
 

1. Inngangur 
 
Það fer ekki milli mála að verðbréfamarkaður á Íslandi hefur tekið stakkaskiptum á undanförnum 
árum, einkum hlutabréfamarkaðurinn. Til marks um það er gríðarlega mikil veltuaukning og góð 
arðsemi af fjárfestingu í hlutabréfum. Þannig hefur veltan til að mynda áttfaldast á síðustu fimm 
árum og Úrvalsvísitalan sexfaldast. Í árslok 2005 samsvaraði markaðsvirði skráðra fyrirtækja 186% 
af landsframleiðslu samanborið við 57% árið 2001. Að baki þessum öra vexti liggur mikil útrás 
skráðra félaga. Á árunum 2004 og 2005 keyptu skráð félög erlend fyrirtæki fyrir um það bil 500 
milljarða króna sem jafngildir rúmlega 50% af landsframleiðslu þjóðarinnar. Á sama tíma öfluðu 
félögin tæplega 300 milljarða á hlutabréfamarkaði. Við þetta má bæta að tekjumyndun skráðra 
fyrirtækja er nú að miklum meiri hluta erlendis eða um 70-80% og má því segja að félögin séu orðin 
alþjóðleg. Skuldabréfamarkaðurinn hefur einnig gengið vel, þótt vöxturinn hafi þar verið mun 
hægari en á hlutabréfamarkaði.  
 
Eignarhaldsfélagið Verðbréfaþing hf., sem er félag um starfsemi Kauphallar Íslands og 
Verðbréfaskráningu Íslands, heldur nú aðalfund í fjórða sinn. Ég mun hér á eftir gera grein fyrir 
starfsemi félaganna á árinu 2005, fjalla um þróun markaðarins og í framhaldi fara yfir markmiðin 
sem stjórn Kauphallarinnar setti á starfsárinu og þann árangur sem náðist. Jafnframt mun ég skýra 
frá því helsta í starfsemi Verðbréfaskráningar. Einnig mun ég grípa á ýmsum málum sem ég tel rétt 
að vekja sérstaka athygli á. En fyrst víkjum við að þróun markaðarins. 
 

2.      Þróun markaðarins  
 
Árið 2005 var hlutabréfaeigendum hagfellt. Úrvalsvísitalan hækkaði um 65% og hefur árshækkun 
hennar aldrei verið meiri. Viðskipti með hlutabréf náðu nýjum hæðum. Námu þau 1.202 milljörðum 
sem er aukning um tvo þriðju hluta frá árinu 2004. Aukinn seljanleiki skráðra hlutabréfa kom einnig 
fram í mun dýpri tilboðaskrám en áður og þrengra bili á milli kaup- og sölutilboða sem nú er í fyrsta 
sinn undir 1,5% fyrir öll félögin í Úrvalsvísitölunni.  
 
Samhliða virkari viðskiptum með hlutabréf hafa skráð félög nýtt markaðinn í æ meira mæli til að 
afla fjár til vaxtar. Vöxturinn hefur einkum átt sér stað utan landsteinanna.  Skráð félög keyptu á 
síðasta ári fyrirtæki erlendis fyrir hátt í 300 milljarða króna. Fjárfestingarnar náðu til a.m.k. 16 
landa. Á sama tíma öfluðu félögin ríflega 122 milljarða nýs hlutafjár. Hlutabréfamarkaðurinn hefur 
þannig reynst mikilvægur drifkraftur aukinna umsvifa erlendis.  
 
Tvær nýskráningar urðu á síðasta ári en tíu félög afskráðu hlutabréf sín og fækkaði því skráðum 
félögum úr 34 í ársbyrjun í 26 í árslok. Fjögur afskráðu félaganna voru reyndar keypt af öðrum 
skráðum félögum. 
 
Heldur tíðindaminna var á skuldabréfamarkaði, sérstaklega framan af ári. Þrátt fyrir það var árið hið 
næst veltumesta frá upphafi. Skuldabréfavelta ársins í heild var 1.322 milljarðar króna, eða um 12% 
lægri en árið á undan. Mjög lifnaði við markaðnum á síðasta ársfjórðungi. Viðskipti með skráð 
skuldabréf námu þá 507 milljörðum og hefur ársfjórðungsvelta hefur aldrei áður verið svo mikil. 
Aukin viðskipti á síðasta ársfjórðungi má líklega m.a. rekja til vaxtahækkunar Seðlabankans í lok 
september og ákveðinna yfirlýsinga bankans. Útgáfa erlendra aðila á skuldabréfum í íslenskum 
krónum, sem hófst í ágúst, stuðlaði vafalítið einnig óbeint að auknum viðskiptum á innlendum 
skuldabréfamarkaði.  
 



 

Aukning viðskipta á síðasta ársfjórðungi varð samfara snarpri hækkun ávöxtunarkröfu verðtryggðra 
skuldabréfa sem þýddi að verðtryggð skuldabréf gáfu fremur lítið af sér á árinu eftir gjöful 
undanfarin ár. Vísitala verðtryggðra 10 ára skuldabréfa hækkaði t.a.m. einungis um 2,5% 
samanborið við um 15% árlega hækkun þrjú árin á undan. Óverðtryggð skuldabréf skiluðu heldur 
betri ávöxtun. Vísitala óverðtryggðra bréfa með 5 ára líftíma hækkaði t.d. um 6,5% á árinu. 
 

3. Markmið stjórnar 
 
Stjórn Kauphallarinnar setti sér tíu markmið fyrir starfsárið 2006 og mun ég hér á eftir fjalla 
stuttlega um þau og það sem gert var. 
 

• Norex samstarfið og erindi OMX um sameiningu. Viðamesta verkefni stjórnarinnar var að 
taka afstöðu til erindis OMX um sameiningu. Kostir og gallar sameiningar voru skoðaðir 
gaumgæfilega, meðal annars með aðstoð ráðgjafafyrirtækisins Boston Consulting Group. 
Stjórnin komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri að svo stöddu í þágu markaðarins að taka 
tilboði OMX um samrunaviðræður. Engu að síður er Kauphöllin skuldbundin norrænu 
samstarfi og mun leggja sig fram um að þróa það áfram og dýpka. Í þessu skyni tók stjórnin 
meðal annars þá ákvörðun að fjárfesta í OMX fyrir 100 milljónir króna og Oslo Børs fyrir 
50 milljónir. Þótt þarna hafi ekki verið um háar fjárhæðir að ræða var þetta gert með það 
fyrir augum að búa í haginn fyrir nánara samstarf í framtíðinni.   

• Yfirtökunefnd. Í samræmi við áform lagði Kauphöllin stofnun Yfirtökunefndar lið. Nefndin 
er álitsgjafi um yfirtökuskyldu og tengd mál. 

• Eftirlitsmál – eftirfylgni samstarfsyfirlýsingar við Fjármálaeftirlitið. Á liðnu starfsári 
endurnýjuðu Kauphöllin og Fjármálaeftirlitið yfirlýsingu um samstarf í eftirlitsmálum í 
kjölfar umtalsverðra breytinga sem urðu á lögum um verðbréfaviðskipti. Þá gerðu aðilarnir 
samninga um yfirlestur og staðfestingu Kauphallarinnar á lýsingum og tilboðsyfirlitum.  

• Stjórnarhættir fyrirtækja – starfsreglur Kauphallarinnar. Leiðbeiningar um stjórnarhætti 
fyrirtækja voru endurskoðaðar og tóku þær gildi um áramót. 

• Samstarf Kauphallarinnar og Verðbréfaskráningar. Farið var yfir samstarf Kauphallarinnar 
og Verðbréfaskráningar með það fyrir augum að hagræða og stilla saman strengi. Það eru þó 
takmörk fyrir því hvað hægt er að ganga langt í þessum efnum vegna afstöðu 
Fjármálaeftirlitsins. 

• Öryggisstefna. Eins og að var stefnt var öryggisstefna mörkuð fyrir Kauphöllina. 
• Kauphöllin – hagkvæmur kostur fyrir erlend félög. Erlend félög hafa í auknum mæli beint 

sjónum sínum til Kauphallarinnar með skráningu í huga. Á sl. ári voru tvö erlend félög skráð 
á markað og horfur eru á að þeim fjölgi innan tíðar. Áfram verður unnið að því að auka 
samkeppnishæfni markaðarins í þessu tilliti, s.s. með því að ryðja úr vegi tæknilegum 
hindrunum fyrir aðkomu erlendra fjárfesta að markaðnum og greiða fyrir tvískráningum 
félaga. 

• Markaðstorg. Með breytingu á kauphallalögum varð Kauphöll Íslands mögulegt að 
starfrækja nýja tegund hlutabréfamarkaðar, svokallað markaðstorg fjármálagerninga. 
Kauphöllin er í þann mund að hleypa af stokkunum slíkum markaði, iSEC markaðnum, sem 
einkum er ætlaður smáum og meðalstórum fyrirtækjum með vaxtarmöguleika.  

• Skuldabréfamarkaður. Kauphöllin hefur lagt áherslu á að hér verði áfram öflugur markaður 
með bréf sem skilgreina innlent vaxtaróf án þess þó að samkeppni á íbúðalánamarkaði verði 
skert. Ein möguleg leið í átt að þessu marki er að breyta hlutverki Íbúðalánasjóðs í 
heildsölubanka. 



 

• Nýjar vörur – ný þjónusta. Verðbréfaskráning og Kauphöllin hafa í samstarfi við 
markaðsaðila undirbúið stofnun lánamarkaðar með verðbréf og er stefnt að koma honum á 
laggirnar innan fárra mánaða. Kauphöllin hefur jafnframt kannað möguleikann á stofnun 
afleiðumarkaðar. Sá möguleiki verður kannaður frekar. Sala markaðsupplýsinga til erlendra 
upplýsingaveitna hefur farið ört vaxandi og erlendar fjármálastofnanir eru um þessar mundir 
að hefja starfrækslu verðbréfasjóða sem taka mið af Úrvalsvísitölu Kauphallarinnar. 

 
 

4. Starfsemi Verðbréfaskráningar 
 
 
Útgáfur hjá VS  
Þá vík ég að starfsemi Verðbréfaskráningar á síðasta starfsári. Í lok ársins voru 53 hlutafjárútgáfur 
hjá Verðbréfaskráningu. Á árinu voru 6 félög afskráð en 5 ný skráð. Hlutafjáraukningar á árinu voru 
samtals 22. Fjöldi skuldabréfa- og víxlaútgáfna í kerfinu var 110 í árslok. Samtals voru gefnar út 54 
skuldabréfaútgáfur og 58 víxlaútgáfur á árinu. Heildarverðmæti útgefinna verðbréfa í lok árs 2005 
var rúmlega 3000 milljarðar króna samanborið við 2000 milljarða í upphafi árs og nemur aukningin 
milli ára því 50%. Þar af var verðmæti hlutabréfa 2000 milljarðar og er aukningin um 67% milli ára. 
Þetta endurspeglar þá hækkun sem varð á hlutabréfamarkaði á síðasta ári. Þess má geta til fróðleiks 
að í lok árs 2003 voru heildarverðmæti sem skráð voru í kerfi Verðbréfaskráningar um 1300 
milljarðar króna. Á tveimur árum hefur heildarverðmætið hækkað um 130%.  
 
Uppgjörsmál 
Gerð voru upp 70 þúsund viðskipti að verðmæti um  600 milljarðar króna á síðasta ári. Hér eru 
einungis talin kauphallarviðskipti. Viðskipti utan kauphallar eru gerð upp beint milli aðila. Öll 
viðskipti sem send voru til uppgjörs hjá Verðbréfaskráningu voru kláruð. Síðast liðið haust gengu í 
gildi nýjar reglur hjá Seðlabanka Íslands um fyrirgreiðslu við uppgjörsbankana. Þessar breyttu 
reglur miðuðu að því að auka öryggi greiðsluhluta uppgjörsins. Verðbréfaskráning þurfti að 
endurskoða uppgjörsferlið þannig að markmið hinna nýju reglna næðu fram. Ljóst er að breytingin 
á reglunum hefur skilgreint hlutverk og ábyrgð þátttakenda í verðbréfauppgjörinu betur og þar með 
aukið á öryggi uppgjörsins í heild.  Verðbréfaskráning smíðaði forrit til að geta meðhöndlað 
utankauphallarviðskipti með sama hætti og kauphallarviðskipti, þ.e. afhending gegn greiðslu. 
Stærstu bankarnir hafa byrjað prófanir og er vonast til að unnt verði að taka hið nýja kerfi að hluta 
til í notkun í lok maí. Þetta nýja kerfi er jafnframt forsenda þess að unnt sé að hafa lengri 
uppgjörstíma en um leið breytilegan. Stjórn Kauphallarinnar og Verðbréfaskráningar samþykkti á 
haustmánuðum að lengja uppgjörstíma hlutabréfa úr einum degi í þrjá í samræmi við það sem gerist 
annars staðar í Evrópu. Með þessu verður aðgengi erlendra fjárfesta að íslenska markaðnum 
auðveldað til muna. Undirbúningur er þegar hafinn að fyrirhugaðri breytingu og er lögð á það 
höfuðáhersla að öryggi uppgjörsins verði tryggt.  
 
Lánamarkaður 
Verðbréfaskráning hefur ásamt markaðsaðilum og Kauphöllinni skoðað möguleika á að stofna 
lánamarkað með verðbréf. Hér er um að ræða verkefni sem kemur til með að renna styrkari stoðum 
undir fjármálamarkaðinn. Í fyrsta lagi gefur þetta fjárfestum möguleika á að hafa auknar tekjur af 
fjárfestingum sínum. Í öðru lagi þá styrkir lánamarkaður uppgjörskerfið með því að vera  vettvangur 
til að leysa skortstöður fyrir uppgjör. Í þriðja lagi þá eykur þetta sveigjanleika markaðarins og gefur 
markaðnum meiri vídd og tækifæri. Stefnt er að því að lánamarkaður verði tekin til starfa innan árs.  
 



 

Erlend samskipti   
Það hefur um nokkurn tíma verið krafa markaðarins á Norðurlöndum að verðbréfauppgjörið á milli 
landanna yrði auðveldað enda hefur þörfin orðið brýnni eftir því sem samstarf og samræming 
viðskiptaumhverfis kauphallanna á Norðurlöndum hefur aukist.Verðbréfamiðstöðvarnar hafa haft 
með sér samráð  undanfarin misseri til að athuga hvernig unnt væri að mæta þessari auknu þörf og 
kröfu markaðarins. Það var svo á síðasta ári að allar norrænu verðbréfamiðstöðvarnar hófu vinnu 
við að efla samstarf um verðbréfauppgjör á Norðurlöndum. Gert er ráð fyrir að skýrsla vinnuhóps 
verðbréfamiðstöðvanna um mögulega samtengingu verði tilbúin fyrir lok apríl. Ef niðurstaðan 
verður jákvæð verða í framhaldi af því tekin næstu skref að samtengingu norrænu 
verðbréfamiðstöðvanna.  Af vettvangi samtaka evrópskra verðbréfamiðstöðva er það helst að frétta 
að á síðasta ári var starfi samtakanna aðallega beint að samræmingu milli markaða, þ.e að rífa niður 
hindranir sem koma í veg fyrir að viðskipti milli markaða séu jafn hagkvæm og á heimamarkaði 
hvers lands. Þá er einnig fylgst vel með framvindu umræðu um mögulega tilskipun 
Evrópusambandsins um verðbréfauppgjör. Samstaða er um að samtökin beiti sér fyrir því að 
tilskipunin verði þannig úr garði gerð, ef af henni verður, að hún komi ekki í veg fyrir eðlilega 
framþróun í  þessari starfsemi. 
 
Um mitt síðasta ár voru liðin fimm ár frá því að Verðbréfaskráning hóf starfsemi sína. Er erfitt að 
ímynda sér hvernig allar þær umbreytingar sem orðið hafa á verðbréfamarkaðnum hefðu náð fram 
að ganga ef markaðurinn hefði þurft að glíma við breytingarnar í pappírsumhverfi. Þá má geta þess 
að starfsmönnum fyrirtækisins hefur fækkað um einn á sama tíma og umsvifin hafa margfaldast.  
Gjaldskrá fyrirtækisins hefur ekki hækkað frá miðju ári 2002, en afkoman aldrei verið betri, þökk sé 
auknum umsvifum og góðum rekstri.         
 
 

5. Eftirlitsmál 
 
Á árinu 2005 var áfram unnið í anda þeirrar stefnu sem mörkuð hefur verið í eftirlitsstarfsemi 
Kauphallarinnar. Í stefnunni felst að forstjóri Kauphallarinnar ber alfarið ábyrgð á afgreiðslu 
eftirlitsmála og koma þau ekki fyrir stjórn Kauphallarinnar. Í janúarmánuði síðastliðnum birti 
Kauphöllin í þriðja sinn Yfirlit eftirlitsmála sem nær til mála sem komu til meðferðar á síðasta ári 
og kölluðu á viðbrögð Kauphallarinnar. Kauphöllin telur nauðsynlegt að birta upplýsingar um 
túlkun hennar á reglum fyrir útgefendur verðbréfa, en það er til þess fallið að auka gagnsæi og 
sýnilega um þennan málaflokk og efla traust á markaðnum enn frekar.  
 
Á árinu 2005 áminnti Kauphöllin tvo útgefendur verðbréfa opinberlega fyrir brot á reglum fyrir 
útgefendur verðbréfa í Kauphöll Íslands. Þrír útgefendur voru áminntir óopinberlega fyrir brot gegn 
reglunum. Að auki gerði Kauphöllin athugasemdir við útgefendur í 23 tilvikum vegna atriða sem 
betur hefði mátt standa að, en með athugasemdunum leiðbeinir Kauphöllin útgefendum um efni 
reglnanna og framkvæmd þeirra. Kauphöllin gerði að auki í 30 tilvikum athugasemdir við 
útgefendur verðbréfa vegna tilkynninga um innherjaviðskipti. Í fimm tilvikum voru mál send til 
Fjármálaeftirlitsins þar sem flöggunartilkynningar bárust ekki frá einstaklingum, en Kauphöllin 
gerir ekki athugasemd við aðila sem hún er ekki í samningssambandi við.  
 
Í viðskiptaeftirlitinu kom fjöldi mála til skoðunar. Alls voru 11 mál send Fjármálaeftirlitinu á árinu 
2005, sem flest vörðuðu grun um innherjasvik. Einn kauphallaraðili var áminntur opinberlega fyrir 
brot á aðildarreglunum, einn miðlari var áminntur óopinberlega og tvisvar var gerð athugasemd við 



 

kauphallaraðila vegna atriða sem betur hefði mátt standa að. Fjölmörg önnur mál komu til skoðunar 
í eftirlitsstarfsemi Kauphallarinnar án þess að ástæða þætti til formlegra aðgerða eftir nánari skoðun.  
 
 

6. Kynningar- og markaðsmál 
 
Kauphöllin starfar í sífellt alþjóðavæddara viðskiptaumhverfi og mætir í vaxandi mæli samkeppni 
frá erlendum kauphöllum. Sem fyrr eru tengsl og samstarf við aðrar kauphallir einkar mikilvægt. 
Auk þess hefur áhugi á starfsemi Kauphallarinnar aukist til muna, ekki síst erlendis frá. Hefur vakið 
athygli hversu vel íslenski markaðurinn hefur staðið sig á alþjóðlegan mælikvarða og jafnvel furðu. 
Til marks um hversu vel er tekið eftir störfum Kauphallarinnar má nefna að nýverið var starfsfólki 
hennar veitt verð verðlaun Business Britain Magazine fyrir ‘Services to Indigenious Economic 
Growth’ eða fyrir að hafa stuðlað að hagvexti í íslensku efnahagslífi. Slík viðurkenning bendir 
réttilega á að allt starf Kauphallarinnar er samofið íslensku efnahagslífi og því enn mikilvægara en 
ella að huga vel að öllum þáttum starfseminnar og hinum breiða hópi hagsmunaaðila 
Kauphallarinnar.  
 
Starfsfólk Kauphallarinnar leggur sig fram um að stuðla að betri og gagnsærri starfsemi og 
þjónustu, og hefur verið gripið til ýmissa aðgerða til auka traust markaðsaðila á starfsemi 
fyrirtækisins. Til að geta mætt aukinni samkeppni og eflt og viðhaldið þeim áhuga sem 
Kauphöllinni er sýndur, er einn af mikilvægustu þáttum í starfi hennar að verja trúverðugleika 
Kauphallarinnar sem og viðhalda góðu orðspori hennar. Kauphöllin hefur unnið að ýmsum 
verkefnum sem lúta að einmitt þessu, s.s. að stofnun Yfirtökunefndar sem og skilgreint hlutverk sitt 
betur gagnvart Fjármálaeftirlitinu og þar með skerpt betur á starfsemi sinni í eftirliti með 
markaðnum. Ný markaðskönnun sem Kauphöllin fékk IMG Gallup til að vinna fyrir sig á meðal 
almennings og fagfjárfesta seint á síðasta ári, sýndi að báðir þessir hópar bera aukið traust til 
starfsemi Kauphallarinnar, bæði hvað varðar eftirlit með viðskiptum og eftirlit með upplýsingagjöf 
fyrirtækja. Í heildina litið eru þetta afskaplega ánægjulegar niðurstöður fyrir starfsemi og starfsfólk 
Kauphallar Íslands.  
 
Sem fyrr segir er áhugi á störfum Kauphallarinnar meiri en nokkru sinni fyrr, jafnt innan lands sem 
utan. Erlendir fjölmiðlar hafa verið duglegir að fylgjast með íslenska markaðnum og skrifa um hann 
og skráð fyrirtæki. Við skynjum tvímælalaust mikinn áhuga á skráningu félaga erlendis frá. Þessu 
til marks hafa nú tvö erlend félög verið skráð á Aðallistann, færeyska olíufélagið Atlantic Petrolium 
og tískuverslanakeðjan Mosaic Fasions. Mosaic Fashions varð svo í desember fyrsta erlenda félagið 
til að veljast í Úrvalsvísitöluna. Innkoma þessara félaga á íslenskan verðbréfamarkað eykur á 
fjölbreytileika markaðarins og þannig fjárfestingarkosti fjárfesta. Einnig bættust við tveir erlendir 
kauphallaraðilar, stærsta fjármálafyrirtæki Færeyja, Föroyja Sparikassi P/F og loks Swedbank 
Förenings-Sparbanken nú snemma á þessu ári.  
 
Kauphöllin hefur fengið margar fyrirspurnir frá aðilum sem hafa sýnt því áhuga á að skrá erlend 
félög í Kauphöllina. Annaðhvort er um að ræða frumskráningu félaga eða tvískráningar á félögum 
sem eru þegar skráð í aðra kauphöll. Kauphöllin fagnar þessum áhuga og hefur nú þegar sett í reglur 
sínar ákvæði sem taka á tvískráningu félaga. Eins hefur Kauphöllin hafið vinnu með 
viðskiptaráðuneytinu til að aðlaga lagaumhverfið að breyttum aðstæðum með tilkomu erlendra 
félaga á íslenska markaðinn. Fleiri og fjölbreyttari félög skráð á Aðallista sem og nýi iSEC 
hlutabréfamarkaðurinn fyrir smá og meðalstór félög mun auka áhuga erlendra, sem og innlendra 
fyrirtækja til skráninga. 



 

 
Áhugi erlendra fjárfesta hefur að sama skapi glæðst, en eignarhald þeirra á íslenskum bréfum hefur 
aukist til muna á einungis einu ári. Má ætla að eignarhald undir lok síðasta árs hafi verið um 22% en 
það var 7 – 9% á árinu áður. Að sama skapi eru Íslendingar duglegir við hlutabréfakaup sem fyrr. 
Aðgerðir til að viðhalda góðu orðspori Kauphallarinnar, felast í því að halda áfram að sinna 
hagsmunaaðilum okkar og kynningarmálum af staðfestu og trúverðugleika. Samstarf 
Kauphallarinnar og skráðra fyrirtækja eflir starfsemi hennar og eru nú verkefni í farvatninu sem 
ætlað er að leggja skráðum fyrirtækjum lið í vexti og útrás þeirra.  
 
 

7. Færeyjar 
Komið hefur fram að olíufélagið Atlantic Petroleum var skráð á Aðallista Kauphallarinnar á síðasta 
ári. Félagið skipaði sér þar með þann sess að vera fyrsta færeyska félagið og jafnframt fyrsta 
erlenda félagið skráð í Kauphöllina. Stuttu fyrir skráninguna gerðist Føroya Sparikassi 
kauphallaraðili en aðild bankans var mikilvægur liður í því að auka viðskipti með færeysk verðbréf 
skráð í Kauphöllinni. Voru þetta mikilvægir áfangar í uppbyggingu færeyska markaðarins í 
Kauphöllinni.  
 
Samstarfssamningur Kauphallarinnar við Virðisbrævamarknaður Føroya var endurnýjaður fyrr í 
þessari viku. Samstarfið við Færeyjar hefur gengið mjög vel og ekkert sem bendir til annars en að 
færeyskur verðbréfamarkaður eigi eftir að eflast á allra næstu misserum í kjölfar nýskráninga og 
fjölgunar færeyskra kauphallaraðila. 
 

8. Hagnaður og arður 
Gott árferði á verðbréfamarkaði endurspeglast í afkomu Eignarhaldsfélagsins Verðbréfaþing. 
Hagnaður nam 132,5 m.kr. á árinu 2005 eða sem samsvarar 44% arðsemi eigin fjár. Þetta er lítið eitt 
betri afkoma en á árinu 2004. Hagnaður Kauphallarinnar nam 81 m.kr. og hagnaður 
Verðbréfaskráningar 51 m.kr. Blómleg viðskipti og mikill uppgangur á markaði  þýða að arðsemi er 
umfram sett markmið,  en stefna stjórnarinnar er að arðsemi eigin fjár verði að jafnaði á bilinu 10 til 
15%. Lagt er til að greiddur verði 60 m.kr. arður til hluthafa. Er það 45% af hagnaði og 0,44 kr. á 
hlut.  

 
9. Framtíðarsýn 

 
Á undanförnum árum hefur umhverfi íslensks fjármálamarkaðar orðið sífellt alþjóðlegra. Má með 
sanni segja að þeir kraftar sem virkað hafa á umhverfi Kauphallarinnar og Verðbréfaskráningar hafi 
leitt til þess að fyrirtækin megi nú vænta meiri samkeppni en nokkru sinni fyrr. En einnig má færa 
rök fyrir því að þau standi frammi fyrir áður óþekktum tækifærum til framrásar.  
 
Lagaumhverfi evrópsks fjármálamarkaðar mun á næstu tveimur árum áfram taka breytingum í 
samræmi við þær tilskipanir ESB sem tilheyra Aðgerðaáætlun sambandsins á sviði 
fjármálaþjónustu. Aðgerðaáætlunin hefur það  að meginmarkmiði að koma á sameiginlegum 
fjármálamarkaði í aðildarríkjum ESB og auka þar með samkeppni. Fyrirsjáanlegt er að samkeppni á 
evrópskum kauphallamarkaði mun harðna fyrir vikið. 
 
Kauphallir í Evrópu búa nú þegar við meiri samkeppni en áður. Hefur alþjóðaumhverfið einkennst 
af aukinni samvinnu og jafnvel sameiningum. Með slíkum aðgerðum vonast kauphallirnar eftir 
hagræðingu í rekstri og til þess að ná augum fleiri fjárfesta. Flestir spá að þessi þróun haldi áfram á 



 

næstu árum og að eftir standi færri en sterkari einingar. Því leggur Kauphöllin áherslu á að efla enn 
frekar NOREX samstarfið og þannig styrkja stöðu sína á alþjóðlegum vettvangi, en á sama tíma að 
halda í kosti sjálfstæðrar kauphallar. 
  
Alþjóðavæðing íslensks viðskiptalífs hefur einnig haft mikil áhrif á starfsumhverfi Kauphallarinnar 
en þar hefur Kauphöllin gegnt mikilvægu hlutverki. Íslensk fyrirtæki hafa sótt út fyrir landsteinanna 
í meira mæli en nokkur gat séð fyrir, m.a. fyrir tilstuðlan skilvirks hlutabréfamarkaðar. Farsæl sókn 
á erlend mið og grundvallarbreytingar á íslensku hagkerfi hafa stuðlað að því að íslensk fyrirtæki 
njóta nú meiri viðurkenningar og trausts erlendis en nokkru sinni fyrr. Skráning íslenskra félaga á 
erlendan markað verður þar af leiðandi raunhæfur möguleiki en jafnframt beinast sjónir erlendra 
fjárfesta í auknum mæli að íslenska markaðnum. 
 
Af framansögðu má ráða að brýnt er að huga að samkeppnishæfni íslensks fjármálamarkaðar, bæði 
til að mæta aukinni samkeppni erlendra kauphalla og ekki síður til að nýta þau tækifæri sem aukin 
athygli færir íslenskum fjármálamarkaði. Kauphöllin og Verðbréfaskráning munu vinna að því 
hörðum höndum næstu misseri að auka samkeppnishæfni íslensks verðbréfamarkaðar enda ræður 
hún úrslitum um framvindu hans á næstu árum. Áhersla verður lögð á að umhverfi og vöruframboð 
verði samræmt því sem gerist á alþjóðavettvangi til að laða að erlenda fjárfesta og greiða leið þeirra 
inn á íslenskan markað.   
 
Meðal þeirra verkefna sem verða ofarlega á baugi á næstunni má nefna samræmingu uppgjörstíma 
hlutabréfa við það sem þekkist víðast hvar erlendis, stofnun lánamarkaðar með verðbréf og frekari 
athugun á stofnun afleiðumarkaðar. Einnig munu fyrirtækin beita sér fyrir samræmingu reglna og 
verklags á markaði og áframhaldandi eflingu samstarfs við erlendar kauphallir og 
verðbréfaskráningar. 
 
En til að framangreindum markmiðum verði náð er einnig nauðsynlegt að samstarf verði áfram gott 
milli stjórnvalda, Alþingis, Fjármálaeftirlitsins, fjármálafyrirtækja og atvinnulífsins um innleiðingu 
tilskipana ESB og aðrar lagasetningar sem áhrif hafa á umhverfi fjármálamarkaðar. Áherslan þarf 
sem fyrr að vera á hagkvæmni og skilvirkni þannig að umhverfið verði sem traustast en hvergi verði 
dregið úr snerpu viðskiptalífsins. 
 
Ágætu aðalfundargestir.  Ég hef verið þeirrar ánægju aðnjótandi að vera formaður Kauphallarinnar 
sl. fimm ár. Á þeim tíma hefur margt gerst og flest til bóta.  Stærsta breytingin sem við höfum 
staðið að til hagræðingar var tilurð Eignarhaldsfélagsins Verðbréfaþing hf. Eignarhaldsfélag um 
Kauphöllina og Verðbréfaskráninguna.  Margar breytingar og þróun markaðar hefur verið erfitt að 
sjá fyrir en um flest held ég að við höfum sótt fram og verið í takt við tímann.  Það hefur ekki alltaf 
verið auðvelt og mér sýnist að ýmsir aðrir innviðir í samfélaginu ekki hafa fylgt tímanum jafn vel.  
Umfjöllun fjölmiðla um viðskiptalífið verður t.a.m. að vera ígrunduð og sett fram af þekkingu, nú 
þegar það er orðið meira hreyfiafl í samfélaginu en nokkru sinni fyrr.  Það er alveg morgunljóst af 
lestri fjölmiðla undanfarna daga og vikur að þekkingarstig á mörgum fjölmiðlum á því sem er að 
gerast í viðskiptalífinu þarf að aukast.  
 
Þetta er ekki óeðlilegt að mínu mati.  Fjölmiðlar eru að læra eins og aðrir þátttakendur á þessum 
unga markaði.  Því tel ég að á þessu verði sjálfsagt  breytingar til hins betra á næstu árum.  Víða 
hafa kynslóðaskipti og endurskipulagning hrint af stað framförum og breytingum og enn eigum við 
langt í land með að þroska okkar markað, bæði hvað varðar fjölmiðlaumfjöllun sem og umgjörð.  



 

Enn eru litlar hefðir til staðar og fordæmi úr dómum af málum úr viðskiptalífinu eru tiltölulega fá.  
Þá eru lagasetningarnar ungar og þarfnast sífelldrar endurskoðunar við. 
En eins og með Stjórnarhætti í fyrirtækjum getur Kauphöllin verið leiðandi í að ýta af stað eigin 
regluverki viðskiptalífsins, sprottið af þeirri viðleitni að öllu frelsi þurfi að fylgja rammi og æskileg 
hegðun til að hámarka nýtingu markaðarins, sem eins og allir markaðir, byggja á trausti. Ég hef því 
mikla trú á að áfram muni reyna mikið á Kauphöllina en sé jafnframt að Fjármálaeftirlitið, 
Efnahagsbrotadeild Ríkislögreglunnar, ríkissaksóknari og dómsstólar munu verða í afar mikilvægu 
hlutverki við að móta fjármálaumhverfið á næstu árum.  Ég held að þessir aðilar eigi að læra hver af 
öðrum og nýta þá þekkingu sem fyrir er á hverjum stað.  Það flýtir þróuninni. 
 
Eitthvert gæfuríkasta sporið á þessum árum var ráðning á Þórði Friðjónssyni sem forstjóra fyrir um 
fjórum árum síðan.  Þetta er búið að vera vandasamt starf og ljóst að við erum að varða veginn til 
framtíðar og Þórði hefur farist það vel úr hendi. Sömuleiðis vil ég þakka Einari Sigurjónssyni fyrir 
farsæl störf sem forstjóra Verðbréfaskráningarinnar.  Nánara samstarf þessara félaga hefur fleytt 
okkur áfram og mun gera það á næstu árum. 
 
Ég hef ákveðið að gefa ekki kost á mér til endurkjörs í stjórninni.  Þetta er búinn að vera spennandi 
tími og ég vil þakka samstjórnarmönnum mínum yfir þennan tíma fyrir bæði sérlega ánægjulega 
tíma en ekki síður mikilsverð störf þeirra í þágu verðbréfamarkaðar á Íslandi. 
Ásamt mér ganga úr stjórninni nú, Þorkell Sigurlaugsson sem verið hefur í stjórn Kauphallarinnar í 
14 ár og Ragnhildur Geirsdóttir sem kosin var í stjórnina á síðasta fundi. 
   
Að mínu mati hefur hingað til valist hæft fólk í stjórn Eignarhaldsfélagsins og dótturfélaga.  
Ég hef trú á að svo verði áfram og óska félögunum báðum, Verðbréfaskráningu og Kauphöll 
velferðar í framtíðinni við uppbyggingu verðbréfamarkaðar á Íslandi. 
 
 
 


