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Auður Capital er nýtt fjármálafyrirtæki stofnað af þeim Höllu Tómasdóttur og Kristínu 
Pétursdóttur. Fyrirtækið er í meirihlutaeigu stofnenda, starfsmanna og nokkurra valinkunnra 
athafnakvenna. Auður hefur fengið starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki og starfar undir eftirliti FME.  

Auður er óháð fjármálafyrirtæki sem býður fjárfestingatengda þjónustu á sviði eignastýringar, 
fjárfestinga og fyrirtækjaráðgjafar.  Það er ekki HVAÐ við gerum heldur HVERNIG við gerum 
hlutina sem greinir okkur frá öðrum fjármálafyrirtækjum. 

Við erum meðvituð um áhættu og samfélagslega ábyrgð og erum óhrædd við að beita 
kvenlægari nálgun við fjármál og fjárfestingar. Langtímaárangur og gagnkvæmur ávinningur eru 
hornsteinar í hugmyndafræði Auðar. 

 
 

Hugmyndafræði Auðar 

Auður telur skynsamlegt að nýta viðskiptatækifæri sem felast í samfélagsbreytingum. Þegar horft 
er til framtíðar eru tvær áberand breytingar sem munu skipta miklu hvað varðar framtíðarhagvöxt 
og verðmætasköpun. 

Í fyrsta lagi felast mikil tækifæri í vaxandi mann- og fjárauði kvenna, auknum kaupmætti þeirra 
og frumkvæði til athafna. Í öðru lagi eru ómæld vaxtartækifæri tengd fyrirtækjum sem ná að 
gera samfélagslega og siðferðislega ábyrgð að viðskiptalegum ávinningi. Þessi tækifæri eru 
hreinlega of góð til að láta fram hjá sér fara. 

Fjölmargar erlendar rannsóknir sýna fram á að fyrirtæki sem njóta aðkomu kvenna í 
lykilhlutverkum skila betri arðsemi þegar til lengri tíma er litið. Í þessu sér Auður 
fjárfestingartækifæri. 

Við höfnum því viðhorfi að velja þurfi á milli fjárhagslegrar arðsemi og samfélagslegs ávinnings. 
Við teljum einfaldlega að það felist fjárhagslegur ávinningur í því að taka samfélagslega ábyrgð.  
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Eignastýring 

Eignastýring er fyrir þá sem eiga umtalsvert sparifé, vilja njóta sérfræðiráðgjafar varðandi 
fjárfestingar og markmiðasetningu. Þannig má ná betri árangri í fjárfestingum en um leið spara 
sér tíma og fyrirhöfn.  Eignastýring Auðar er óháð og býður m.a. verðbréfasjóði allra helstu 
fjármálafyrirtækja landsins. Ennfremur býður Auður ýmsa nýja og áhugaverða kosti eins og 
“grænar” og samfélagslega ábyrgar fjárfestingar.  

Fyrirtækjaráðgjöf 

Auður Capital veitir fyrirtækjum og einstaklingum hefðbundna þjónustu á sviði 
fyrirtækjaráðgjafar.  Þar má nefna ráðgjöf við sölu, kaup eða sameiningu á fyrirtækjum, aðstoð 
við öflun hlutafjárs eða lánsfjármögnunar sem og stefnumótun eða endurskipulagningu 
fyrirtækja. 

Fjárfestingar 

Fjárfestingasvið Auðar Capital rekur fagfjárfestingasjóði (e. 
private equity).  Fyrsti sjóðurinn nefnist AuÐur I og var honum 
lokað þann 29. febrúar 2008.  AuÐur I er fagfjárfestasjóður 
sem fjárfestir í fyrirtækjum í rekstri sem eiga mikla 
vaxtarmöguleika. Sjóðurinn horfir gjarnan til fyrirtækja í eigu 
eða undir stjórn kvenna eða þar sem aðkoma Auðar og nálgun 
getur leyst aukin verðmæti úr læðingi.  

Rúmlega 20 fjárfestar lögðu sjóðnum til fé, meðal þeirra eru 
flestir af stærstu lífeyrissjóðum landsins sem og aðrir 
stofnana- og fagfjárfestar. Stærð sjóðsins eru 3,2 milljarðar 
króna. 

 

 

 

 
Hluthafar 

Auk stofnanda og starfsmanna Auðar Capital eru eftirtaldir einstaklingar hluthafar í félaginu: 

Guðbjörg Edda Eggertsdóttir ׀ Hildur Petersen ׀ Katrín Pétursdóttir                                        
Kristín Jóhannesdóttir ׀ Svafa Grönfeldt ׀ Ingunn Wernersdóttir ׀ Guðbjörg Matthíasdóttir   

 Marinella Haraldsdóttir ׀ Ragnheiður Jónsdóttir ׀ Berglind Björk Jónsdóttir 


