en að 

selja með miklum afslætti og kjósa þá að gera það. Þeir muna þá ekki eftir neinu atviki sem að 

þeir hafi þurft að selja eign með miklum afslætti þar sem að þeir halda eigninni frekar og bíða 

betri tíma til þess að setja hana í söluferli. 

Þegar talið berst að minnihlutavernd segjast þeir hafa lent í því að hafa áhyggjur af því 

að ráðandi hluthafar misnoti veika stöðu minnihlutans. Hins vegar verði að vera ákveðið 

jafnvægi og ekki megi ganga of langt varðandi minnihlutavernd. Það eru ýmsar lagareglur sem 

vernda minni hluthafa en ef minnihlutaverndin gengur of langt kann það að hindra að fyrirtæki 

séu eðlilega rekin. Þá segja þeir að fjárfestar þurfi að vera tilbúnir að taka á sig áhættuna sem 

fylgir fjárfestingum og sé betra að reyna að upplýsa þá um áhættuna fyrirfram að þeir gætu lent 

í minnihluta sem gerir það að verkum að þeir hafi lítið að segja um rekstur fyrirtækisins. Þeir 

segjast styðja það að endurtekin yfirtökutilboðsskylda verði tekin upp til þess að auka 

minnihlutavernd sem myndi gera það að verkum að fjárfestar sem eru að auka reglulega við 

eignarhlut sinn í einhverju skráðu félagi, þurfa ekki að flagga bara þegar þeir komast yfir 30% 

eignarhlut, heldur þurfa þeir að flagga aftur seinna, sama hvort það yrði við 40% eða 50% 

mörk.  

 
5.2 Jón Ásgeir Jóhannesson 

Jón Ásgeir Jóhannesson er fjárfestir sem er núverandi stjórnarformaður Skeljungs hf. og einnig 

Strengs hf., sem gerði yfirtökutilboð nýlega í alla hluti olíufélagsins. Jón hefur gríðarlega mikla 

reynslu þegar kemur að fjárfestingum, bæði hérlendis og erlendis. Hann segir að ávöxtun sé 

lykilatriði þegar kemur að fjárfestingum en það geti þó gerst að arðsemi víki fyrir því að eiga 

ákveðna eign, en þá er egóið komið umfram arðsemina eins og þekkist vel með íþróttafélög. 

Aðspurður um muninn á því að fjárfesta í skráðum félögum og óskráðum félögum segir hann 



 31 

það vera seljanleikann og verðmyndunina. Það er ekki tekist eins mikið á um verðið á skráðum 

félögum. Það er hægt að gera öll verðmöt í heiminum á skráðum félögum, en í lokin er það 

markaðsgengi hlutabréfa félagsins sem skiptir máli. Hins vegar með óskráðu félögin er ekkert 

markaðsgengi á hlutabréfum þess og þar af leiðandi er erfiðara að finna sanngjarnt gengi. Það 

er oft hægt að bera saman óskráð félag við svipað skráð félag til að fá hugmynd um verðmat 

en þó eru engin tvö félög alveg eins og er þess vegna ekki hægt að fullvissa sig um að út úr því 

komi gott og gilt verðmat. Hægt er að gera endalaus verðmöt og greiningar en í lokin er það 

verðið sem einhver er tilbúinn að borga sem skiptir máli.  

Helstu áhættuþættir við að fjárfesta í óskráðum félögum er seljanleiki og þá sérstaklega 

ef þú ert í minnihluta, en þá stýrir ráðandi hluthafi ferðinni. Auk þess er markaðurinn ekki að 

verja þig þar sem að mun færri reglur gilda um óskráð félög. Þá segir hann að það seljanleiki 

aukist því stærri hlut sem fjárfestir á og þar af leiðandi er léttara að selja hlutinn vegna þess 

hve fáir kaupendur eru að minni eignarhlut í óskráðum félögum ekki nema að fjárfestir sé að 

ganga inn í mjög sterkt hluthafasamkomulag þar sem að búið er að ábyrgjast sölu á hlutnum. 

Þess vegna eru hluthafar sem eiga verulegan minnihluta í óskráðu félagi ekki í bestu stöðunni 

þegar kemur að seljanleika hlutabréfaeign þeirra. Þá segir hann að seljanleiki skipti ekki alltaf 

á máli eins og þegar verið er að kaupa eignir sem fjárfestar sjá fyrir sér að þeir ætli að eiga í 

óratíma og engin áform séu um að selja eignina á næstu árum. Þá skiptir seljanleikinn minna 

máli, en þó veit maður aldrei hvaða staða kemur upp og ef upp kemur slæm staða, þá er verra 

ef að eignin er illseljanleg. Það er mjög misjafnt eftir því hvernig fjárfesti er um að ræða hversu 

mikið seljanleiki skiptir hann máli, þeir fjárfestar sem eru meira í langtímafjárfestingum horfa 

minna á seljanleika frekar en þeir sem eru í skammtímafjárfestingum.  

Þegar kemur að því að selja óskráðar eignir segir Jón að hefðbundna leiðin sé sú að leita 

til fjárfestingabanka og láta hann sjá um söluferlið gegn þóknun en það er líka ekki óalgengt 

að fyrirtæki í svipuðum rekstri yfirtaki önnur smærri fyrirtæki sem er þá leið út fyrir eigendur 

yfirtekna félagsins. Þá er það oft þannig að þegar skráð félag tekur yfir óskráð félag og borgar 

með hlutabréfum í sameinuðu félagi að yfirtökufélagið krefjist þess að eigendur yfirtekna 

félagsins megi ekki selja eignarhlut í sameinuðu félagi strax og er oft settur tímarammi hvenær 

þeir megi selja hlut sinn í sameinuðu félagi. Þessi leið er gerð til þess að yfirtökufélagið geti 

verið fullvisst um að allt sem var gefið upp varðandi yfirtekna félagið standist skoðun. Hann 

segist oft hafa séð fjárfesta læsast inni sérstaklega þegar að það er ekki búið að undirbúa sölu 

og það kemur eitthvað upp á og segir fjárfesta geta þurft að veita allt að 50% til 60% afslátt af 

eigninni til þess að geta losað hana. Varðandi það hvort að hann hafi orðið vitni af því að 

ráðandi hluthafar misnoti sterka stöðu sína á kostnað minni hluthafa segir hann að oft finnist 
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ráðandi hluthafa hann ekki vera að misnota stöðu sína en minni hluthafar geta upplifað stöðuna 

öðruvísi. Þetta er harður heimur og umræðan um stöðu ráðandi hluthafa gagnvart þeim sem 

eiga minnihluta mun alltaf eiga sér stað. Hann segir stórhættulegt að taka það hlutverk frá 

markaðnum að það sé ráðandi hluthafi við stjórnun, ef að minnihlutinn fær meira vald en 

ráðandi hluthafi þá munum við lenda í tómarúmi þeirra sem vilja vernd og vilja vera hluthafi í 

fyrirtækinu en vilja ekki stýra því. Það verður að vera jafnvægi í þessu og telur Jón að það séu 

ágætis lög í landinu varðandi þetta og þótt að eitt og eitt mál hafi komið upp, þá hefur ekki 

verið mikið um deilur á milli ráðandi hluthafa og minni hluthafa.  

Jón segist alfarið á móti því að taka upp endurtekna yfirtökutilboðsskyldu og segir hann 

að ef að slíkt yrði tekið upp, þá yrðu engar yfirtökur. Það má hins vegar takast á um það hvenær 

yfirtökutilboðsskylda myndast en ef að þrepið er tvöfalt þá er of mikil hætta á því að þú náir 

engum árangri með fyrra yfirtökutilboðinu. Hluthafar myndu þá frekar bíða eftir næstu yfirtöku 

og vonast til að hún verði gerð á hærra gengi. Jón segir kerfið með einni yfirtökutilboðsskyldu 

hafa virkað vel á stærsta hlutabréfamarkaði heims og telur hann það mjög hættulegt ef 

yfirtökum myndi fækka og að markaðurinn myndi veikjast verulega við það. Þá segir hann 

upplýsingaskyldu vera mjög mikla á Íslandi samanborið við til dæmis Bretland, sem gerir það 

að verkum að hluthafar skráðra félaga á Íslandi eru almennt mjög vel upplýstir.  

 

5.3 Bjarni Eyvinds Þrastarson 

Bjarni Eyvinds Þrastarson er framkvæmdastjóri markaðsviðskiptadeilar Kviku banka hf. og 

hefur áralanga reynslu á fjármálamarkaði og öllu sem snertir fjárfestingar. Aðspurður um þá 

hluti sem skipta mestu máli þegar kemur að fjárfestingum sagði Bjarni að fyrst þurfi að 

skilgreina áhættuvilja og tímaramma fjárfestanna. Þegar fjárfestar hafa skýrt þessa tvo hluti, þá 

vita þeir í hvaða mengi þeir eru að fara, hvort sem það er hlutabréf, skuldabréf eða eitthvað 

annað. Þegar þessir hlutir eru komnir á hreint, þá skiptir verðlagningin mestu máli. Fjárfestar 

verða þó að vera með áhættuvilja og tímaramma fjárfestingunnar á hreinu. Bjarni nefnir að 

seljanleiki og upplýsingagjöf óskráðra félaga sé mun minni en hjá skráðum félögum og það sé 

helsti munur þess að fjárfesta í óskráðum félögum heldur en skráðum. Varðandi verðmöt 

óskráðra félaga segir Bjarni það algengast að fjárfestar nýti sér einhverskonar margfaldara, til 

dæmis EBITDA margfaldara, það er þó mismunandi eftir því í hvaða rekstri félagið er. 

Aðspurður um hluthafa skráðs félags sem verður seinna afskráð telur hann að þeir hrökklist út 

á endanum en það fari þó eftir stærð hlutarins. Þá sé líklegra að stærri hluthafar vilji halda sér 

inni fremur minni hluthafar. Hann segir þó að þetta gerist ekki oft en í flestum tilfellum endi 
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þetta á því að ráðandi hluthafi innleysi minni hluthafa þegar innlausnarmörkunum hefur verið 

náð, við 90% eignarhlut.  

Spurður um það hvort að seljanleikaáhætta aukist eftir stærð hluta sem ráðandi hluthafi 

kemst yfir segir Bjarni að það sé ekki alveg víst, það fer allt eftir því hversu stóran hlut þeir 

komast yfir. Nefnir hann þá að fjárfestingarfélagið Stoðir hf. hafi verið að taka stórar stöður í 

skráðum félögum, hlutur þeirra er oftast á bilinu 10% til 15% sem er ekki of stór hlutur til þess 

að mynda alvarlega seljanleikaáhættu en Bjarni segir veltu fyrirtækjanna sem þeir hafa fjárfest 

í oftast aukist þar sem fólk virðist treysta þeim. Hins vegar ef að eignarhlutur er orðinn mun 

stærri en 15%, eða eitthvað í kringum 50%, þá að sjálfsögðu eykst seljanleikaáhættan, þetta 

snýst allt um stærðina. Seljanleikinn skiptir gríðarlegu máli en skráningin skiptir ekki síður 

miklu máli upp á að tryggja upplýsingagjöfina, það er alveg hægt að lifa með því að það séu 

ekki viðskipti daglega svo lengi sem upplýsingagjöf til fjárfesta er næg. Seljanleikinn er þá oft 

meiri en markaðurinn gefur til kynna. Þá nefnir Bjarni sem dæmi Kauphallarmarkaðinn First 

North en veltan þar er mjög lítil, en seljanleikinn er þó meiri. Framboð hlutbaréfa til sölu er 

mjög lítið sem gerir það að verkum að veltan verður lítil sem engin. Hins vegar ef það koma 

bréf til sölu, er oftast einfalt að selja þau þar sem seljanleikinn er ekki jafn lítill og veltan gefur 

til kynna. 

Minni hluthafar sem læsast inni í óskráðum félögum hafa fáa úrkosti, það er þá helst 

innlausnin við 90% eignarhlut sem gerir þeim kleift að komast út úr fjárfestingu, en það er þó 

ekki eitthvað sem minni hluthafarnir stjórna, þeir þurfa þá að vonast eftir því að ráðandi hluthafi 

komist yfir 90% eignarhlut. Bjarni segir fáa aðra valkosti fyrir minni hluthafa en segist hafa 

séð það oft að minni hluthafar reyni að komast út og oft kaupa fyrirtækin sjálf hlutina en það 

er þó alltaf gert með ágætis afslætti. Bjarni segist hafa séð það að minni hluthafar læsist inni 

og geti ekki selt, hann segir það mjög algengt að það komi upp kergja á milli hluthafa þar sem 

ráðandi hluthafar horfi á sína persónulegu hagsmuni frekar en að horfa á hag annara hluthafa. 

Reglur um minnihlutavernd segir Bjarni að séu svolítið skrítnar hér á landi, sérstaklega 

þegar kemur að yfirtökutilboðsskyldu. Hann telur það ekki nóg að hafa yfirtökutilboðsskylduna 

eins og hún er í dag og vill hann meina að það sé hálfgert gat í löggjöfinni. Hættan við að hafa 

regluverkið eins og það er í dag er það að fjárfestar hafa ekki nógu margar útgönguleiðir og 

það er nauðsynlegt að fjárfestum bjóðist annað tækifæri til þess að selja hlut sinn. Það eru 

margir hlutir sem geta spilað inn í það að fjárfestar vilji ekki selja, það getur gerst að 

yfirtökutilboðið hitti illa á og gengið sé óvenju lágt þegar að tilboðið berst, eins er staðan 

gjörólík eftir því sem að hlutur ráðandi hluthafa eykst. Það hvort fjárfestir eigi 30% hlut eða 

50% hlut er ólík staða, ráðandi hluthafar stýra tiltölulega litlu með 30% hlut en það breytist 
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strax þegar eignarhluturinn fer yfir 33% og svo aftur ef þeir komast yfir meirihluta eða 50%. 

Bjarni er þar af leiðandi sammála því að það þurfi að auka þrepin sem mynda 

yfirtökutilboðsskyldu þar sem staðan getur gjörbreyst eftir því sem eignarhlutur eykst. 

Hagsmunir þeirra sem eru að senda inn yfirtökutilboð er að sjálfsögðu að  hafa eina 

yfirtökutilboðsskyldu, en ef við erum að horfa á þetta út frá minnihlutavernd þyrfti augljóslega 

að vera annar þröskuldur. Endurtekin yfirtökutilboðsskylda ætti að tryggja hagsmuni allra 

hluthafa og veita hluthöfum auðveldari leið út. 

 

5.4 Niðurstöður rannsóknar 

Allir viðmælendur voru sammála því að arðbærni sé það mikilvægasta þegar kemur að 

fjárfestingum en áhættan þurfi að vera í samræmi við vænta ávöxtun. Einnig voru allir 

viðmælendur sammála því að meginmunur óskráðra félaga og skráðra félaga sé sá að 

seljanleiki og upplýsingagjöf er minni í óskráðum félögum. Framtakssjóðir eru eitthvað sem 

getur nýst fjárfestum vel eins og lífeyrissjóðurinn kom inná þar sem tímarammi þeirra er 

fyrirfram ákveðinn og þar af leiðandi minni seljanleikaáhætta. Það er augljóst að ráðandi 

hluthafar óskráðra félaga stýra ferðinni og minni hluthafar hafa lítið að segja um rekstur 

félagsins. Þar af leiðandi voru allir viðmælendur sammála því að minni hluthafar hafa fáa 

valkosti vilji þeir losna út úr félagi. Þess vegna vilja fjárfestar mun frekar vera ráðandi hluthafar 

óskráðs félags heldur en að vera minni hluthafar. Færri reglur gilda um óskráð félög og er þess 

vegna verra að vera minnihlutaeigandi í óskráðu félagi frekar en skráðu félagi.  

 Lög eru til staðar um hversu stór partur af eignasafni lífeyrissjóða má vera í óskráðum 

eignum. Það kom fram í viðtalinu við starfsmenn lífeyrissjóðsins að 10% af eignasafni 

lífeyrissjóðsins er í óskráðum félögum og er það vel undir 20% markinu sem krafist er 

samkvæmt lögum. Lögin eru sett til þess að gæta þess að eignasafn lífeyrissjóða landsins sé 

ekki of áhættusamt.  

Lífeyrissjóðurinn og Bjarni voru sammála því að það mætti auka minnihlutavernd og 

voru sammála því að það ætti að koma á fót endurtekinni yfirtökutilboðsskyldu. Jón er ekki 

sammála því og segir að það myndi hafa slæm áhrif á markaðinn þar sem yfirtökur myndu 

minnka verulega. Bjarni nefndi að hagsmunir yfirtökuaðila sé að hafa bara eina 

yfirtökutilboðsskyldu og þess vegna kemur það ekki á óvart að Jón mótmæli endurtekinni 

yfirtökutilboðsskyldu.  
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6. Umræða 
Það er greinilegt að það fylgir því meiri áhætta að fjárfesta í óskráðum félögum frekar en að 

fjárfesta í skráðum félögum. Niðurstöðurnar leiddu það í ljós að seljanleiki og lítil 

upplýsingagjöf eru helstu áhættuþættir þess að fjárfesta í óskráðum félögum. Sjóðir sem að 

fjárfesta í óskráðum félögum geta verið góðir kostir fyrir fjárfesta sem eru áhættusæknari í 

þeirri von um að auka ávöxtunarmöguleika eignasafns síns. Lífeyrissjóðir hafa undanfarin ár 

verið áberandi í fjárfestingum á íslenska markaðnum, þá helst í skráðum félögum. Vegna 

áhættunnar sem fylgir óskráðum félögum er ekki algengt að fjárfestar kjósi að fjárfesta í þeim. 

Undantekning frá því er helst sú ef að fjárfestinum er tryggður meirihluti eða samþykktir 

félagsins eru með þeim hætti að þær tryggi sterka stöðu hans gagnvart stærri hluthöfum. 

Framtakssjóðir dreifa áhættunni við fjárfestingu í óskráðum félögum með því að fjárfesta í 

nokkrum félögum og ákveða líftíma sjóðsins fyrirfram. Lífeyrissjóðir kjósa frekar að fjárfesta 

í framtakssjóðum heldur en einstökum óskráðum félögum til þess að minnka áhættuna. Auk 

þess er upplýsingagjöf framtakssjóða mun meiri heldur en í einstökum félögum. 

Framtakssjóðir geta minnkað tvo helstu áhættuþætti þess að fjárfesta í einstökum óskráðum 

félögum, það er seljanleikaáhætta og takmörkuð upplýsingagjöf.  Lífeyrissjóðir eru almennt 

langtímafjárfestar og hafa meiri þolinmæði en hinn almenni fjárfestir. Það gerir þeim kleift að 

minnka seljanleikaáhættu þar sem að þeir þurfa sjaldan að losa sig við eign hratt og með 

miklum afslætti.  

 Berist yfirtökutilboð í skráð félag, ættu fjárfestar að íhuga vandlega hvort þeir vilji selja 

hlut sinn eða ekki. Raunveruleg hætta er á því að félagið verði afskráð og þá mun seljanleiki 

hlutabréfanna minnka verulega mikið. Minni hluthafar í óskráðu félagi geta lent í erfiðleikum 

með að selja hlut sinn og seljanleikinn verður minni, því stærri hlut sem ráðandi hlut kemst 

yfir. Eins getur sú staða komið upp að hægt verði að selja bréfin en upp komi ágreiningur um 

raunverulegt virði þeirra þar sem ekki er til neitt opinbert gengi eða verðmat eins og í skráðu 

félögunum. Hér að ofan var komið inn á deilurnar innan Hvals hf. en þá gátu minni hluthafar 

krafist innlausnar þar sem ráðandi hluthafi gerðist brotlegur. Það þarf þó mikið til að þetta 

gerist og er það alls ekki algengt.  

 Þrátt fyrir allar áhætturnar sem fylgja óskráðum félögum, þá er alls ekki vitlaust að 

fjárfesta í óskráðum félögum þar sem vænt ávöxtun fjárfestinganna getur verið mun meiri en í 

öðrum fjárfestingum. Skynsamleg samsetning á skráðum og óskráðum verðbréfum í eignasafni 

er eitthvað sem flestir fjárfestar glíma við. Það sem er skynsamlegt fyrir einn aðila, er ekki 

endilega skynsamlegt fyrir annan. Hærra hlutfall óskráðra verðbréfa samsvarar meiri áhættu í 
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eignasafni en á sama tíma aukinni væntri ávöxtun. Mín ábending til fjárfesta sem eru að skoða 

fjárfestingar í óskráðum félögum er að íhuga fjárfestinguna vel, huga að helstu áhættuþáttunum 

og reyna að tryggja rétt sinn í gegnum minnihlutavernd í samþykktum félaganna til þess að 

forðast þessa helstu áhættuþætti. 

 Niðurstöður ritgerðarinnar styðja þær fyrri rannsóknir sem fjölluðu um seljanleika 

óskráðra félaga. Damodaran fjallaði um hversu mikilvægur seljanleikinn væri og talaði hann 

um afsláttinn sem gæti þurft að veita við sölu á óskráðu félagi. Hann taldi að fjárfestar ættu að 

draga úr verðmæti eignar um fyrirfram væntan kostnað við sölu á eigninni. Brian DeChesare 

fjallaði einnig um afsláttinn þegar kemur að því að selja óskráða eign og sala Landsbankans á 

eignarhlut sínum í Stoðum styður þetta þar sem að Landsbankinn þurfti að veita góðan afslátt 

við söluna. Jón Ásgeir nefndi mikilvægi drag along og tag along ákvæðanna  í samþykktum 

félaga og það er sama og Greg Henry komst að árið 2017 þegar hann fjallaði um mikilvægi 

þessara ákvæða. Lífeyrissjóðurinn nefndi það að þeir þyrftu að huga mun meira að seljanleika 

þegar kemur að séreignadeildinni þar sem að þeir þurfa að vera reiðubúnir að losa eignir hratt, 

kjósi viðskiptavinir að innleysa sjóðseign sína. Þetta samræmist vandræðunum sem Neil 

Woodford lenti í, en hann einmitt hugsaði ekki nógu vel út í þetta þar sem að hann gat ekki 

losað eignir sjóðs síns nógu hratt til þess að mæta innlausnum fjárfesta sinna. Þá voru allir 

viðmælendurnir sammála því að minnihlutaverndin mætti ekki fara yfir heilbrigð mörk, en það 

er einmitt sama niðurstaða og Hilmar Einarsson komst að í lokaritgerð sinni frá árinu 2010. 

Fyrri rannsóknir, bæði erlendar og innlendar styðja þar af leiðandi vel við niðurstöður 

ritgerðarinnar.  
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7. Lokaorð 
Óskráð félög hafa í gegnum tíðina gefið góða ávöxtun en á sama tíma hafa mörg þeirra farið í 

þrot. Áhætta og ávöxtun helst í hendur þegar kemur að fjárfestingum í óskráðum félögum og 

er það eitthvað sem fjárfestar þurfa að vera tilbúnir að taka á sig kjósi þeir að fjárfesta í 

óskráðum félögum. Á Íslandi virðist umhverfi óskráðra félaga vera mun stærra en þekkist 

almennt erlendis, mörg stór fyrirtæki eru óskráð og með tiltölulega þétt eignarhald. Fáir stórir 

eigendur stýra fyrirtækinu en oft eru margir minni hluthafar sem fljóta með en hafa lítið sem 

ekkert að segja um rekstur fyrirtækisins. Eilíf barátta er og mun alltaf verða á milli ráðandi 

hluthafa og minni hluthafa. Línan er þunn þegar kemur að því að vernda alla hluthafa félags 

jafnt. Það má ekki gleyma sér í minnihlutaverndinni, ráðandi hluthafar eiga líka sinn rétt og 

það er ástæða fyrir því að þeir hafa fjárfest í því að ná yfirhöndinni, það er oft gert til þess að 

ákveða stefnur eða áherslur félagsins. Það að minnihlutaeigendur geti komið í veg fyrir 

ákvarðanir meirihlutaeiganda er vandmeðfarið. Mikilvægt er að hvorugur aðilinn fari ekki yfir 

mörkin. 
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