
 

SKIPTI 13 01 

Skuldabréfaflokkur 

Útgefandi:  Skipti hf.  

Höfuðstólsfjárhæð 8.000.000.000 kr., lánstími 10 ár 

Lýsing þessi er birt í tengslum við umsókn um töku skuldabréfaflokks, SKIPTI 13 01, til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX 

Iceland hf. Skuldabréfin eru gefin út af Skiptum hf. Upphafleg höfuðstólsfjárhæð útgefinna skuldabréfa í flokknum, sem öll hafa 

verið seld, og heildarheimild útgáfu nemur 8.000.000.000 kr. að nafnverði. Auðkenni flokksins er SKIPTI 13 01 í kerfi 

Verðbréfaskráningar Íslands hf., þar sem skuldabréfin eru gefin út rafrænt, og hefur verið óskað eftir sama auðkenni í kerfum 

NASDAQ OMX Iceland hf. NASDAQ OMX Iceland hf. tilkynnir opinberlega, með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara, 

ef skuldabréfin eru tekin til viðskipta og þá hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur með bréfin eru á Aðalmarkaði NASDAQ 

OMX Iceland hf. 

Lýsing þessi er gerð í samræmi við íslensk lög og reglugerðir. Tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins 2003/71/EB frá 4. nóvember 

2003 og tilskipun 2010/73/ESB um lýsingar og undirgerðir þeirra hefur verið innleidd í íslenskan rétt með ákvæðum laga nr. 

108/2007 um verðbréfaviðskipti og reglugerðum settum á grundvelli þeirra, þ.e. reglugerðar nr. 837/2013 um almennt útboð 

verðbréfa að verðmæti jafnvirðis 5.000.000 evra í íslenskum krónum eða meira og töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði og reglugerðar nr. 243/2006 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004 um framkvæmd 

tilskipunar Evrópuþingsins og -ráðsins 2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í lýsingum, svo og framsetningu þeirra, upplýsingar 

felldar inn með tilvísun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga, allt með áorðnum breytingum. Lýsingin fylgir 

ákvæðum um upplýsingagjöf í lýsingum skv. viðaukum I og XIII við fylgiskjal I við reglugerð nr. 243/2006 (um lýsingu 

eignavarinna skuldabréfa í einingum undir 100.000 evrum). Lýsingin er einnig útbúin með hliðsjón af þeim reglum NASDAQ OMX 

Iceland hf. sem gilda um töku verðbréfa til viðskipta. Lýsingin er gefin út á íslensku og samanstendur af þremur sjálfstæðum 

skjölum; samantekt, útgefandalýsingu og verðbréfalýsingu. Lýsingin hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu á Íslandi. 

Fjárfesting í verðbréfum felur í sér áhættu. Fjárfestum er sérstaklega bent á að kynna sér kafla um áhættuþætti í lýsingu þessari. 

Lýsingu þessari skal ekki dreifa á neinn hátt til landa þar sem dreifing myndi krefjast viðbótar skráningarferlis eða aðgerða annarra 

en þeirra sem heyra undir íslensk lög og reglur, eða ef slík dreifing greinir á við lög eða reglur viðkomandi landa.  

_____________________________ 

Lýsing þessi er dagsett 10. desember 2013 
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1. SAMANTEKT 

Samantekt þessi er útbúin í samræmi við viðauka XXII við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 809/2004 með síðari breytingum. Var umrædd reglugerð ESB innleidd í íslenskan rétt með reglugerð 

nr. 243/2006 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnar ESB nr. 809/2004, að því er varðar 

framsetningu og innihald lýsingar, grunnlýsingar, samantektar og endanlegra skilmála að því er varðar 

upplýsingaskyldu, og síðari reglugerðum, þ.m.t. reglugerð nr. 901/2013 sem innleiddi í íslenskan rét t 

reglugerð framkvæmdastjórnar ESB nr. 486/2012 er breytti framangreindri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004. 

Samantektin inniheldur alla þá liði sem fram skulu og mega koma í samantekt samkvæmt fyrrgreindri 

reglugerð fyrir lýsingar sem unnar eru í samræmi við viðauka I og XIII við reglugerðina. Númeraröð 

liðanna getur verið slitin þar sem ekki er heimild og krafa til birtingar ákveðinna liða í samantekt vegna 

lýsinga sem unnar eru í samræmi við ofangreinda viðauka. Þrátt fyrir að samantektin sk uli innihalda 

tiltekinn lið þá er mögulegt að liðurinn eigi ekki við í tilviki útgefanda og þeirra verðbréfa sem lýsingin 

tekur til. Í því tilviki er sett inn í samantektina stutt lýsing á liðnum ásamt textanum „á ekki við“.  

A. Inngangur og fyrirvari 

 Upplýsinga-

skylda 

Upplýsingar 

A.1 Fyrirvari Samantektina skal túlka sem inngang að lýsingunni.  

Ákvörðun um fjárfestingu í verðbréfum útgefanda skal tekin á grundvelli 

lýsingarinnar í heild sinni. 

Athygli er vakin á því að ef farið er fyrir dómstóla með kröfu sem varðar 

upplýsingar í lýsingu þessari gæti fjárfestir sem er stefnandi, samkvæmt 

landslöggjöf aðildarríkjanna, þurft að bera kostnað af þýðingu lýsingarinnar 

áður en málareksturinn hefst. 

Athygli er vakin á því að einkaréttarábyrgð fellur eingöngu á þá einstaklinga 

sem lögðu fram samantektina, þ.m.t. þýðingu hennar, einungis ef hún er 

villandi, ónákvæm eða í ósamræmi við aðra hluta lýsingarinnar, eða ef hún 

veitir ekki, í samhengi við aðra hluta lýsingarinnar, lykilupplýsingar til aðstoðar 

fjárfestum þegar þeir íhuga hvort fjárfesta skuli í slíkum verðbréfum.  

A.2 Samþykki fyrir 
notkun fjármála-

milliliða á 

lýsingunni við 
síðari endursölu 

eða útboð 

Á ekki við.  

B. Útgefandi 

 
Upplýsinga-

skylda 
Upplýsingar 

B.1 Lögheiti og 
viðskiptaheiti 

Útgefandi þeirra verðbréfa sem lýsing þessi tekur til er Skipti hf., kt. 460207-

0880. 

B.2 Lögheimili, 
rekstrarform og 

löggjöf 

Ármúli 25, 108 Reykjavík, Ísland. Skipti hf. er hlutafélag, skráð og starfrækt í 

samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995. Um starfsemi Skipta og dótturfélaga 

gilda ýmis sérlög og má þar nefna lög um fjarskipti nr. 81/2003 og lög um 

fjölmiðla nr. 38/2011. 

B.3 Starfsemi Skipti rekur fyrirtæki sem starfa bæði á einstaklings- og fyrirtækjamarkaði á 

sviði fjarskipta, fjölmiðla og upplýsingatækni. Hlutverk Skipta er að skapa 

verðmæti með rekstri arðbærra fyrirtækja. Skipti sinnir einnig sameiginlegri 

þjónustu fyrirtækjanna á einum stað, með hagræði og sveigjanleika að 

leiðarljósi.  



 

 

 

 

Skipti spannar alla virðiskeðjuna þar sem Síminn er langstærsta eign Skipta 

með 74,3% af tekjum samstæðunnar miðað við árið 2012. Síminn er eitt stærsta 

fjarskiptafyrirtækið á Íslandi og býður upp á alhliða fjarskiptaþjónustu auk 

þjónustu við tengda starfssemi svo sem upplýsingatækni. Míla á og rekur 

fjarskiptanet. Helstu eignir félagsins eru aðgangsnet (kopar/ljóstengingar) inn á 

öll heimili og fyrirtæki í landinu, og stofnnet (ljósleiðaraflutningsnet) sem 

hringtengir alla helstu þéttbýlisstaði Íslands. Skjárinn er fjölmiðlafyrirtæki sem 

rekur m.a. sjónvarpsstöðina Skjá Einn, myndleigu (VOD) gegnum sjónvarp 

Símans. Utan Íslands er Skipti með rekstur í Danmörku þar sem fyrirtækið á 

Síminn Danmark og Sensa DK. Þá starfar fyrirtækið On-Waves ehf. alfarið utan 

Íslands. Auk þessara fyrirtækja á Skipti beint, eða í gegnum dótturfélög, nokkur 

minni fyrirtæki sem starfa innan virðiskeðjunnar.  

 

B.4a Upplýsingar um 

mikilvæga nýlega 

þróun sem hefur 
áhrif á útgef-

andann og 

atvinnugrein hans. 

Á ekki við. 

B.5 Skipulag Samstæða Skipta samanstendur af móðurfélaginu Skipti hf. og helstu 

dótturfélögum þess Símanum hf., Mílu ehf. og Skjá Miðlum ehf. en engin 

starfsemi er í öðrum dótturfélögum Skipta hf.  

B.6 Helstu eigendur 

Hlutaskrá Skipta hf. 9. desember 2013 

Hluthafi Fjöldi hluta Atkvæðisréttur 

Arion banki  hf.  3.698.225.660 38,3% 

Lífeyrissjóður verslunarmanna 1.277.175.792 13,2% 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 1.055.096.468 10,9% 

Gildi – lífeyrissjóður 520.562.022 5,4% 

Íslandssjóðir hf., sjóður – 1 374.516.195 3,9% 

Almenni lífeyrissjóðurinn 264.591.772 2,7% 

Lífeyrissjóður Verkfræðinga 253.814.868 2,6% 

Sameinaði lífeyrissjóðurinn 215.018.013 2,2% 

Festa – lífeyrissjóður 208.551.871 2,2% 

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 165.444.255 1,7% 

Aðrir hluthafar 1.617.003.065 16.8% 

Skipti hf. 19 0,0%  

Útgefnir hlutir samtals 9.650.000.000 100,0% 

Arion banki hf. er stærsti hluthafi Skipta og fer með 38,3% útgefins hlutafjár og 

fer því með yfirráð í félaginu samkvæmt skilgreiningu X. kafla laga nr. 

108/2007 um verðbréfaviðskipti, Lífeyrissjóður Verslunarmanna fer samtals 

með 13,2% útgefins hlutafjár og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins ásamt 

lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga fer með 12,0% útgefins hlutfjár. 



 

 

 

B.7 Samandregnar 
fjárhags-

upplýsingar 

Stjórnendur félagsins telja að horfur í rekstri Skipta séu góðar og ekki séu 

vísbendingar um annað en að væntingar Skipta gangi eftir. Óhagstæð niðurstaða 

í ágreiningi félagsins og Ríkisskattstjóra er snýr að samruna Landssíma Íslands, 

Íslenska sjónvarpsfélagsins hf. og Skipta hf., óhagstæð niðurstaða í 

skaðabótamáli Vodafone (Fjarskipta hf.) á hendur Símanum vegna meintrar 

ofrukkunar á lúkkningargjöldum  eða hagstæð niðurstaða í gagnstefnu Símans á 

hendur Vodafone og óhagstæð niðurstaða í máli Símans gegn Glitni hf. vegna 

afleiðusamninga þar sem Héraðsdómur Reykjavíkur viðurkenndi kröfu Símans 

að fjárhæð 10,5 ma.kr., en Síminn hafði gert dómkröfu um að viðurkenndar 

kröfur yrðu mun hærri gæti þó haft veruleg áhrif á afkomu félagsins. Gengið var 

frá endurfjármögnun félagsins þann 5. júlí 2013 með langtímaláni og 

ádráttarláni frá Arion banka hf. auk skuldabréfaútgáfu en við skipti á kröfum 

fyrir hlutafé í félaginu lækkuðu vaxtaberandi skuldir félagsins verulega sem 

mun hafa jákvæð áhrif á fjármagnskostnað Skipta auk þess sem lengt var í 

afborgunarferli lána félagsins. Engar aðrar mikilvægar breytingar hafa orðið á 

fjárhag- eða viðskiptastöðu útgefanda frá 30. júní 2013. Bent  er á að 

utanaðkomandi aðstæður geta haft áhrif á reikninga félagsins.  

Rekstrarreikningur Skipta hf. 

 

2013 2012 2012 2011 2010 

 

1.1.-

30.06. 

1.1.-

30.06. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 

í m.kr.      Kannað Kannað 

Endur-

skoðað 

Endur-

skoðað 

Endur-

skoðað 

Sala 

 

14.667  14.079  28.527  27.572  33.633  

Kostnaðarverð sölu (7.884) (7.856) (15.710) (16.193) (20.953) 

Framlegð 6.783  6.223  12.817  11.379  12.680  

        Aðrar rekstrartekjur 244  201  362  360  457  

Rekstrarkostnaður (4.782) (4.903) (9.546) (9.563) (12.242) 

Virðisrýrnun 0  (1.312) (1.685) (2.710) (4.916) 

        Rekstrarhagnaður (-tap) 2.245  209  1.948  (534) (4.021) 

        Fjármunatekjur 121  145  303  321  390  

Hagnaður (tap) 

fjárfestinga 0  0  0  (172) 5.227  

Fjármagnskostnaður (2.477) (2.995) (5.619) (5.012) (4.265) 

Niðurfærsla 

gjaldmiðlasamninga 0  0  0  (4.451) 0  

Gengismunur 753  (96) (220) (1.628) 76  

Hrein (fjármagnsgjöld) 

fjármunatekjur (1.603) (2.946) (5.536) (10.942) 1.428  

        Áhrif hlutdeildarfélaga 0  4  0  6  0  

        Hagnaður (tap) fyrir 

tekjuskatt 642  (2.733) (3.588) (11.470) (2.593) 

Tekjuskattur (176) 171  185  897  81  



        Hagnaður (tap) 

tímabilsins 466  (2.562) (3.403) (10.573) (2.512) 

 

 

 

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta, afskriftir og virðisrýrnun skv. innanhúsuppgjörum 

stjórnenda 

EBITDA 4.052 3.371 7.380 6.006 5.076 

EBITDA hlutfall 27,2% 23,6% 25,5% 21,5% 14,9% 

Aðlöguð EBITDA* 4.212 3.811 8.070 6.275 6.756 

Aðlagað EBITDA hlutfall 28,2% 27,1% 28,3% 22,8% 20,1% 

* Aðlöguð EBITDA er hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta, afskriftir og virðirsýrnun að teknu tilliti til 

einskiptisliða og hefur ekki verið endurskoðuð eða könnuð af endurskoðanda. 

 

Efnahagsreikningur Skipta 

   

2013 2012 2011 2010 

   

30.06. 31.12. 31.12. 31.12. 

 Í m.kr.     Kannað Endurskoðað Endurskoðað Endurskoðað 

Eignir 

      Fastafjármunir 

      Varanlegir rekstrarfjármunir 

 

13.700  13.641  14.131  14.882  

Viðskiptavild 

  

45.206  45.206  46.935  49.414  

Óefnislegar eignir 

 

2.057  2.102  2.372  2.966  

Bundið fé 

  

--  --  --  562  

Aðrar fjármunaeignir 

 

107  131  131  151  

Reiknuð skattainneign 

 

2.292  2.436  2.212  1.340  

Fastafjármunir 

 

63.362  63.516  65.781  69.315  

       Veltufjármunir 

     Birgðir 

  

1.453  1.327  1.253  947  

Viðskiptakröfur 

  

5.001  4.880  4.053  3.645  

Eignir til sölu 

  

--  --  --  481  

Aðrar skammtímakröfur 

 

6.352  6.966  7.480  11.245  

Handbært fé 

  

1.071  606  801  20.039  

Veltufjármunir 

 

13.877  13.779  13.587  36.357  

Eignir alls 

  

77.239  77.295  79.368  105.672  

       Eigið fé og skuldir 

     Eigið fé 

      Hlutafé 

  

9.650  8.725  8.725  8.725  

Varasjóður 

  

35.766  8.604  8.604  8.604  

Þýðingarmunur 

  

153  (83) 172  395  

Óráðstafað eigið fé 

 

(1.841) (9.328) (5.879) 4.638  

Eigið fé hluthafa móðurfélags 

 

43.728  7.918  11.622  22.362  

Hlutdeild minnihluta 

 

(50) (25) (84) (24) 



Eigið fé samtals 

 

43.678  7.893  11.538  22.338  

        

 

 

Langtímaskuldir 

     Skuldabréfalán 

  

60  29.261  58.305  72.433  

Tekjuskattsskuldbinding 

 

--  --  --  42  

Langtímaskuldir 

 

60  29.261  58.305  72.475  

       Skammtímaskuldir 

     Skuldir við lánastofnanir 

 

1.000  850  1.036  993  

Viðskiptaskuldir 

 

4.133  4.166  4.490  3.836  

Næsta árs afborganir langtímaskulda 26.165  31.947  1.452  1.968  

Eignir til sölu 

  

--  --  --  484  

Skuldbinding 

  

--  300  --  1.183  

Aðrar skammtímaskuldir 

 

2.203  2.878  2.547  2.395  

Skammtímaskuldir 

 

33.501  40.141  9.525  10.859  

Skuldir samtals 

 

33.561  69.402  67.830  83.334  

Eigið fé og skuldir alls 

 

77.239  77.295  79.368  105.672  

Sjóðsstreymisyfirlit Skipta 

   

2013 2012 2012 2011 2010 

   

1.1.-

30.06. 

1.1.-

30.06. 

1.1.-

31.12. 

1.1.-

31.12. 

1.1.-

31.12. 

Í m.kr  Kannað Kannað 
Endur-

sk. 
Endur-

sk. 
Endur-

sk. 

Rekstrarhreyfingar 

     Rekstrarhagnaður (-tap) skv. 

rekstrarreikningi 2.245  209  1.948  (534) (4.021) 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á 

fjárstreymi 

     

 

Afskriftir og virðisrýrnun 1.807  3.162  5.432  6.539  9.097  

 

(Söluhagnaður) -tap varanlegra 

rekstrarfjármuna (11) (4) (6) (11) 10  

 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og 
skuldum (257) (411) (1.086) (1.543) 878  

  

Handbært fé frá rekstri án vaxta og 

skatta 3.784  2.956  6.288  4.451  5.964  

Innborgaðir vextir 138  134  293  318  400  

Greiddir skattar (12) (15) (26) (28) (122) 

Greiddir vextir (1.285) (1.183) (2.331) (2.853) (2.788) 

  

Handbært fé frá rekstri 2.625  1.892  4.224  1.888  3.454  

        Fjárfestingarhreyfingar 

     

 

Fjárfesting í varanlegum 

rekstrarfjármunum (1.746) (1.300) (2.736) (2.587) (3.050) 



 

C. Verðbréfin 

 
Upplýsinga-

skylda 
Upplýsingar 

C.1 Tegund og flokkur Upphafleg höfuðstólsfjárhæð útgefinna skuldabréfa í flokknum og 

 

Fjárfesting í óefnislegum eignum (123) (112) (191) (192) (214) 

 

Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna 51  9  18  65  27  

 

Aðrar fjárfestingar, breyting --  --  (14) 125  (3) 

 

Sala á dótturfélagi, a.t.t. handbærs fjár --  --  --  2  8.144  

 

Hrein fjárfesting í dótturfélögum --  (1)  (1) --  --  

 

Breytingar á bundnu fé --  --  555  --  (576) 

 

Fjárfesting í öðrum félögum, breyting --  1  1  48  (53) 

 

Skuldabréfaeign, breyting 15  (41) --  --  --  

  

Fjárfestingarhreyfingar (1.803) (1.444) (2.368) (2.539) 4.275  

        Fjármögnunarhreyfingar 

     

 

Greiddur arður til minnihluta (23) --  --  --  --  

 

Tekin ný langtímalán --  5  5  --  --  

 

Afborganir langtímalána (880) (683) (1.842) (19.595) (5.109) 

 

Skammtímalán, breyting 553  (236) (186) (71) --  

 

Kaup á eigin hlut --  --  --  --  (209) 

  

Fjármögnunarhreyfingar (350) (914) (2.023) (19.666) (5.318) 

        Hækkun á handbæru fé 472  (466) (167) (20.317) 2.411  

Áhrif gengisbreytinga á handbært fé (7) 1  (28) 1.079  (2.696) 

Handbært fé í upphafi tímabils 606  801  801  20.039  20.324  

Handbært fé í lok tímabils 1.071  336  606  801  20.039  

        Fjárfesting og fjármögnun án 

greiðsluáhrifa: 

     

 

Langtímaskuldir (34.703) 

    

 

Skammtímaskuldir (403) 

    

 

Hlutafé 925  

    

 

Yfirverð hlutafjár 34.181  

     

 

B.8 Pro forma 

fjárhags-

upplýsingar 

Á ekki við. 

B.9 Rekstraráætlun Á ekki við. 

B.10 Fyrirvarar í 

endurskoðunar-

skýrslum 

Endurskoðendur Skipta hf. hafa ekki sett fyrirvara í endurskoðunarskýrslur 

vegna sögulegra fjárhagsupplýsinga sem settar eru fram í lýsingunni, hins vegar 

er að finna ábendingar endurskoðenda í skýrslunum.  

B.17 Lánshæfismat 

útgefanda  
Á ekki við. 



verðbréfa sem 
boðin verða til 

sölu og tekin til 

viðskipta í 
kauphöll 

 

heildarheimild útgáfu í flokknum nemur 8.000.000.000 kr. að nafnverði. 

Skuldabréfið er verðtryggt með vísitölu neysluverðs með grunnvísitölu 5. júlí 

2013, sem var 411,59333 stig.  

Auðkenni flokksins er SKIPTI 13 01 í kerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf. og 

hefur verið óskað eftir sama auðkenni í kerfum Kauphallarinnar.  ISIN-númer 

skuldabréfanna er IS0000023497. 

C.2 Gjaldmiðill 
verðbréfanna 

Bréfin eru gefin út í íslenskum krónum.  

C.3 Fjöldi útgefinna 

og greiddra hluta 

og nafnverð á hlut 

Útgefið hlutafé Skipta hf. nemur 9.650.000.000 krónum og skiptist í jafnmarga 

hluti. Allir útgefnir hlutir eru þegar greiddir.  Hver hlutur er 1 króna að 

nafnverði 

C.5 Hömlur framsali 

verðbréfanna 
Engar hömlur eru á framsali skuldabréfanna, en eingöngu er heimilt að 

framselja þau til nafngreinds aðila. 

C.7 Lýsing á 
arðgreiðslustefnu 

Á ekki við. 

C.8 Lýsing á réttindum 

tengdum 
verðbréfunum, 

þ.m.t. hvers kyns 

takmarkanir á 
þessum réttindum 

Kröfur skuldabréfaeigenda samkvæmt skuldabréfaflokki þessum eru ávallt jafn 

réttháar (pari passu) innbyrðis og er óheimilt að inna af hendi greiðslu til 

skuldabréfaeigenda á grundvelli skuldabréfa í skuldabréfaflokki þessum nema 

sama hlutfall sé greitt til allra skuldabréfaeigenda. 

Til tryggingar skilvísum og skaðlausum efndum skuldabréfanna veitir útgefandi 

þau veðréttindi sem um er fjallað í veðhafasamkomulaginu („veðréttindin“). 

Veðréttindin standa jafnhliða (pari passu) til tryggingar skuldbindingum 

útgefanda samkvæmt Bankalánunum, sbr. veðhafasamkomulagið.  

Ef hlutabréf útgefanda verða tekin til viðskipta (skráð) á skipulegan 

verðbréfamarkað er útgefanda heimilt að greiða upp (fyrirframgreiða) 

skuldabréfin að hluta eða öllu leyti; (i) á fyrsta gjalddaga skuldabréfanna eftir 

skráningardag hlutbréfa á skipulegan verðbréfamarkað (og á næstu þremur 

gjalddögum þar á eftir) eða; (ii) á fyrsta gjalddaga (og á næstu þremur 

gjalddögum þar á eftir) þegar fimm ár eru liðin frá síðasta gjalddaga samkvæmt 

tölulið (i) að framan. Útgefandi skal í tilviki fyrirframgreiðslu greiða 1,5% 

gjald af fjárhæð þeirri sem þannig er greidd fyrirfram.  

Samþykki útgefandi og 2/3 skuldabréfaeigenda (að fjárhæð en ekki höfðatölu) á 

fundi skuldabréfaeigenda þarf til að breyta skilmálum skuldabréfaflokksins og 

til þess að veita undanþágur frá beitingu gjaldfellingarheimilda. Þrátt fyrir 

framangreint skulu breytingar á skilmálum skuldabréfaflokksins er varða 

lokagjalddaga, verðtryggingu og greiðslur vaxta og höfuðstóls, auk breytinga á 

málsgrein þessari, ávallt samþykktar af 9/10 skuldabréfaeigenda (að fjárhæð en 

ekki höfðatölu). Við útreikning samkvæmt þessari málsgrein skal miðað við 

stöðu krafna á þeim degi sem boðað er til fundar og litið skal á þá sem ekki gefa 

upp afstöðu sína eða mæta ekki á fund skuldabréfaeigenda, sem þeir hafi gefið 

vilyrði sitt fyrir þeirri tillögu sem útgefandi leggur fyrir fundinn.  

C.9 Nafnvextir. 

Upphafsdagur og 

gjalddagi vaxta. 

Gjalddagi og 
fyrirkomulag á 

niðurgreiðslu 

lánsins 

 

Upplýsingar um 

ávöxtun. 

Nafn fulltrúa 

eigenda 

Skuldabréfin bera 4,00% fasta ársvextir. Vextir reiknast með dagreglu 30E/360. 

Fyrsti vaxtadagur er 5. júlí 2013. 

Höfuðstóll og vextir greiðast með 60 greiðslum, í fyrsta sinn þann 5. september 

2013 og á tveggja mánaða fresti þar á eftir. Höfuðstóll greiðist þannig að á 

hverjum gjalddaga að undanskildum lokagjalddaga, greiðist 1/120 af 

verðbættum upphaflegum höfuðstól skuldabréfsins ásamt vöxtum. Á 

lokagjalddaga greiðast eftirstöðvar höfuðstóls ásamt verðbótum og vöxtum. 

Afborganir og vextir greiðast 5. janúar, 5. mars, 5. maí, 5. júlí, 5. september og 

5. nóvember ár hvert. Verðbótum er bætt við höfuðstól áður en vextir  eru 

reiknaðir út. 

Lokagjalddagi er 5. júlí 2023. 



skuldabréfa 
Skuldabréfið er verðtryggt með vísitölu neysluverðs með grunnvísitölu 5. júlí 

2013, sem var 411,59333 stig. 

Skuldabréfin voru seld á genginu 1,00 kr. fyrir hverja 1,00 kr. nafnverðs. 

Ávöxtunarkrafa kaupenda var 4,067%. Skuldabréfin voru seld með áföllnum 

verðbótum m.v. dagvísitölu 411,59333 stig. 

Fyrsti umboðsaðili skuldabréfaeigenda er Ernst & Young ehf. , kt. 520902-2010, 

Borgartúni 30, 105 Reykjavík, Ísland. 

C.21 Upplýsingar um 
markaðinn þar 

sem verslað 

verður með 
verðbréfin og sem 

lýsingin hefur 

verið birt fyrir   

Í kjölfar þess að lýsing þessi hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu á Íslandi 

mun stjórn Skipta hf. óska eftir því að skuldabréfaflokkurinn SKIPTI 13 01 

verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. Kauphöllin 

mun tilkynna opinberlega með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara ef og þá 

hvenær skuldabréfin verða tekin til viðskipta. 

D. Áhætta 

 
Upplýsinga-

skylda 
Upplýsingar 

D.1 Lykilupplýsingar 

um helstu áhættur 
tengdir útgefanda 

eða  atvinnugrein 

hans. 

Áhætta tengd fjarskiptamarkaði 

Lagarammi fjarskiptafyrirtækja 

Starfsemi Skipta og dótturfélaga, á borð við Símann hf. og Mílu ehf., lýtur 

ýmsum lögum og reglugerðum. Breytingar á þeim lögum sem gilda um félagið, 

eða ný lög sem sett eru um starfsemi þess, gætu haft áhrif á hvernig það hagar 

starfsemi sinni.  

Póst- og fjarskiptastofnun (einnig nefnt „PFS“) hefur eftirlit með starfsemi 

fjarskiptafyrirtækja samkvæmt lögum nr. 69/2003, þar með talið fjárhagsstöðu 

þeirra. Íslensk löggjöf um fjarskipti og póstþjónustu byggist að miklu leyti á 

þeim gerðum ESB sem skylt er að innleiða í íslensk lög samkvæmt EES-

samningnum sem Ísland er aðili að. Tilskipanir og reglugerðir ESB geta því haft 

áhrif á lög og stjórnvaldsfyrirmæli um fjarskipti og þar af leiðandi mögulega á 

fjárhag Skipta og starfsemi þess að öðru leyti. 

Tíðniheimildir Símans og Mílu eru ekki framseljanlegar að neinu leyti.  

Úthlutun tíðniheimilda er tímabundin og er því ekki hægt að ganga út frá því 

sem vísu að réttur til að nota tíðnir verði endurnýjaður þegar notkunarréttur 

rennur út þrátt fyrir að þjónusta sé veitt til viðskiptavina á úthlutuðum tíðnum. 

Einnig getur komið til skertrar úthlutunar við endurnýjun á tíðnum. Felur slíkt í 

sér áhættu fyrir rekstur dótturfélaga Skipta. ESB vinnur að endurskoðun á 

framkvæmd við úthlutun á tíðniréttindum sem kann að hafa áhrif á rekstur 

Skipta. 

Kvaðir á fjarskiptafyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk  

PFS skal samkvæmt 16. gr. laga um fjarskipti skilgreina þjónustu- eða 

vörumarkaði og landfræðilega markaði í samræmi við meginreglur 

samkeppnisréttar og skuldbindingar samkvæmt samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið. PFS ber samkvæmt 17. gr. sömu laga að greina viðkomandi 

markaði og skal markaðsgreiningin vera grundvöllur ákvörðunar um hvort PFS 

skuli leggja á, viðhalda, breyta eða fella niður kvaðir á fyrirtæki með 

umtalsverðan markaðsstyrk eins og hann er skilgreindur samkvæmt 18. gr. 

sömu laga.  

Fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk er fyrirtæki sem eitt og sér eða með 

öðrum hefur þann efnahagslega styrkleika á ákveðnum markaði að geta hindrað 

virka samkeppni og getur að verulegu leyti starfað án þess að taka tillit til 

keppinauta, viðskiptavina og neytenda sbr. 18. gr. laga um fjarskipti.  

PFS hefur heimild samkvæmt 27. gr. laga um fjarskipti að leggja kvaðir á 

fjarskiptafyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk er varðar gagnsæi, jafnræði, 



bókhaldslegan aðskilnað, opinn aðganga að sérstakri netaðstöðu, eftirlit með 

gjaldskrá og kostnaðarbókhaldi eins og þarf í þeim tilgangi að efla virka 

samkeppni.  

Brot á lögum nr. 81/2003 og reglugerðum settum samkvæmt þeim varða sektum 

en fangelsi allt að tveimur árum ef sakir eru miklar og brot ítrekuð samkvæmt 

74. gr. laganna. 

Innleiðing reglugerðar um hámarksverð fyrir reikisímtöl í farsímanetum 

Reglugerð, nr. 1174/2012 um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan 

Evrópska efnahagssvæðisins, hefur það að markmiði að tryggja notendur 

almennra farsímaneta á ferðalagi innan EES-svæðisins greiði aðeins hóflegt 

verð fyrir reikiþjónustu þegar þeir hringja eða taka á móti símtölum í 

farsímaþjónustu.  

Auk ofangreinds hefur ESB lögfest framkvæmdareglugerð nr. 1203/2012 og má 

gera ráð fyrir að hún verði innleidd í íslensk lög vegna skuldbindinga Íslands 

sem er að rekja til EES-samningsins. Markmiðið sem að er stefnt með þessari 

reglugerð er að koma á samræmdum og einsleitum heildsölumarkaði fyrir 

reikiþjónustu innan EES-svæðisins. Með nýju reglugerðinni er ákveðið að 

stuðla enn frekar að aukinni samkeppni með því að kveða á um 

endursöluaðgang fjarskiptafyrirtækja að netum annarra fjarskiptafyrirtækja til 

þess að geta veitt reiki þjónustu utan síns heimaríkis. Breytingar til lækkunar á 

núgildandi hámarksverði fyrir reikiþjónustu í farsímanetum, hvort sem um er að 

ræða símtöl eða gagnaflutning, kunna að hafa neikvæð áhrif á tekjur Skipta. 

Vernd persónuupplýsinga 

Síminn hefur sett sér stefnu um að meðferð fjarskiptaupplýsinga og annarra 

persónugreinanlegra upplýsinga uppfylli lög nr. 81/2003 um fjarskipti og lög nr. 

77/2000 um persónuvernd. Það er markmið félagsins að vinnsla 

persónugreinanlegra upplýsinga tryggi friðhelgi einkalífs og hagsmuni 

viðskiptavina ásamt því að uppfylla önnur lagaskilyrði.  Í 1. mgr. 42. gr. 

fjarskiptalaga nr. 81/2003 kemur fram að gögnum um fjarskiptaumferð notenda 

sem geymd eru og fjarskiptafyrirtæki vinnur úr skuli eyða eða gera nafnlaus 

þegar þeirra er ekki lengur þörf við afgreiðslu ákveðinnar fjarskiptasendingar. Í 

3. mgr. ákvæðisins kemur fram að þrátt fyrir framangreint skuli 

fjarskiptafyrirtæki, í þágu rannsókna sakamála og almannaöryggis, varðveita 

lágmarksskráningu gagna um fjarskiptaumferð notenda í sex mánuði eins og þar 

er nánar lýst. Með lágmarksskráningu er m.a. átt við að fjarskiptafyrirtæki þarf 

að geta upplýst hver af viðskiptavinum þess var notandi tiltekins símanúmers, 

IP-tölu eða notendanafns, auk upplýsinga um allar tengingar sem notandinn 

hefur gert og magn gagnaflutnings. Fjarskiptafyrirtækjum er hins vegar óheimilt 

að geyma innihald fjarskiptasendinga. Í kjölfar netárásar á Fjarskipti hf., sem 

starfar undir merkinu Vodafone, þann 30. nóvember sl., var öryggisáætlun 

Símans virkjuð. Yfirferð sérfræðinga félagsins leiddi í ljós að innihald SMS 

magnsendinga og VefSMS hafði verið geymt í um 1 ár. Í báðum tilvikum er um 

það að ræða að SMS eru send frá vefsíðu en ekki úr fjarskiptakerfum Símans. 

Þessum gögnum hefur nú þegar verið eytt og forritun breytt þannig að innihald 

skilaboðanna er ekki geymt lengur. Síminn hefur upplýst PFS um málið. Um 

viðurlög við brotum á fjarskiptalögum er fjallað í 74. gr. fjarsk iptalaga nr. 

81/2003. Í 5. mgr. 74. gr. laganna kemur fram að þegar fjarskiptafyrirtæki fer 

ekki að ákvæðum laga, skilyrðum almennrar heimildar, skilyrðum sérstakra 

réttinda eða einstökum ákvörðunum PFS getur stofnunin ákveðið í samræmi við 

ákvæði 73. gr. að fella niður skráningu fyrirtækisins, afturkalla réttindi eða 

bæta við skilyrðum. 

 

Samtenging neta og þjónustu 

Eins og fram kemur í 24. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti eiga fyrirtæki á 

fjarskiptamarkaði sem starfrækja almenn fjarskiptanet og –þjónustu rétt á og ber 



skylda til að semja um samtengingu neta og þjónustu. PFS getur skyldað 

fjarskiptafyrirtæki til að semja um samhýsingu eða annars konar samnýtingu 

samkvæmt 25. gr. laganna. Því er ljóst að lögin gera þá skyldu til 

fjarskiptafyrirtækja að þau geri samninga sín á milli um aðgang að kerfum og 

öðlast því upplýsingar frá samkeppnisaðila. PFS getur auk þess sbr. 29. gr. 

framangreindra laga skyldað fjarskiptafyrirtæki að birta opinberlega t.d. 

upplýsingar um tæknilýsingar, skilmála og skilyrði fyrir a fhendingu og notkun 

og verðskrá. 

Áhætta tengd tækni 

Rekstur Skipta og afkoma félagsins er háð því að félaginu takist að endurnýja 

og fjárfesta í fjarskiptakerfum á ásættanlegan hátt með það fyrir augum að 

viðhalda og stækka viðskiptamanngrunn félagsins, bæta fjárhagslega afkomu 

félagsins og bregðast við auknum kröfum eftirlitsaðila.  

Uppbygging á eignarhaldi Skipta 

Þrír aðilar fara með yfir 10% eignarhlut í Skiptum skv. hlutaskrá félagsins þann 

9. desember 2013. Arion banki hf. fer með 38,3% af útgefnu hlutafé í Skiptum, 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna fer með 13,2% af útgefnu hlutafé í Skiptum og 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins ásamt lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga fer 

með 12,0% af útgefnu hlutafé. Stærstu hluthafar Skipta gætu miðað við 

ofangreint eignarhald haft veruleg áhrif á mál sem borin eru undir atkvæði 

hluthafa. Arion banki hf., sem stærsti hluthafinn, hefur einnig vald til að koma í 

veg fyrir breytingu á yfirráðum og gæti gripið til aðgerða  sem gætu haft veruleg 

áhrif á verðmæti verðbréfa útgefnum af félaginu. Gildi lífeyrissjóður fer með 

5,4% eignarhlut aðrir hluthafar fara með undir 5% eignarhlut.  

Útgefanda er ekki kunnugt um samkomulag sem gæti á síðari stigum leitt til 

breytinga á yfirráðum yfir útgefanda. 

Efnahags- og stjórnmálaumhverfi 

Aðstæður í íslensku stjórnmála- og efnahagslífi tóku miklum breytingum 

haustið 2008 í kjölfar hruns stærstu fjármálastofnana landsins og gengishruns 

íslensku krónunnar. Gengisfall krónunnar haustið 2008 varð til þess að innleidd 

voru gjaldeyrishöft. Breytingar á gjaldeyrishöftunum geta haft áhrif á framboð 

og eftirspurn eftir íslenskri krónu og þar með á gengi hennar. Losun eða afnám 

gjaldeyrishaftanna gæti til að mynda haft áhrif á starfsemi félagsins ef slíkar 

aðgerðir leiða til þess að erlendir aðilar selji eignir sínar í íslenskum krónum 

eða að vextir verði hækkaðir til þess að koma í veg fyrir gengislækkun 

krónunnar. 

Fjarskiptalöggjöf á Íslandi byggir á regluverki ESB um fjarskiptamál. Gildandi 

löggjöf byggir á gerðum ESB, aðallega tilskipunum, frá árinu 2002 sem 

innleiddar voru í íslensk lög á árinu 2003. Síðan þá hefur ESB endurskoðað 

fjarskiptalöggjöf sína og tók ný löggjöf gildi í ESB á árinu 2009. Þær breytingar 

hafa hins vegar ekki verið lögfestar á Íslandi. ESB hefur jafnframt hafið nýja 

endurskoðun á fjarskiptalöggjöf sinni og má gera ráð fyrir að hún öðlist gildi 

innan ESB árin 2014 eða 2015. Verði framangreindar breytingar lögfestar á 

Íslandi til samræmis við EES-skuldbindingar má gera ráð fyrir að breytt löggjöf 

muni hafa áhrif á rekstur Skipta og dótturfélaga þess.  

Allar breytingar á öðrum almennum lögum kunna einnig að hafa áhrif á rekstur 

félagsins. Má í því sambandi nefna breytingar á samkeppnislögum, 

persónuverndarlögum og skattalögum.  

Rekstraráhætta Skipta 

Ákvarðanir Póst- og fjarskiptastofnunar tengdar Skiptum 

Póst- og fjarskiptastofnun hefur tekið og kann að taka frekari ákvarðanir sem 

hafa bein áhrif á rekstur og skipulag Skipta og dótturfélaga. Kvaðir sem hafa 

verið og kunna verða lagðar á hendur félaginu vegna útnefningar Póst- og 

fjarskitpastofnunar um að félagið sé með umtalsverðan markaðsstyrk á 

ákveðnum mörkuðum geta haft áhrif á starfsemi, rekstur og afkomu félagsins, 



s.s. viðmiðum er varða gjaldskrá í kjölfar kostnaðargreiningar þjónustuþátta, 

auknum kostnaði t.a.m. vegna tækni- og öryggiskrafna og lægri framlegð af 

vörum og þjónustu. Þær ákvarðanir sem lúta að kvöðum sem lagðar hafa verið á 

dótturfélög Skipta á skilgreindum mörkuðum á sviði fjarskipta samkvæmt 

tilmælum Eftirlitsstofnunar EFTA frá 5. nóvember 2008 eru eftirfarandi:  

Ákvörðun nr. 9/2013 varðandi smásölumarkaði fyrir almenna talsímaþjónustu á 

fastaneti fyrir bæði heimili og fyrirtæki vegna bæði innanlands og 

millilandasímtala. 

Ákvörðun nr. 8/2013 varðandi smásölumarkað fyrir aðgang að fasta almenna 

talsímanetinu. 

Ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 37/2012 um heildsölumarkað fyrir 

flutning símtala í talsímanetum. 

Ákvörðun nr. 36/2012 varðandi heildsölumarkaði fyrir upphaf og lúkningu 

símtala í talsímanetum. 

Ákvörðun nr. 32/2012 varðandi heildsöluþjónustu á farsímamarkaði .  

Ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 32/2011 um alþjónustukvöð. 

Samkeppnin og Samkeppniseftirlitið 

Mikil samkeppni er á helstu mörkuðum sem Skipti og dótturfélög starfa á og 

getur leitt til verðlækkana, hærri markaðskostnaðar, meiri fjárfestinga en 

áætlanir gera ráð fyrir og minni markaðshlutdeildar, sem aftur getur haft 

neikvæð áhrif á arðsemi Skipta í framtíðinni. Framangreint getur m.a. leitt til 

þess að félagið þarf að takast á hendur aukinn kostnað vegna fjárfestinga í 

nýjum tæknilausnum til að uppfylla betur þarfir viðskiptavina sinna.  

Samkeppniseftirlitið annast framkvæmd og eftirlit með samkeppnislögum nr. 

44/2005. Hlutverk Samkeppniseftirlitsins felur m.a. eftirfarandi í sér: (i) að 

framfylgja boðum og bönnum samkeppnislaga og eftir atvikum 53. og 54. gr. 

EES-samningsins, sbr. lög nr. 2/1993 og leyfa undanþágur skv. 

samkeppnislögum; (ii) að ákveða aðgerðir gegn samkeppnishamlandi hegðun 

fyrirtækja; (iii) að gæta þess að aðgerðir opinberra aðila takmarki ekki 

samkeppni og benda stjórnvöldum á leiðir til þess að gera samkeppni virkari og 

auðvelda aðgang nýrra keppinauta að markaðnum og (iv) að fylgjast með þróun 

á samkeppnis- og viðskiptaháttum á einstökum mörkuðum í íslensku 

viðskiptalífi og kanna stjórnunar- og eignatengsl milli fyrirtækja.  

Samkeppniseftirlitinu er heimilt, skv. 1. mgr. 37. gr. samkeppnislaganna, að 

leggja stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn ákvæðum 10.-12. gr. 

samkeppnislaganna, sem kveða á um bann við samkeppnishamlandi háttsemi, 

gegn fyrirmælum samkeppnisyfirvalda á grundvelli 14. gr. laganna, skilyrðum 

samkeppnisyfirvalda fyrir undanþágu á grundvelli 15. gr., gegn ráðstöfunum á 

grundvelli 16. gr., gegn fyrirmælum samkeppnisyfirvalda, banni við samruna 

eða tilkynningarskyldu sbr. 17. gr., gegn upplýsingaskyldu skv. 19. gr. og banni 

skv. 53. og 54. gr. EES-samningsins. Samkvæmt 2. mgr. 37. gr. 

samkeppnislaganna geta sektir numið allt að 10% af heildarveltu síðasta 

rekstrarárs fyrirtækis sem tekið hefur þátt í slíku broti. Samkeppniseftirlitið 

getur við rannsókn máls gert nauðsynlegar athuganir á starfsstað fyrirtækis og 

samtaka fyrirtækja og lagt hald á gögn þegar ríkar ástæður  eru til að ætla að 

brotið hafi verið gegn samkeppnislögum eða ákvörðunum samkeppnisyfirvalda, 

sbr. 20. gr. samkeppnislaga. Við framkvæmd aðgerða skal Samkeppniseftirlitið 

fylgja ákvæðum laga um meðferð sakamála um leit og hald á munum. Hafi 

fyrirtæki brotið gegn ákvæðum samkeppnislaga hefur Samkeppniseftirlitið 

heimild til þess að ljúka máli með sátt enda samþykki aðilar það. Sátt getur 

falið í sér viðurkenningu aðila á broti og ef við á samþykki á greiðslu 

stjórnvaldssektar. Sátt getur einnig falið í sér að aðili samþykki að breyta 

tiltekinni háttsemi á markaðnum eða hlíta fyrirmælum eða skilyrðum sem ætlað 

er að vernda eða efla samkeppni. 



Sátt Samkeppniseftirlitsins og Skipta frá 8. mars 2013 

Með heildarsátt útgefanda og Samkeppniseftirlitsins frá 8. mars  2013, voru 

gerðar breytingar á skipulagi og háttsemi Skiptasamstæðunnar . Í forsendum 

ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins kemur fram að sáttin hafi verið gerð  í því 

skyni að efla samkeppni. Með henni væri tryggt að keppinautar Símans sitji við 

sama borð og Síminn sjálfur varðandi aðgang að grunnfjarskiptakerfum Skipta. 

Er gengið lengra í slíkum aðskilnaði fyrrum einokunarfyrirtækis í fjarskiptum 

en tíðkast í nágrannalöndum. Skipti féllust einnig á að greiða 300 milljónir kr. í 

stjórnvaldssekt í því skyni að efla varnaðaráhrif og stuðla að eflingu samkeppni, 

sbr. 25. gr. ákvörðunar nr. 6/2013. 

Með sáttinni eru gerðar breytingar á skipulagi samstæðunnar og þar með á 

íslenska fjarskiptamarkaðnum. Með sáttinni er gerður skýr og afgerandi 

aðskilnaður milli annars vegar grunnkerfa samstæðunnar og þjónustu við 

fjarskiptafyrirtæki sem tengist þessum grunnkerfum, og hins vegar 

smásölustarfsemi Símans. Samkvæmt sáttinni eru Skipti og dótturfélög bundin 

af ítarlegum skilyrðum sem tryggja þetta og vinna þannig gegn því að staða 

Skipta í grunnfjarskipum sé nýtt til þess að skapa fyrirtækinu óeðlilegt 

samkeppnisforskot. Með sáttinni er þannig leitast við að tryggja að Síminn og 

keppinautar hans sitji við sama borð þegar kemur að aðgangi að 

grunnfjarskiptakerfum og kaupum á fjarskiptaþjónustu af samstæðunni á 

heildsölustigi. 

Draga má saman kjarna þeirra fyrirmæla sem Skipti hafa með sáttinni 

skuldbundið sig til þess að hlíta: 

Sáttinni er ætlað að tryggja fullt jafnræði kaupenda að öllum heildsöluafurðum 

(grunnfjarskiptaþjónustu) sem Míla selur. Í þessu felst að keppinautar Símans 

skulu fá sama aðgang að þeim fjarskiptavirkjum og -þjónustu með sömu 

kjörum, skilmálum og gæðum og Síminn sjálfur nýtur á hverjum tíma. Hið sama 

tekur til jafnræðis í allri upplýsingagjöf. 

Til að tryggja framangreint er mælt fyrir um sjálfstæði Mílu og felur sáttin í sér 

verulegan aðskilnað Mílu frá Símanum og öðrum fyrirtækjum innan 

Skiptasamstæðunnar. Í þessu skyni er mælt fyrir um m.a. þetta:  

Sjálfstæði Mílu er m.a. tryggt með skýrum fyrirmælum um viðskiptastefnu og 

verksvið fyrirtækisins, óháðum stjórnarformanni og stjórnunarlegu sjálfstæði, 

aðgreindu húsnæði, trúnaðarskyldum og banni við samnýtingu á tilekinni 

þjónustu. T.d. mega Síminn og Míla ekki nýta sama stoðsvið fyrir 

lögfræðiþjónustu. 

Mikilvæg fjarskiptakerfi og verkefni sem flutt voru frá Mílu til Símans á árinu 

2012 verða flutt aftur til Mílu. Til viðbótar verða mikilvæg fjarskiptakerfi flutt 

frá Símanum til Mílu. Mun starfsemi Mílu að þessu leyti eflast talsvert.  

Þrátt fyrir framangreindar breytingar mun heildsala Símans selja keppinautum 

fyrirtækisins tiltekna þjónustu, t.d. Internetþjónustu í heildsölu og lúkningu 

símtala í farsímaneti. Mælt er fyrir um ráðstafanir til þess að tryggja sjálfstæði 

heildsölu Símans að þessu leyti og tryggja að keppinautar Símans sitji við sama 

borð og Síminn sjálfur í viðskiptum við heildsölu Símans. Á þetta við um 

verðlagningu, gæði og jafnræði í allri upplýsingagjöf.  

Með bréfi Samkeppniseftirlitsins til Skipta hf., dags. 4. apríl 2013, staðfesti 

Samkeppniseftirlitið að þegar ákvörðun nr. 6/2013 var birt þann 26. mars sl. 

hafi ekki verið til rannsóknar hjá eftirlitinu nein mál er varða meint brot Skipta, 

Símans eða Mílu ehf. á samkeppnislögum. 

Í þeim málum sem lokið var með sátt hafa Skipti og dótturfélög þess  hafnað því 

að brotið hafi verið gegn samkeppnislögum nr. 44/2005 og með sáttinni felst 

engin viðurkenning á brotum Skipta eða dótturfélaga þess gegn 

samkeppnislögum. 

Stjórnsýslumálum sem lokið var með sátt Samkeppniseftirlitsins og Skipta frá 



8. mars 2013 

Við undirbúning sáttarinnar frá 8. mars 2013 hafði Samkeppniseftirlitið nána 

samvinnu við Póst- og fjarskiptastofnun (PFS). Samkvæmt 26. gr. sáttarinnar 

telst eftirfarandi rannsóknum Samkeppniseftirlitsins lokið 

Rannsókn á meintri misnotkun Símans á markaðsráðandi stöðu á 

fjarskiptamarkaði, sbr. andmælaskjal dags. 23. febrúar 2012.  

Rannsókn á meintum brotum Símans hf. á 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 

og ákvörðun samkeppnisráðs nr. 10/2005, Samruni Landssíma Íslands hf. og 

Íslenska sjónvarpsfélagsins hf., sbr. andmælaskjal dags., 30. apríl 2012. 

Rannsókn á meintum sértækum samkeppnishamlandi aðgerðum Símans hf. gegn 

Nova ehf., sbr. andmælaskjal dags. 11. júní 2012. 

Rannsókn Samkeppniseftirlitsins vegna markaðshegðunar Símans á markaði 

fyrir farsímaþjónustu í tengslum við markaðssetningu félagsins á 

þjónustuleiðinni „Núllið", sbr. erindi frá Nova ehf., dags. 15. september 2008.  

Erindi frá Fjarskiptum ehf. (Vodafone), dags. 2. apríl 2012, um meinta 

misnotkun Símans á markaði fyrir heimasíma. 

Erindi frá Fjarskiptum ehf. (Vodafone), dags. 1. júní 2012, um meint brot 

Símans hf. og IP fjarskipta ehf. á heildsölumarkaði fyrir farsímaþjónustu.  

Erindi frá IP fjarskiptum ehf. (Tali), dags. 14. nóvember 2012, vegna 

takmarkana Símans á aðgangi að heildsölumarkaði fyrir sjónvarpsdreifingu um 

ADSL eða ljósleiðara. 

Samskipti Símans hf. við Samkeppniseftirlitið vegna kvörtunar um 

samkeppnishamlandi aðgerðir dreifiveitna með ókeypis dreifingu á auka 

sjónvarpsstöð RÚV. 

Samskipti Símans hf. við Samkeppniseftirlitið vegna ábendingar um háttsemi 

Símans hf. í samskiptum við Heilsuvernd ehf. 

Dómsmál sem fallið var frá vegna sáttar við Samkeppniseftirlitið  

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 7/2012, frá 3. apríl 2012, og úrskurðir 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála í málum nr. 1/2012  frá 22. ágúst 2012 og nr. 

5/2012 frá 14. desember 2012, Síminn hf. gegn Samkeppniseftirlitinu.  

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 30/2011, frá 16. september 2011 og 

úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 10/2011, Síminn hf. gegn 

Samkeppniseftirlitinu, frá 16. janúar 2012. 

Samskipti Mílu ehf. við Samkeppniseftirlitið vegna meintrar ólögmætrar 

synjunar Mílu ehf. um aðgang að ómissandi aðstöðu 

Möguleg skaðabótamál 

Nokkuð hefur færst í vöxt á Íslandi að fyrirtæki og jafnvel einstaklingar sem 

telja sig hafa orðið fyrir tjóni vegna háttsemi sem þau telja andstæð 

samkeppnislögum láti reyna á skaðabótarétt sinn fyrir dómstólum. Eins og að 

framan er rakið hefur nokkur fjöldi mála verið til rannsóknar hjá 

samkeppnisyfirvöldum sem hafa snúið að dótturfélögum Skipta. Verður því að 

telja áhættu í rekstri samstæðunnar að höfðuð verði skaðabótamál á hendur 

einhverjum félögum innan Skiptasamstæðunnar. Vert er að taka það fram að 

það er ekki skilyrði fyrir því að skaðabótamál verði höfðað að máli hafi lokið  

með ákvörðun á stjórnsýslustigi eða yfir höfuð að mál hafi verið tekin til 

málsmeðferðar hjá samkeppnisyfirvöldum.  

Nú þegar hafa fyrirtæki gert reka að skaðabótamálum gagnvart Símanum.  

Kvörtun Fjarskipta hf. (Vodafone) til Samkeppniseftirlitsins, dags. 5.  

september 2013 

Með bréfi Samkeppniseftirlitsins til Símans, dags. 23. september 2013, fékk 



Síminn send til upplýsingar afrit af kvörtun Fjarskipta hf. (Vodafone) til 

Samkeppniseftirlitsins, dags. 5. september síðastliðinn og bréf 

Samkeppniseftirlitsins til Vodafone, dags. 23. sama mánaðar. Umrædd kvörtun 

Vodafone laut að markpósti sem ætlunin var að Síminn myndi dreifa eingöngu 

til viðskiptavina sinna en var vegna mistaka við vinnslu viðskiptamannalista var 

einnig dreift til viðskiptavina Skjásins. Með markpósti þessum taldi Vodafone 

Símann vera að nýta upplýsingar um viðskiptavini Skjásins í þeim tilgangi að 

styrkja stöðu sína á markaði fyrir farsíma og gagnaflutning í farsíma andstætt 

11. gr. samkeppnislaga, ákvörðun samkeppnisráðs nr. 10/2005 og skilyrðum 

ákvörðunar nr. 6/2013. 

Í svarbréfi Samkeppniseftirlitsins til Vodafone kemur fram að skoðun 

stjórnvaldsins hafi leitt í ljós að mistök hafi verið gerð við tölvuvinnslu á 

viðskiptamannalista sem varð til þess að umræddur markpóstur barst einnig til 

viðskiptavina Skjásins, þ.m.t. þeirra viðskiptavina Skjásins sem eru 

viðskiptavinir Vodafone. Samkeppniseftirlitið taldi ekki nægar vísbendingar um 

brot á 11. gr. samkeppnislaga, ákvörðun samkeppnisráðs nr. 10/2005 eða 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 6/2013 til þess að rannsókn yrði haldið 

áfram. 

Mikilvægir samningar 

Á félaginu hvílir samningsbundin skylda til að uppfylla ýmis ákvæði leigu - og 

fjármögnunarsamninga. Ef félagið yrði ófært um að standa við skuldbindingar 

sínar, eða hætti af einhverjum ástæðum að gera það, ættu leigusalar og 

lánveitendur rétt á að rifta umræddum samningum, sem gæti haft neikvæðar 

fjárhagslegar afleiðingar í för með sér fyrir félagið, t.d. gjaldfellingu lána eða 

leiguskuldbindinga. 

Samkomulag um fjárhagslega endurskipulagningu 

Þann 2. apríl 2013 lögð fram tillaga Skipta um endurskipulagningu skulda 

félagsins og leitaðist félagið eftir því að allir kröfuhafar vaxtaberandi skulda 

þess, sem falla undir fjárhagslega endurskipulagningu, samþykktu tillöguna. 

Klakki ehf., sem beint eða óbeint eini hluthafi Skipta á þeim tíma, veitti 

samþykki sitt fyrir endurskipulagningunni. Tillögur Skipta um 

endurskipulagninguna höfðu ekki áhrif á almenna viðskiptamenn og birgja 

Skipta heldur eingöngu Arion banka sem lánveitanda félagsins og eigendur 

skuldabréfa sem skráð voru á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX 

Iceland hf. undir heiti SIMI 06 01. 

Þann 30. apríl 2013 tilkynnti Skipti um það að Arion banki hf. og eigendur 

skuldabréfaflokksins SIMI 06 01 höfðu allir samþykkt að gerast aðilar að 

samningi um endurskipulagninguna og fyrir lá lánsloforð til endurfjármögnunar 

á forgangslánum félagsins. Þann 14. júní 2013 tilkynntu Skipti enn fremur um 

að öll skilyrði sem sett voru fyrir fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins 

hefðu verið uppfyllt. Undirritaðir voru lánssamningar við Arion banka hf. að 

fjárhæð 21 ma.kr. og félaginu bárust áskriftarloforð frá fagfjárfestum að nýjum 

8 ma.kr. skuldabréfaflokki félagsins. Þann 20. júní 2013 var efndadagur og 

öllum skuldabréfum í skuldabréfaflokknum SIMI 06 01 skipt fyrir hlutafé í 

Skiptum. Þá var öllum kröfum Arion banka hf., sem ekki voru hluti af 

þáverandi forgangsláni félagsins, skipt fyrir hlutafé í félaginu og einnig fékk 

hver kröfuhafi félagsins sem var aðili að framangreindum samningi greiddar 2 

m.kr. Þann 2. júlí 2013 komu nýir hluthafar saman til fundar og félaginu var 

kosin ný stjórn. 

Við framangreinda umbreytingu skulda í hlutafé kann að felast skattskylda fyrir 

Skipti. Um 35,1 ma.kr. af vaxtaberandi skuldum Skipta var skipt fyrir hlutafé í 

félaginu. Í 6. mgr. XXXVI. kafla laga um tekjuskatt nr. 90/2003 ber félagi sem 

skiptir kröfu í hlutafé að láta framkvæma mat á verðmæti hlutafjárins en við 

mat á skattskyldu er horft til virðis þess gagngjalds sem innt var a f hendi fyrir 

framangreindar skuldir. Skuldara ber að tekjufæra mismun á verðmæti 

hlutafjárins og bókfærðu verði skuldanna. Með vísan til framangreinds var 

verðmæti hlutafjár Skipta talið standa undir verðmæti umbreyttra skulda og 



telja Skipti því að öllu óbreyttu að ekki komi til skattskyldu vegna umbreytingu 

skuldanna.   

Starfsmannaáhætta 

Innan félagsins er yfirgripsmikil reynsla og þekking á íslenska fjarskipta - og 

fjölmiðlamarkaðnum ásamt upplýsingatæknimarkaðnum. Framtíðarþróun 

félagsins veltur á þekkingu, reynslu og einurð stjórnenda þess og annarra 

lykilstarfsmanna. Það gæti haft neikvæð áhrif á félagið ef einn eða fleiri þessara 

lykilstarfsmanna hætta störfum hjá því. Ef félagið getur ekki ráðið til sín nýja 

hæfa starfsmenn gæti það haft neikvæð áhrif á getu þess til að þróa reksturinn 

áfram. 

Kjarasamningar 

Fyrir liggur að viðræður um nýja kjarasamninga eru að fara af stað undir lok 

ársins. Þær kjarabætur sem samið verður um kunna að hafa ýmis konar áhrif á 

starfsemi Skipta. Erfitt getur verið að velta auknum launakostnaði út í verðlagið 

ef til að mynda  nýir kjarasamningar innihalda forsenduákvæði um að 

kaupmáttur aukist, verðlag haldist stöðugt, gengi krónunnar styrkist marktækt 

og að stjórnvöld standi tiltekin fyrirheit í efnahags-, atvinnu- og félagsmálum. 

Jafnframt má benda á að leiði kjarasamningar til enn meiri launahækkana en 

hagspár Seðlabanka Íslands gera ráð fyrir kann að vera að nauðsyn sé að hækka 

vexti í landinu með tilheyrandi áhrifum á fjármagnskostnað Skipta og þar með 

afkomu félagsins og viðskiptavina þess. 

Birgjar 

Félagið er háð því að það geti keypt eða leigt vörur og þjónustu af birgjum 

sínum á sanngjörnum kjörum. Um 28% innkaupa félagsins eru frá erlendum 

birgjum en um 72% frá innlendum birgjum. Helstu birgjar Skipta eru stórir 

framleiðendur fjarskiptabúnaðar og verður samningsstaða þeirra að teljast sterk. 

Það getur reynst erfitt að finna staðgengil birgis bæði hérlendis sem erlendis 

vegna smæðar og samþjöppunar. Viðskiptaumhverfið á Íslandi í kjölfar 

efnahagshrunsins er hins vegar með þeim hætti að erfiðara er fyrir íslensk 

fyrirtæki að stofna til nýrra viðskiptasambanda erlendis en áður.  

Fasteignir, leiguhúsnæði og staðsetning 

Skipti leigir stærstan hlutann af húsnæði undir starfsemi sína. Engar meiriháttar 

kvaðir eru á leigusamningum félagsins. Hluti af þessu húsnæði hýsir verslanir 

félagsins og getur staðsetning þeirra haft nokkuð um þann fjölda viðskiptavina 

sem þær laða til sín. Áhætta kann að vera fólgin í því að félagið geti ekki tryggt 

sér hentugt húsnæði undir starfsemi sína á mikilvægum svæðum á sanngjörnum 

kjörum. Á það bæði við um húsnæði undir nýja starfsemi eða við lok 

framangreindra leigusamninga. Bent er á að á dagsetningu þessarar 

útgefandalýsingar er Arion banki hf. stærsti hluthafinn í Skiptum og eini 

eigandi Landfesta ehf., en Landfestar ehf. eru móðurfélag LF3 ehf., stærsta 

leigusala félagsins.Ýmis umhverfisáhrif, svo sem eldgos og jarðskjálftar, geta 

haft áhrif á möguleika Skipta til að nota fasteignir sem félagið á eða leigir.  

Tölvukerfi og innviðir 

Rekstur Skipta þarfnast skilvirkra tölvukerfa. Bilanir í tölvukerfum félagsins 

kynnu að hafa neikvæð áhrif á rekstur þess. Félagið gerir sér grein fyrir því 

mikilvæga hlutverki sem tölvukerfi gegna í skilvirkum rekstri félagsins og að 

það geti náð viðskiptalegu forskoti með því að innleiða tækninýjungar sem bæta  

þjónustu til viðskiptavina og auðvelda starfsmönnum að sinna starfi sínu. 

Eftirlitsferlar eru til staðar hjá félaginu sem tryggja öryggi og skilvirkni 

tölvukerfa þess. 

 

Orðsporsáhætta 

Orðsporsáhætta er hættan á að félagið verði fyrir tekjumissi vegna neikvæðrar 

umfjöllunar um viðskiptahætti þess. Slík neikvæð umfjöllun getur komið upp ef 



félaginu verða á mistök í rekstri eða ef félagið eða tengdur aðili félagsins er 

sakaður um eða dæmdur fyrir athæfi sem samrýmist ekki lögum. Má þar nefna 

að vegna eðli starfsemi Skipta hefur félagið undir höndum ýmsar 

persónuupplýsingar um viðskiptavini sína. Skipti leggur áherslu á að framfylgja 

lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  

Ágreinings- og dómsmál 

Vegna stærðar og umfangs rekstrar Skipta kann félagið og dótturfélög þess á 

hverjum tíma að vera aðili að einhvers konar ágreiningsmálum sem upp koma 

að hálfu félagsins eða á hendur félaginu. Ágreiningsmál geta verið af ýmsum 

toga og geta til dæmis snert viðskiptavini félagsins, birgja, starfsfólk opinberar 

stofnanir og fleiri sem eru í samskiptum við félagið á hverjum tíma.  

Um þessar mundir eru nokkur lögfræðileg ágreiningsmál sem tengjast félaginu í 

gangi en þau eru eftirfarandi: 

Ágreiningur við skattayfirvöld 

Skipti hefur frá því á árinu 2011 átt í samskiptum við embætti ríkisskattstjóra 

vegna ágreinings um frádráttarbærni vaxtagjalda. Ríkisskattstjóri kynnti 

Skiptum og Símanum hf. með bréfi í nóvember 2013 að hafi í hyggju að 

endurákvarða opinber gjöld á Skipti hf.  á  gjaldaárunum 2008 til og með 2012. 

Andmælum Skipta við endurákvörðun Ríkisskattstjóra var komið á framfæri 

þann 27 nóvember síðastliðinn. Gera má ráð fyrir að niðurstaða fáist í málið 

fyrir lok árs 2013. Komi til þess að ríkisskattstjóri endurákvarði opinber gjöld 

félagsins er það mat stjórnenda að vegna mikils skattalegs taps á samstæðunni á 

árunum 2008-2011 muni hugsanleg endurákvörðun leiða til þess að 

yfirfæranlegt tap samstæðunnar í samsköttun myndi verða gjaldfært að mestu 

leyti og ekki er hægt að útiloka að endurákvörðun leiði til skattgreiðslu.  

Mál nr. X-95/2011, Síminn hf. gegn Glitni hf. (kröfulýsingar vegna 

afleiðusamninga) 

Fyrir héraðsdómi Reykjavíkur er rekið málið nr. X-95/2011, Skipti hf. og 

Síminn hf. gegn Glitni hf. Ágreiningur aðila var tvíþættur. Annars vegar laut 

hann að því hvort Skipti hf. eða Síminn hf. teljist rétthafi samkvæmt 

hlutaðeigandi samningum. Hefur nú verið skorið úr þessum þætti málsins og 

telst Síminn hf. rétthafi samninganna. Hins vegar er ágreiningur um tölulegar 

fjárhæðir. Með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur, dags. 21. nóvember 2013, 

var viðurkennd krafa Símans að fjárhæð um 10,5 milljörðum króna, sem 

samsvarar samþykktri kröfu Glitnis í málinu, að viðbættum dráttarvöxtum. 

Síminn hefur ákveðið að kæra þá niðurstöðu til Hæstaréttar. Komi til þess að 

samþykktar kröfur Símans byggi ekki á undirmati eða væntar endurheimtur 

krafna á hendur Glitni hf. verði lægri en síðasta þekkta viðskiptaverð með 

kröfur Glitnis hf. gefa til kynna kann það að hafa neikvæð áhrif á afkomu og 

eigið fé Skipta. 

Matsmál TSC ehf. gegn Símanum hf., nr. M-73/2011 

Mál þetta má rekja til kvörtunar TSC ehf. til Samkeppniseftirlitsins en rannsókn 

hennar lauk af hálfu samkeppnisyfirvalda með úrskurði áfrýjunarnefndar 

Samkeppnismála í máli nr. 2/2010 þar sem staðfest var í meginatriðum 

ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 41/2009. Í meðferð málsins fyrir 

Héraðsdómi Reykjavíkur var niðurstaða samkeppnisyfirvalda staðfest að hluta 

og sektir lækkaðar. Hæstiréttur staðfesti síðan efnislega niðurstöðu hérað sdóms 

en breytti sektarfjárhæð. 

Dómskvaddir matsmenn hafa lagt fram drög að matsskýrslu sem send hafa verið 

bæði Símanum og TSC ehf. til þess að gefa þeim tækifæri á að gera 

athugasemdir við tölur og forsendur sem notast er við í skýrslunni. Fram kemur 

að niðurstöður og ályktanir geti breyst ef nýjar upplýsingar komi til matsmanna 

og vegna frekari vinnu við matið.  

Síminn kann að eiga yfir höfði sér höfðun skaðabótamáls vegna hins meinta 

brots á ákvörðun samkeppnisráðs. Ekki hefur verið lagt mat á möguleika  TSC 



ehf. á árangri í slíku dómsmáli enda fyrirliggjandi drög ekki fullnægjandi í því 

tilliti en samkvæmt framangreindum drögum að skýrslu matsmanna er  núvirt 

tekjutap TSC ehf. metið 89,5 m.kr. 

Skaðabótamál Vodafone 

Stefna Fjarskipta ehf. (Vodafone) á hendur Símanum hf. um greiðslu skaðabóta 

að fjárhæð 912.935.301 kr. auk vaxta. Um rökstuðning vísar Vodafone til 

ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins nr. 7/2012 og úrskurðar áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála nr. 1/2012. Telur Vodafone að hinar meintu ólögmætu aðgerðir 

Símans hafi ollið því að félagið hafi greitt umtalsvert hærri lúkningargjöld til 

Símans hf. en eðlilegt var. Þá hafi samkeppni verið raskað með ólögmætum 

hætti og Vodafone  orðið fyrir verulegu fjárhagstjóni. Síminn mun hafna 

kröfunni. Telur Síminn að hvorki verði ráðið af nefndu bréfi að skilyrði 

skaðabótaskyldu séu til staðar né eru færðar sönnur á ætlað tjón Vodafone.  

Síminn hefur nýtt sér heimild í lögum um meðferð einkamála og gagnstefnt 

Vodafone til greiðslu að fjárhæð kr. 2.491.822.443 fyrir meinta ofrukkun 

Vodafone á lúkningargjöldum. Síminn hf. er ósammála grundvelli að stefnu 

Vodafone en ef fallist verður á kröfu Vodafone þá gerir Síminn kröfu um að 

Vodafone greiði Símanum framangreinda fjárhæð. 

Kæra Persónuverndar 

Stjórnsýslumálum sem lokið var með sátt Samkeppniseftirlitsins og Skipta frá 

8. mars 2013 um rannsókn á meintum sértækum samkeppnishamlandi aðgerðum 

Símans hf. gegn Nova ehf., sbr. andmælaskjal dags. 11. júní 2012  tók 

Persónuvernd til rannsóknar hvort stofnunin teldi að hegðun Símans hefði verið 

í samræmi við persónuverndarlög. Komst Persónuvernd að þeirri niðurstöðu 

með ákvörðun, dags. 18. janúar 2011, sbr. mál nr. 2010/488, að vinnsla 

félagsins á samtengiupplýsingum um aðra viðskiptavini en sína eigin og 

samkeyrsla þeirra við aðrar upplýsingar þannig að til urðu listar sem félagið 

notaði í markaðslegum og fjárhagslegum tilgangi væri vinnsla 

persónuupplýsinga sem hefði verið heimildarlaus og brotið gegn ákvæðum laga 

nr. 77/2000. Í ljósi umfangs brotsins og alvarleika þess að mati Persónuverndar 

var ákveðið að kæra vinnsluna til lögreglu. Viðurlög við broti á ákvæðum laga 

nr. 77/2000 sem framið er í starfsemi lögaðila eru fésektir skv. II. kafla 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þann 4. desember síðastliðinn tilkynnti 

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu Persónuvernd að áframhaldandi 

rannsókn málsins væri hætt. Persónuvernd getur kært ákvörðun lögreglu til 

ríkissaksóknara innan mánaðar frá tilkynningu.  

Mál til meðferðar hjá Eftirlitsstofnun EFTA 

Kvörtun Vodafone til ESA 

Vodafone hefur lagt fram kvörtun til ESA vegna útboðs fjarskiptasjóðs um 

háhraðanet (háhraðanetsverkefnið). Kvörtun Vodafone byggir á því að 

samningur fjarskiptasjóðs við Símann í kjölfar útboðs um háhraðanet feli í sér 

brot gegn 61. gr. EES-samningsins. Um sé að ræða ólögmæta ríkisaðstoð að 

mati Vodafone og er hún sögð nema 1 ma.kr. og hafa verið veitt með beinu 

fjárframlagi. 

Kvörtun Mílu til ESA  

Míla sendi kvörtun til ESA dags. 16. júlí 2010 og hélt því þar fram að um 

ólögmæta ríkisaðstoð hefði verið að ræða þegar gerður var samningur á milli 

Vodafone og Varnarmálastofnunar Íslands þann 1. febrúar  2010 um leigu á 

ljósleiðara. Byggt var á því að leigufjárhæð samkvæmt samningnum væri mun 

lægri en telja mætti viðunandi markaðsleigu og þar með væri um ólögmæta 

ríkisaðstoð að ræða. Með ákvörðun ESA í málinu, nr. 410/12/COL, dags. 21. 

nóvember 2012 var komist að þeirri niðurstöðu að umræddur samningur hefði 

ekki falið í sér ríkisaðstoð í skilningi 61. gr. EES-samningsins. Þann 13. febrúar 

2013 var fyrir hönd félagsins sent erindi til EFTA-dómstólsins þar sem farið var 

fram á ógildingu ákvörðunar ESA í málinu. Málið hefur verið dómtekið og 

beðið er dómsniðurstöðu. 



Vörumerki og hugverkaréttindi 

Félagið á fjölda vörumerkja og annarra hugverkaréttinda í gegnum 

rekstrareiningar sínar, sem það hefur reynt að tryggja eignarrétt sinn yfir. Það 

gæti haft áhrif á rekstur félagsins ef það gæti af einhverjum ástæðum ekki reitt 

sig áfram á mikilvæg hugverkaréttindi. 

Skattar 

Félagið hefur orðið fyrir áhrifum af breytingum á íslenskri skattalöggjöf og 

líklegt er að frekari breytingar í framtíðinni muni hafa áhrif á rekstur þess. Frá 

hruni íslensku bankanna í október 2008 og gengishruns krónunnar og þeim 

mikla samdrætti hagkerfisins sem fylgdi í kjölfarið hefur skattbyrði þyngst. 

Tekjuskattur einstaklinga og fyrirtækja hefur verið hækkaður, en tekjuskattur 

fyrirtækja er nú 20%. Önnur dæmi um skattlagningu fjarskiptafyrirtækja er  

rekstrargjald til Póst- og fjarskiptastofnunar, leyfisgjöld tíðniheimilda, gjöld 

fyrir númeraráðir, sbr. 14. gr. laga nr. 69/2003 um Póst- og fjarskiptastofnun, 

og jöfnunargjald fjarskiptafyrirtækja, sbr. 22. laga nr. 81/2003. Auk þess má 

nefna virðisaukaskatt en um hann gilda lög nr. 50/1988. Breytingar á sköttum 

geta leitt til þess að eftirspurn eftir vörum félagsins breytist sem og að 

skattbyrði félagsins aukist og hafa skattar bein og óbein áhrif á rekstur og virði 

á verðbréfa útgefnum af félaginu.  

Fjárhagsleg áhætta 

Skipti stýrir fjármagni sínu á þann hátt að dótturfélög og rekstrareiningar innan 

samstæðunnar sé gert kleyft að halda áfram rekstri samhliða því að hámarka 

arðsemi til hagsmunaaðila með réttu jafnvægi skulda og eiginfjár.  

Starfsemi fjárstýringar Skipta byggir á stefnu og viðmiðum sem stjórn félagsins 

samþykkir og endurskoðar með reglubundnum hætti. Fjárhagsráð sem er leitt af 

fjármálastjóra félagsins heldur mánaðarlega fundi til að yf irfara fjármögnun 

félagsins og gengisáhættu. Skipti eiga ekki viðskipti með fjármálagerninga, 

t.a.m. afleiður, í hagnaðarskyni. 

Vaxta- og fjármögnunaráhætta 

Vaxta- og fjármögnunaráhætta er fólgin í því að félagið verði fyrir neikvæðum 

áhrifum af vaxtabreytingum og breyttum aðstæðum á fjármálamörkuðum. Í júlí 

2013 endurfjármagnaði félagið allar vaxtaberandi skuldir sínar annars vegar til 

júlí 2019, með möguleika á framlengingum til júlí 2033, og hins vegar með 

skuldabréfaflokki með lokagjalddaga í júlí 2023. Gert er ráð fyrir að 

sjóðstreymi frá rekstri félagsins nægi til að greiða afborganir af lánum og því 

takmarkast viðbótarfjármögnunarþörf þess við hugsanlegar fjárfestingar umfram 

núverandi áætlanir. Á þeim tíma sem félagið óskar eftir framlengingu eða lei tar 

eftir endurfjármögnun er hugsanlegt að markaðsaðstæður verði óhagstæðar og 

vextir hafi hækkað umtalsvert, sem myndi hafa neikvæð áhrif á sjóðstreymi 

félagsins.  

Vaxtaáhætta Skipta er annars vegar hvað varðar fjármögnun félagsins og hins 

vegar sem snýr að stýringu á lausafé. Breytingar á vaxtastigi hafa áhrif á virði 

eigna og skulda. Vaxtaberandi skuldir Skipta eru meiri heldur en vaxtaberandi 

eignir félagsins og stendur það því frammi fyrir áhættu af hækkandi vöxtum, 

aukinni verðbólgu og hærri vaxtagjöldum. 

Verðbólguáhætta 

Mikil verðbólga hefur almennt neikvæð áhrif á rekstur Skipta. Við slíkar 

aðstæður hækka útgjöld á borð við leigugreiðslur vegna tengingar við vísitölu 

neysluverðs og engin trygging er fyrir því að hægt verði að mæta hækkun 

kostnaðarverðs seldra vara og annarra útgjalda með verðhækkunum á þeim 

mörkuðum sem félagið starfar á. Vöruframboð Skipta felst í ýmis konar 

fjarskiptaþjónustu, miðlun sjónvarpsefnis og upplýsingatækni og kunna 

viðskiptavinir að draga úr kaupum sínum á þjónustunni með hækkandi verðlagi 

og minnkandi kaupmætti. Mikil verðbólga hefur einnig áhrif á 

fjármagnskostnað Skipta.  



Gengisáhætta 

Í kjölfar endurfjármögnunar félagsins er ekki til staðar lánsfjármögnun í öðrum 

gjaldmiðlum en íslenskri krónu. Ef vægi erlendra gjaldmiðla í fjármögnun 

félagsins eykst gætu sveiflur á gengi haft neikvæð áhrif á fjármagnskostnað og 

hagnað félagsins.  

Hluti af rekstri félagsins stendur frammi fyrir gjaldmiðlaáhættu og geta 

breytingar á gengi gjaldmiðla haft áhrif á tekjur félagsins, þá sérstaklega er 

varðar erlend dótturfélög þess, og rekstrarkostnað en hluti af innkaupum 

félagsins er frá erlendum birgjum og eru greiðslur vegna þeirra í erlendum 

gjaldmiðlum.  

Gjaldeyrishöftin sem eru við lýði á Íslandi hafa nokkur áhrif á rekstur Skipta. 

Félagið gæti orðið fyrir áhrifum af frekari höftum þar sem innkaup þess eru 

veruleg frá öðrum löndum og eru því í öðrum gjaldmiðli en íslenskum krónum. 

Viðskipti við innlenda birgja eru einnig háð erlendum aðföngum og þeim fylgir 

því tilheyrandi gjaldmiðlaáhætta. Losun gjaldeyrishafta gæti haft sveiflur í för 

með sér á gengi krónunnar, sem gæti haft áhrif á veltu og hagnað af rekstri 

félagsins þar sem það hefur takmarkaða möguleika til að nýta sér gengisvarnir 

eins og sakir standa, meðal annars vegna þess að skilvirkur markaður með 

framvirka gjaldmiðlaskiptasamninga er ekki til staðar á Íslandi um þessar 

mundir. 

Lánsáhætta 

Lánsáhætta, eða mótaðilaáhætta, er hættan á að félagið verði fyrir fjárhagslegu 

tjóni af völdum þess að lánardrottinn, leigusali,  birgi, viðskiptavinur eða annar 

mótaðili uppfylli ekki samningsbundnar skuldbindingar sínar.  

Lausafjáráhætta 

Lausafjáráhætta er hættan á því að félagið geti ekki staðið við 

fjárhagsskuldbindingar sínar eftir því sem þær gjaldfalla. Félagið stýrir 

lausafjáráhættu sinni með því að viðhalda viðeigandi varaforða, tryggja aðgengi 

að veltufjármögnun hjá viðskiptabanka sínum, fylgjast með áætluðu og raun 

sjóðstreymi auk þess að jafna gjalddögum fjárhagslegra eigna og skuldbindinga.  

Sérstakir lánaskilmálar 

Skipti hafa fjármagnað rekstur sinn með tveimur lánssamningum, annars vegar 

langtímalán að fjárhæð 19 ma.kr. og hins vegar ádráttarlán að fjárhæð 2 ma.kr., 

auk skuldabréfaútgáfu að fjárhæð 8 ma.kr.  

Lánasamningar félagsins inniheldur ýmsa skilmála sem lúta rekstrarafkomu, 

fjárhagsstöðu, sjóðstreymi og fjárfestingum félagsins auk þess sem félaginu er 

óheimilt að gera verulegar breytingar á starfsemi sinni þannig að það kalli á 

breytingar á samþykktum félagsins. Félagið hefur takmarkaðar heimildir til 

frekari skuldsetningar, nýfjárfestinga í órekstrartengdum eignum eða félögum 

utan samstæðu og er óheimilt að gefa út nýtt hlutafé eða kaupa eigin hluti án 

samþykkis lánveitanda. Félagið skuldbindur sig einnig til að selja ekki eða 

afhenda hlutafé eða atkvæðisrétt í helstu félögum innan samstæðu Skipta án 

samþykkis lánveitenda nema um sé að ræða samruna innan samstæðu Skipta  

Ábyrgðir til þriðja aðila 

Skipti hafa tekist á hendur ábyrgðir til handa þriðja aðila að fjárhæð 461 m.kr. 

miðað við þann 30. júní 2013.  

Reikningsskilaaðferðir 

Frá stofnun félagsins árið 2007 hafa ársreikningar Skipta verið útbúnir í 

samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (International Financial Reporting 

Standards, IFRS). Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir eru endurskoðaðir með 

reglulegu millibili og breytingar á þeim gætu haft áhrif á reiknaðan hagnað 

félagsins. 



Vátryggingar 

Félagið er með allar lögboðnar vátryggingar, svo sem brunatryggingu og 

vátryggingavernd fyrir starfsmenn. Félagið er með rekstrarstöðvunartryggingu 

sem greiðir tekjumissi vegna rekstrarstöðvunar í allt að 12 mánuði. Einnig er 

félagið með starfsábyrgðartryggingu fyrir stjórnendur. 

Áhætta tengd heilsufarslegum áhrifum farsímanotkunar á notendur 

Á undanförnum árum hefur sú umræða af og til átt sér stað að rafsegulbylgjur, 

sem farsímar og farsímamöstur senda frá sér, geti verið skaðlegar heilsu manna. 

Þrátt fyrir víðtækar rannsóknir hefur ekki verið sýnt fram á skaðleg áhrif 

farsímanotkunar á heilsu fólks. Skipti leitast við að fylgja þeim reglum og 

viðmiðum sem opinberir aðilar hafa sett varðandi geislun frá farsímasendum, 

sjónvarps- og útvarpssendum og öðrum þráðlausum búnaði. 

D.3 Lykilupplýsingar 
um áhættur 

tengdar verðbréf-

unum 

Fjárfesting í skuldabréfum útgefanda felur í sér áhættu. Verðmæti 

skuldabréfanna getur lækkað jafnt sem hækkað. Fjárfestar geta tapað verðmæti 

allrar fjárfestingar sinnar í skuldabréfunum eða eftir atvikum hluta hennar. 

Skuldabréfin eru verðtryggð og bundin vísitölu neysluverðs og getur því 

breyting á vísitölunni haft áhrif á virði skuldabréfanna til hækkunar eða 

lækkunar. Margvísleg atriði geta valdið verðbreytingum á fjármálagerningum 

og þá skuldabréfum útgefanda, s.s. almennt efnahagsástand, vaxtaákvarðanir 

Seðlabanka Íslands, breytingar á lögum og reglum fjármálamarkaða, 

skattalöggjöf og aðrir ófyrirséðir atburðir.  Einnig má nefna áhættuþætti á borð 

við markaðs- og verðbólguáhættu, seljanleikaáhættu, vanskilaáhættu auk þátta 

er snúa að skilmálum og réttindum skuldabréfa útgefanda, s.s. veðtryggingar, 

gjaldfellingarheimildir og samspils við aðra veðtryggða lánveitendur útgefanda.  

Um skuldabréfin gilda íslensk lög. Útgefandi getur ekki borið neina ábyrgð á 

lagabreytingum eða öðrum ákvörðunum stjórnvalda. 

Lagaleg áhætta 

Starfsemi Skipta og dótturfélaga, á borð við Símann hf. og Mílu ehf., lýtur 

ýmsum lögum og reglugerðum. Breytingar á þeim lögum sem gilda um félagið, 

eða ný lög sem sett eru um starfsemi þess, gætu haft áhrif á hvernig það hagar 

starfsemi sinni. Slíkar breytingar gætu leitt til taps fyrir félagið eða með öðrum 

hætti haft neikvæð áhrif á rekstur eða fjárhagslega stöðu félagsins og 

dótturfélaga þess. 

Markaðs- og verðbólguáhætta 

Virði skuldabréfanna getur sveiflast ef ávöxtunarkrafa skuldabréfa sveiflast 

almennt á mörkuðum, en ef ávöxtunarkrafa hækkar þá lækkar virði bréfanna og 

á hinn bóginn ef ávöxtunarkrafa lækkar þá eykst virði bréfanna. Skuldabréfin 

eru verðtryggð og bundin vísitölu neysluverðs og getur því breyting á 

vísitölunni haft áhrif á virði skuldabréfanna til hækkunar eða lækkunar.  

Seljanleikaáhætta 

Skuldabréfin SKIPTI 13 01 hafa ekki áður verið tekin til viðskipta á 

skipulegum verðbréfamarkaði. Þrátt fyrir að sótt hafi verið um töku 

skuldabréfanna til viðskipta hjá NASDAQ OMX Iceland hf. er ekki hægt að 

ábyrgjast skilvirkan markað með skuldabréfin. Þá hvílir engin skylda á 

útgefanda til að viðhalda slíkum skilvirkum markaði. Ekki hefur verið samið 

um viðskiptavakt með skuldabréfin og er viðskiptavakt ekki fyrirhuguð fyrir 

tilstuðlan útgefandans. Þá má geta svokallaðrar seljanleikaáhættu, þ.e. áhættan á 

að ekki reynist unnt að selja skuldabréf þegar vilji stendur til.  

Vanskilaáhætta 

Vanskilaáhætta er sú áhætta að útgefandi geti ekki uppfyllt skyldur sínar um 

endurgreiðslu á gjalddaga. Með skuldabréfunum skuldbindur útgefandinn sig til 

að greiða skuldabréfin á gjalddaga og ber einn ábyrgð á þeirri skuldbindingu. 

Allar kröfur á hendur útgefanda til endurgreiðslu skuldabréfanna eru 



jafnréttháar innbyrðis og er óheimilt að inna af hendi greiðslu til 

skuldabréfaeigenda á grundvelli skuldabréfa í skuldabréfaflokknum nema sama 

hlutfall sé greitt til allra skuldabréfaeigenda. 

Virði veðtrygginga 

Útgefandi hefur veðsett til tryggingar skuldabréfum þessum ásamt bankalánum 

helstu eignir sínar. Í þessu felst sértæk áhætta ef virði eigna útgefanda rýrnar 

sem kann að leiða til þess að virði skuldabréfanna rýrni einnig. 

Gjaldfellingarheimildir 

Skuldabréfaflokkurinn SKIPTI 13 01 eru hluti af heildarlántöku Skipta  og eru 

lánveitendur sammála um að kröfur þeirra séu jafn réttháar (pari passu) milli 

þeirra og að kröfur þeirra skuli standa samhliða á 1. veðrétti og njóta þannig 

hlutfallslega sama forgangs til veðandlagsins sem Skipti hefur lagt fram til 

tryggingar. Í þessu felst að heimildir skuldabréfaeigenda til gjaldfellingar eru 

háðar því annars vegar að tiltekið hlutfall skuldabréfaeigenda samþykki 

gjaldfellingu, og hins vegar að tiltekið hlutfall skuldabréfaeigenda og 

lánveitenda bankalána samþykki að gjaldfella lántökur félagsins. Aftur á móti 

hafa lánveitendur bankalána heimildir til gjaldfellingar samkvæmt 

lánaskilmálum bankalánanna, sem ekki eru háðar samþykki 

skuldabréfaeigendanna. 

Sérstakir lánaskilmálar skuldabréfanna og bankalána kunna að vera mismunandi 

og veita ósamrýmanlegar heimildir til gjaldfellingar. Í þessu getur falist sú 

áhætta að lántökur Skipta kunna að vera gjaldfelldar af lánveitanda bankalána 

án aðkomu skuldabréfaeigenda og kann það að hafa neikvæð áhrif á virði 

skuldabréfanna. 

Uppgreiðsluáhætta 

Ef hlutabréf útgefanda verða tekin til viðskipta (skráð) á skipulegan 

verðbréfamarkað er útgefanda heimilt að greiða upp (fyrirframgreiða) 

skuldabréfin að hluta eða öllu leyti; (i) á fyrsta gjalddaga skuldabréfanna eftir 

skráningardag hlutabréfa á skipulegan verðbréfamarkað (og á næstu þremur 

gjalddögum þar á eftir) eða; (ii) á fyrsta gjalddaga (og á næstu þremur 

gjalddögum þar á eftir) þegar fimm ár eru liðin frá síðasta gjalddaga samkvæmt 

tölulið (i) að framan. Útgefandi skal í tilviki fyrirframgreiðslu greiða 1,5% 

gjald af fjárhæð þeirri sem þannig er greidd fyrirfram.  

Uppgjörsáhætta 

Í tengslum við möguleg viðskipti með skuldabréfin er sú áhætta til staðar að 

greiðsla í greiðslukerfi sé ekki gerð upp með þeim hætti sem vænst var sökum 

þess að mótaðili greiðir eða afhendir ekki greiðslu eða skuldabréf á réttum tíma.  

E. Útboð 

 
Upplýsinga-

skylda 
Upplýsingar 

E.4 Mögulegir 

hagsmuna-
árekstrar 

Athygli er beint að þeim hagsmunum sem Arion banki hf. kann að hafa í 

tengslum við að skuldabréf Skipta verða teknir til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf: 

 Arion banki hf. á 38% eignarhlut í Skiptum ehf. auk þess að vera stærsti 

lánveitandi Skipta hf. 

 Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf. hefur umsjón 

með töku á skuldabréfaflokki útgefanda til viðskipta á skipulegan 

verðbréfamarkað NASDAQ OMX Iceland hf. og þar með talið hafði 

hún umsjón með gerð lýsingar, og fær þóknun frá útgefanda fyrir þá 

þjónustu. 

 Hlutabréfamiðlun Fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf. hafði umsjón 

með lokuðu útboði og sölu skuldabréfanna til fagfjárfesta og fékk 

þóknun frá útgefanda fyrir þá þjónustu.  

 Arion banki hf. er viðskiptabanki útgefanda og dótturfélaga hans að 



frátöldu Sensa ehf. Fyrirtækjasvið Arion banka hf. annast þau viðskipti.  

 Arion banki hf. gegnir hlutverki veðvörsluaðila samkvæmt veðskjölum 

útgefanda og þiggur þóknanir vegna þess. 

 Aðrar deildir Arion banka hf. sem annast viðskipti við útgefanda eru 

Markaðsviðskipti, vegna innlána og gjaldeyrisviðskipta, og 

Viðskiptabankasvið.  

 Arion banki hf. á allt hlutafé í Landfestum ehf. sem er stærsti leigusali 

Skipta hf. 

Bankinn fer fram á það við fjárfesta að þeir kynni sér upplýsingar um reglur 

Arion banka hf. um hagsmunaárekstra, sem eru settar í samræmi við 8. gr. í 

lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, en þær er að finna á vefslóðinni 

http://www.arionbanki.is/bankinn/stjornarhaettir/reglur-og-skilmalar/, og að þeir 

kynni sér alla hugsanlega hagsmunaárekstra sem tilgreindir eru í þeirri lýsingu 

sem þessi útgefandalýsing er hluti af. 

E.7 Kostnaður Á ekki við. 
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1. ÁHÆTTUÞÆTTIR 

Fjárfesting í skuldabréfum Skipta hf., kt. 460207-0880, Ármúla 25, 108 Reykjavík (einnig nefnt „Skipti“, 

„útgefandinn“, „félagið“ í verðbréfalýsingu þessari) felur í sér áhættu. Verðmæti skuldabréfanna getur 

lækkað jafnt sem hækkað. Fjárfestar geta tapað verðmæti allrar fjárfestingar sinnar í skuldabréfunum eða 

eftir atvikum hluta hennar.  

Áður en fjárfestar taka ákvörðun um að fjárfesta í skuldabréfum útgefandans eru þeir m.a. hvattir til að 

kynna sér vel allar upplýsingar sem koma fram í lýsingu dagsettri 10. desember, sem samanstendur af 

samantekt dagsettri 10. desember, útgefandalýsingu dagsettri 10. desember og verðbréfalýsingu þessari, 

sérstaklega um þá áhættu- og óvissuþætti sem lýst er í köflum um áhættuþætti og gætu haft verulega 

áhrif á Skipti og fjárfestingar í skuldabréfum útgefnum af félaginu . Mikilvægt er að fjárfestar leggi 

sjálfstætt mat á þá áhættu sem felst í því að fjárfesta í skuldabréfum útgefanda. Fjárfestum er ráðlagt að 

skoða lagalega stöðu sína og þau skattalegu áhrif sem kaup í verðbréfum útgefanda kunna að hafa.  

Hér á eftir fer umfjöllun um þá áhættuþætti sem stjórn útgefanda álítur að sk ipti máli fyrir skuldabréf 

útgefanda sem lýsing þessi tekur til, svo meta megi markaðsáhættu sem tengist þeim og getu útgefandans 

til að uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart fjárfestum í tengslum við skuldabréfin. Kaflinn inniheldur 

upplýsingar um áhættuþætti sem stjórnin telur skv. hennar bestu vitund eiga sérstaklega við um 

skuldabréfin, en þeim er ekki skipað í röð eftir mikilvægi. Áhættuþættir þessir eru háðir óvissu og því er 

útgefanda ekki mögulegt að segja til um líkur á því að þeir geti átt sér st að. Möguleiki er á því að 

útgefandi geti ekki staðið við skuldbindingar sínar vegna annarra þátta sem ekki eru taldir áhættuþættir á 

grundvelli þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir og útgefanda er kunnugt um.  

1.1. Almenn áhætta skuldabréfa 

Fjárfesting í skuldabréfum felur í sér áhættu og þrátt fyrir að standa framar í röð kröfuhafa en t.a.m. 

eigendur hlutabréfa, geta eigendur skuldabréfa tapað verðmæti fjárfestingar sinnar í skuldabréfunum, að 

heild eða hluta. Margvísleg atriði geta valdið verðbreytingum á fjármálagerningum og þá skuldabréfum 

útgefanda, s.s. almennt efnahagsástand, vaxtaákvarðanir Seðlabanka Íslands, breytingar á lögum og 

reglum fjármálamarkaða, skattalöggjöf og aðrir ófyrirséðir atburðir.  Einnig má nefna áhættuþætti á borð 

við markaðs- og verðbólguáhættu, seljanleikaáhættu, vanskilaáhættu auk þátta er snúa að skilmálum og 

réttindum skuldabréfa útgefanda, s.s. veðtryggingum, gjaldfellingarheimildum og samspili við aðra 

veðtryggða lánveitendur útgefanda. 

1.2. Lagaumhverfi skráðra verðbréfa á skipulegum verðbréfamarkaði og töku til 

viðskipta 

Lýsing útgefanda, dagsett 10. desember 2013, er birt í tengslum við umsókn um töku skuldabréfaflokks 

til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf, kennitala 681298-2829, Laugavegi 182, 105 

Reykjavík, Íslandi. Útgefandi og verðbréf sem hann gefur út falla undir ákvæði íslenskra laga og 

reglugerða um verðbréfaviðskipti, sbr. lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Um útgáfu 

skuldabréfanna gilda íslensk lög og eru þau verðbréf í skilningi 1. mgr. 2. gr. laga um verðbréfaviðskipti 

nr. 108/2007. Um skuldabréfin gilda enn fremur lög nr. 131/1997 um rafræna eignaskráningu verðbréfa 

og óskráðar reglur íslensks réttar um viðskiptabréf.  

Tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins 2003/71/EB frá 4. nóvember 2003 og tilskipun 2010/73/ESB um 

lýsingar og undirgerðir þeirra hefur verið innleidd í íslenskan rétt með ákvæðum laga nr. 108/2007 um 

verðbréfaviðskipti og reglugerðum settum á grundvelli þeirra, þ.e. reglugerðar nr. 837/2013 um almennt 

útboð verðbréfa að verðmæti jafnvirðis 5.000.000 evra í íslenskum krónum eða meira og töku verðbréfa 

til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og reglugerðar nr. 243/2006 um gildistöku reglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og -ráðsins 

2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í lýsingum, svo og framsetningu þeirra, upplýsingar felldar inn 

með tilvísun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga, allt með áorðnum breytingum. 

Lýsingin fylgir ákvæðum um upplýsingagjöf í lýsingum skv. viðaukum I og XIII við fylgiskjal I við 

reglugerð nr. 243/2006. Lýsingin er einnig útbúin með hliðsjón af Reglum fyrir útgefendur 

fjármálagerninga sem gefnar voru út af NASDAQ OMX Iceland hf. 1. desember 2009.  

Frá því útgefandi óskar eftir því við NASDAQ OMX Iceland hf. að skuldabréfaflokkurinn verði tekinn til 

viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði gilda um hann og verðbréfin reglur Fjármálaeftirlitsins (einnig 
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nefnt „FME“ í verðbréfalýsingu þessari) nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti 

innherja, reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik auk reglugerðar nr. 707/2008 

um upplýsingagjöf og tilkynningarskyldu skv. lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, en slík umsókn 

telst virk þegar hún hefur verið send til NASDAQ OMX Iceland hf. eftir að staðfest lýsing hefur verið 

birt.  

Ef NASDAQ OMX Iceland hf. samþykkir að taka skuldabréfaflokkinn til viðskipta á Aðalmarkaði 

NASDAQ OMX Iceland hf. mun útgefandi og skuldabréfin sem hann gefur út einnig falla undir Reglur 

fyrir útgefendur fjármálagerninga sem gefnar voru út af NASDAQ OMX Iceland hf. 1. desember 2009 í 

samræmi við lög nr. 110/2007 um kauphallir.  

Útgefanda ber að fara eftir framangreindum lögum og reglum, sem m.a. fela í sér upplýsingaskyldu. Brot 

á þeim kunna að hafa fjárhagsleg áhrif á útgefanda. Alvarleg brot á þessum reglum kunna að hafa það í 

för með sér að NASDAQ OMX Iceland hf. taki skuldabréf útgefanda úr viðskiptum um tiltekinn tíma eða 

endanlega. Brjóti útgefandi framangreindar reglur kann það enn fremur að hafa  áhrif á orðspor útgefanda 

og getur það haft þær afleiðingar að skuldabréf útgefanda falli í verði. Þeir sem fjárfesta í skuldabréfum 

útgefanda falla undir lög og reglur sem varða verðbréfaviðskipti, s.s. reglur um viðskipti innherja vegna 

verðbréfa félaga sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Brot gegn tilteknum 

ákvæðum laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, framin af ásetningi eða gáleysi, varða sektum eða 

fangelsi allt að tveimur eða sex árum. 

1.3. Lagaleg áhætta 

Starfsemi Skipta og dótturfélaga, á borð við Símann hf. og Mílu ehf., lýtur ýmsum lögum og 

reglugerðum. Breytingar á þeim lögum sem gilda um félagið, eða ný lög sem sett eru um starfsemi þess, 

gætu haft áhrif á hvernig það hagar starfsemi sinni. Slíkar breytingar gætu leitt til taps fyrir félagið eða 

með öðrum hætti haft neikvæð áhrif á rekstur eða fjárhagslega stöðu félagsins og dótturfélaga þess.  

Vegna stærðar og umfangs rekstrar Skipta kann félagið og dótturfélög þess á hverjum tíma að vera aðili 

að einhvers konar ágreiningsmálum sem upp koma að hálfu félagsins eða á hendur félaginu. 

Ágreiningsmál geta verið af ýmsum toga og geta til dæmis snert viðskiptavini félagsins, birgja, starfsfólk 

opinberar stofnanir og fleiri sem eru í samskiptum við félagið á hverjum tíma.  

1.4. Markaðs- og verðbólguáhætta  

Skuldabréfamarkaðir eru næmir fyrir ýmsum áhrifaþáttum sem geta án fyrirvara leitt til lækkunar eða 

hækkunar skuldabréfaverðs. Markaðsáhætta skuldabréfanna felur í sér þá áhættu að verð 

fjármálagerninga sveiflist almennt séð á markaði. Virði skuldabréfanna getur sveiflast ef ávöxtunarkrafa 

skuldabréfa sveiflast almennt á mörkuðum, en ef ávöxtunarkrafa hækkar þá lækkar virði bréfanna og á 

hinn bóginn ef ávöxtunarkrafa lækkar þá eykst virði bréfanna. Skuldabréfin eru verðtryggð og bundin 

vísitölu neysluverðs og getur því breyting á vísitölunni haft áhrif á virði skuldabréfanna til hækkunar eða 

lækkunar.  

1.5. Seljanleikaáhætta 

Skuldabréfin SKIPTI 13 01 hafa ekki áður verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Þrátt 

fyrir að sótt verði um töku skuldabréfanna til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. er 

ekki hægt að ábyrgjast skilvirkan markað með skuldabréfin. Þá hvílir engin skylda á útgefanda til að 

viðhalda slíkum skilvirkum markaði. Ekki hefur verið samið um viðskiptavakt með skuldabréfin og er 

viðskiptavakt ekki fyrirhuguð fyrir tilstuðlan útgefandans. Þá má geta svokallaðrar seljanleikaáhættu, 

þ.e. áhættan á að ekki reynist unnt að selja skuldabréf þegar vilji stendur til. Áhættan birtist bæði með 

þeim hætti að markaðurinn geti ekki tekið við því magni sem til stendur að selja þar sem kaupendur 

vantar, en einnig er verðmyndun oft með þeim hætti að verulegur munur er á kaup - og sölugengi og því 

næst ekki sá árangur við sölu sem vænst hafði verið. 

1.6. Vanskilaáhætta 

Vanskilaáhætta er sú áhætta að útgefandi geti ekki uppfyllt skyldur sínar um endurgreiðslu á g jalddaga. 

Með skuldabréfunum skuldbindur útgefandinn sig til að greiða skuldabréfin á gjalddaga og ber einn 
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ábyrgð á þeirri skuldbindingu. Allar kröfur á hendur útgefanda til endurgreiðslu skuldabréfanna eru 

jafnréttháar innbyrðis og er óheimilt að inna af hendi greiðslu til skuldabréfaeigenda á grundvelli 

skuldabréfa í skuldabréfaflokknum nema sama hlutfall sé greitt til allra skuldabréfaeigenda . 

1.7. Virði veðtrygginga 

Útgefandi hefur veðsett til tryggingar skuldabréfum þessum ásamt bankalánum helstu eignir sínar líkt og 

nánar er fjallað um í kafla 2.7 Samkomulag um sameiginleg veð, veðvörslu og ákvarðanatöku . Í þessu 

felst sértæk áhætta ef virði eigna útgefanda rýrnar sem kann að leiða til þess að virði skuldabréfanna 

rýrni einnig. 

1.8. Gjaldfellingarheimildir 

Skuldabréf þessi eru hluti af heildarlántöku Skipta sem nánar er skilgreind í kafla 2.7 Samkomulag um 

sameiginleg veð, veðvörslu og ákvarðanatöku , og eru lánveitendur sammála um að kröfur þeirra séu jafn 

réttháar (pari passu) milli þeirra og að kröfur þeirra skuli standa samhliða á 1. veðrétti og njóta þannig 

hlutfallslega sama forgangs til veðandlagsins sem Skipti hefur lagt fram til tryggingar. Í þessu felst að 

heimildir skuldabréfaeigenda til gjaldfellingar eru háðar því annars vegar að tiltekið hlutfall 

skuldabréfaeigenda samþykki gjaldfellingu, og hins vegar að tiltekið hlutfall skuldabréfaeigenda og 

lánveitanda bankalána samþykki að gjaldfella lántökur félagsins, líkt og nánar er greint frá í kafla 2.6 

Auðkenni skuldabréfa Skipta hf., nafnverð svo og önnur skilyrði sem varða útgáfuna og skuldbinda 

útgefanda. Aftur á móti hafa lánveitendur bankalána heimildir til gjaldfellingar samkvæmt 

lánaskilmálum bankalánanna, sem ekki eru háðar samþykki skuldabréfaeigendanna. Sérstakir 

lánaskilmálar skuldabréfanna og bankalána kunna að vera mismunandi og veita ósamrýmanlegar 

heimildir til gjaldfellingar. Í þessu getur falist sú áhætta að lántökur Skipta eins og þær eru skilgreindar í 

kafla 2.7 Samkomulag um sameiginleg veð, veðvörslu og ákvarðanatöku, kunna að vera gjaldfelldar af 

lánveitanda bankalána án aðkomu skuldabréfaeigenda og kann það að hafa neikvæð áhrif á virði 

skuldabréfanna. 

1.9. Uppgreiðsluáhætta 

Ef hlutabréf útgefanda verða tekin til viðskipta (skráð) á skipulegan verðbréfamarkað er útgefanda 

heimilt að greiða upp (fyrirframgreiða) skuldabréfin að hluta eða öllu leyti; (i) á fyrsta gjalddaga 

skuldabréfanna eftir skráningardag hlutabréfa á skipulegan verðbréfamarkað (og á næstu þremur 

gjalddögum þar á eftir) eða; (ii) á fyrsta gjalddaga (og á næstu þremur g jalddögum þar á eftir) þegar 

fimm ár eru liðin frá síðasta gjalddaga samkvæmt tölulið (i) að framan. Útgefandi skal í tilviki 

fyrirframgreiðslu greiða 1,5% gjald af fjárhæð þeirri sem þannig er greidd fyrirfram.  

1.10. Uppgjörsáhætta 

Í tengslum við möguleg viðskipti með skuldabréfin er sú áhætta til staðar að greiðsla í greiðslukerfi sé 

ekki gerð upp með þeim hætti sem vænst var sökum þess að mótaðili greiðir eða afhendir ekki greiðslu 

eða skuldabréf á réttum tíma.  
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2. UPPLÝSINGAR UM SKULDABRÉFIN OG TÖKU TIL VIÐSKIPTA 

Lýsing þessi er birt í tengslum við umsókn um töku flokks skuldabréfa til viðskipta á Aðalmarkaði 

NASDAQ OMX Iceland hf. Upphafleg höfuðstólsfjárhæð útgefinna skuldabréfa í flokknum og 

heildarheimild útgáfu í flokknum nemur 8.000.000.000 kr. að nafnverði. Í kjölfar þess að lýsingin hefur 

verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu á Íslandi mun NASDAQ OMX Iceland hf. fara yfir umsókn félagsins og 

tilkynna opinberlega hvort hún verði samþykkt og þá að skuldabréfin verði tekin til viðskipta. Tilkynningin mun 

einnig greina frá hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur verði með skuldabréfin á hinum skipulega 

verðbréfamarkaði, en NASDAQ OMX Iceland hf. tilkynnir slíka dagsetningu með að lágmarki eins 

viðskiptadags fyrirvara. Auðkenni flokksins er SKIPTI 13 01 í kerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf. og 

verður óskað eftir sama auðkenni í kerfum Kauphallarinnar.   

Markmiðið með því að fá skuldabréf Skipta hf. tekin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. er 

að stuðla að auknum seljanleika og markaðshæfi bréfanna auk þess að tryggja fjárfestum að starfshættir og 

upplýsingagjöf um m.a. fjárhagsstöðu útgefanda séu í samræmi við Reglur fyrir útgefendur 

fjármálagerninga, útgefnar af NASDAQ OMX Iceland hf., eins og þær eru á hverjum tíma . 

Útgefandi ber allan kostnað sem hlýst af því að fá skuldabréf félagsins tekin til viðskipta á Aðalmarkaði 

NASDAQ OMX Iceland hf. og er heildarkostnaður félagsins áætlaður um 50 milljónir króna. Þar er um að ræða 

kostnað við yfirferð og staðfestingu lýsingar samkvæmt gjaldskrá Fjármálaeftirlitsins, kostnað við töku 

skuldabréfa til viðskipta samkvæmt gjaldskrá NASDAQ OMX Iceland hf., kostnað vegna rafrænnar útgáfu 

skuldabréfanna, þóknun til umsjónaraðila fyrir að hafa umsjón með því ferli að skuldabréf félagsins verði tekin 

til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf., kostnað vegna umsjónar með gerð lýsingar, þóknanir 

vegna gerðar áreiðanleikakannana og ýmsa aðra smávægilega kostnaðarliði sem til falla við undirbúning á því að 

fá skuldabréf félagsins tekin til viðskipta á Aðalmarkað NASDAQ OMX Iceland hf. 

2.1. Útgefandi 

Skipti hf. 

 Kennitala:  460207-0880 

 Heimilisfang:  Ármúla 25, 108 Reykjavík, Ísland 

 Sími:  +354 550 6000 

 Vefsíða: www.skipti.is 

2.2. Heimild skuldabréfaútgáfu 

Stjórn Skipta hf. samþykkti þann 6. júní 2013 að gefa út og selja verðtryggðan skuldabréfaflokk að 

fjárhæð ISK 8.000.000.000. 

2.3. Ábyrgð á greiðslu útgáfu 

Útgefandi ber einn ábyrgð á endurgreiðslu skuldabréfanna.  

2.4. Löggjöfin sem skuldabréfin eru gefin út í samræmi við 

Um skuldabréfin gilda m.a. lög nr. 131/1997 um rafræna eignarskráningu verðbréfa, lög nr. 38/2001 um 

vexti og verðtryggingu og jafnframt óskráðar reglur íslensks réttar um viðskiptabréf.  

Kröfur samkvæmt skuldabréfunum fyrnast á tíu árum frá gjalddaga, nema hvað kröfur um vexti og 

verðbætur skuldabréfanna fyrnast á fjórum árum, skv. 3. og 5. gr. laga nr. 150/2007 um fyrningu 

kröfuréttinda. 

2.5. Útgáfuform skuldabréfanna og greiðslufyrirkomulag 

Skuldabréfin eru gefin út rafrænt hjá Verðbréfaskráningu Íslands hf. , kt. 500797-3209, Laugavegi 182, 

105 Reykjavík, Íslandi. Skilmálar skuldabréfanna eru samkvæmt kafla 2.2 í Útgáfulýsingu, dagsettri 1. 

júlí 2013, sem birt var vegna útgáfu skuldabréfanna í kerfi Verðbréfaskráningar  og má finna í kafla 4 í 

verðbréfalýsingu þessari.  
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Skuldabréfaflokkurinn verður afskráður úr kerfum Verðbréfaskráningar Íslands hf. sjö sólarhringum eftir 

lokagjalddaga, nema tilkynning um annað berist frá útgefanda. Útgefanda ber að tilkynna 

Verðbréfaskráningu um greiðslufall flokksins og skal í því tilviki senda Verðbréfaskráningu tilkynni ngu 

þar um þegar greiðsla hefur farið fram. 

2.6. Auðkenni skuldabréfa Skipta hf., nafnverð svo og önnur skilyrði sem varða 

útgáfuna og skuldbinda útgefanda 

Auðkenni: SKIPTI 13 01 

ISIN: IS0000023497 

Tegund bréfs: Afborgunarbréf og eingreiðsla í lokin. 

Gjaldmiðill: ISK – íslenskar krónur. 

Heildarheimild skv. samningi: ISK 8.000.000.000,- 

Útgefið nú: ISK 8.000.000.000,- 

Ráðstöfun fjármuna: Andvirði seldra skuldabréfa skal nýtt til að 

endurfjármagna að hluta forgangslán útgefanda, 

upphaflega dags. 22. des. 2005, eins og því var 

breytt og endurnýjað þann 12. júní 2008 og 15. 

apríl 2011. 

Nafnverðseiningar: ISK 20.000.000,- 

Útgáfudagur: 5. júlí 2013. 

Lokagjalddagi: 5. júlí 2023. 

Verðtrygging: Skuldabréfin eru bundin vísitölu neysluverðs til 

verðtryggingar á Íslandi (NEY), sem gefin er út af 

Hagstofu Íslands með grunnvísitölu 5. júlí 2013, 

sem er 411,59333 (hér eftir „upphafleg vísitala 

neysluverðs“). Höfuðstóll skuldarinnar breytist í 

hlutfalli við breytingar á vísitölunni frá 

grunnvísitölu til fyrsta gjalddaga og síðan í 

hlutfalli við breytingar á vísitölunni milli síðari 

gjalddaga. Höfuðstóll skuldarinnar er reiknaður út 

áður en vextir eru reiknaðir. 

Nafnvextir: 4,00% fastir ársvextir. Dagaregla við útreikning er 

30E/360. 

Fyrsti vaxtadagur: 5. júlí 2013. 

Fyrsti gjalddagi vaxta: 5. september 2013. 

Fjöldi gjalddaga á ári: Sex gjalddagar höfuðstóls og vaxta á ári, 5. janúar, 

5. mars, 5. maí, 5. júlí, 5. september og 5. 

nóvember, í fyrsta sinn 5. september 2013. 

Greiðslur vaxta og höfuðstóls: Höfuðstóll og vextir greiðast með 60 greiðslum, í 

fyrsta sinn þann 5. september 2013 og á tveggja 

mánaða fresti þar á eftir. Höfuðstóll greiðist 

þannig að á hverjum gjalddaga að undanskildum 

lokagjalddaga, greiðist 1/120 af verðbættum 

upphaflegum höfuðstól skuldabréfsins ásamt 

vöxtum. Á lokagjalddaga greiðast eftirstöðvar 

höfuðstóls ásamt verðbótum og vöxtum. 

Afborganir og vextir greiðast 5. janúar, 5. mars, 5. 

maí, 5. júlí, 5. september og 5. nóvember ár hvert. 
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Verðbótum er bætt við höfuðstól áður en vextir eru 

reiknaðir út. 

Beri gjalddaga upp á dag sem ekki er bankadagur 

skal gjalddagi vera næsti bankadagur þar á eftir. 

Bankadagur er virkur dagur þegar bankar eru opnir 

á Íslandi. 

Greiðslustaður: Útgefandi mun með milligöngu 

Verðbréfaskráningar Íslands hf. greiða af 

skuldabréfunum höfuðstól og vexti á gjalddaga til 

þeirra reikningsstofnana þar sem skráðir eigendur 

skuldabréfanna hafa VS-reikning (með VS-

reikningi er átt við reikning í skilningi laga nr. 

131/1997, um rafræna eignaskráningu verðbréfa). 

Viðkomandi reikningsstofnanir annast endanlegar 

greiðslur inn á reikninga eigenda. 

Viðtökudráttur og vanskil: Ef ekki er tengdur bankareikningur við VS-

reikning eigenda skuldabréfs, sbr. 5. tl. 9. gr. 

reglugerðar 397/2000, um rafræna eignaskráningu 

verðbréfa í verðbréfamiðstöð, skal eigandinn snúa 

sér til útgefanda til að móttaka greiðslu og 

framvísa viðeigandi eignarréttindum. Verði 

greiðslu ekki vitjað hjá útgefanda á réttum 

gjalddaga mun útgefandi hvorki greiða dráttarvexti 

né verðbætur af viðkomandi greiðslu frá gjalddaga 

til þess dags sem greiðslunnar er krafist og hún fer 

fram.  

Greiði útgefandi ekki á gjalddaga eða 

gjaldfellingardegi skuldabréfanna, enda hafi 

skuldabréfaeigandi fyrir þann tíma framvísað með 

sannanlegum hætti staðfestingu á eign sinni á VS-

reikningi hjá reikningsstofnun, er 

skuldabréfaeiganda heimilt að innheimta 

dráttarvexti í samræmi við ákvörðun Seðlabanka 

Íslands á hverjum tíma um grunn dráttavaxta og 

vanefndaálag, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001, 

um vexti og verðtryggingu, af gjaldfallinni eða 

gjaldfelldri upphæð. Undantekning er ef gjalddagi 

skuldabréfanna er ekki bankadagur og útgefandi 

greiðir á næsta bankadegi þar á eftir, en þá 

reiknast ekki dráttarvextir. 

Bankalánin: Lán frá Arion banka hf. til útgefanda, samkvæmt 

lánssamningi, dags. 13. júní 2013, að 

höfuðstólsfjárhæð ISK 19.000.000.000 og 

ádráttarlán frá Arion banka hf. til útgefanda, 

samkvæmt lánasamningi, dags. 13. júní 2013, að 

höfuðstólsfjárhæð ISK 2.000.000.000, eins og 

samningnum kann að verða breytt frá einum tíma 

til annars („Bankalánin“). 

Rétthæð (pari passu): Kröfur skuldabréfaeigenda samkvæmt 

skuldabréfaflokki þessum eru ávallt jafn réttháar 

(pari passu) innbyrðis og er óheimilt að inna af 

hendi greiðslu til skuldabréfaeigenda á grundvelli 

skuldabréfa í skuldabréfaflokki þessum nema sama 

hlutfall sé greitt til allra skuldabréfaeigenda. 

Heimild til fyrirframgreiðslu: Ef hlutabréf útgefanda verða tekin til viðskipta 

(skráð) á skipulegan verðbréfamarkað er útgefanda 
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heimilt að greiða upp (fyrirframgreiða) 

skuldabréfin að hluta eða öllu leyti; (i) á fyrsta 

gjalddaga skuldabréfanna eftir skráningardag 

hlutbréfa á skipulegan verðbréfamarkað (og á 

næstu þremur gjalddögum þar á eftir) eða; (ii) á 

fyrsta gjalddaga (og á næstu þremur gjalddögum 

þar á eftir) þegar fimm ár eru liðin frá síðasta 

gjalddaga samkvæmt tölulið (i) að framan. 

Útgefandi skal í tilviki fyrirframgreiðslu greiða 

1,5% gjald af fjárhæð þeirri sem þannig er greidd 

fyrirfram. 

Veðhafasamkomulagið: Í viðauka við útgáfulýsingu fyrir skuldabréfaflokk 

Skipta hf., SKIPTI 13 01, er að finna samkomulag 

um sameiginleg veð, veðvörslu og ákvarðanatöku, 

dags. 13. júní 2013, milli útgefanda, Arion banka 

hf., sem lánveitanda og veðvörsluaðili í tengslum 

við Bankalánin, og eigenda skuldabréfanna 

(„veðhafasamkomulagið“). 

Veðhafasamkomulagið er órjúfanlegur hluti 

skuldabréfaflokksins, SKIPTI 13 01. Með kaupum 

á skuldabréfum í skuldabréfaflokknum gerast 

skuldabréfaeigendur sjálfkrafa aðilar að 

veðhafasamkomulaginu. Við framsal skuldabréfa 

gerist framsalshafi sjálfkrafa aðili að 

veðhafasamkomulaginu, í stað framsalsgjafa, að 

því er varðar þau skuldabréf sem framseld eru. 

Veðvörsluaðili: Arion banki hf. er veðvörsluaðili, frekari 

upplýsingar um skyldur, réttindi og breytingar á 

veðvörsluaðila má finna í veðhafasamkomulaginu 

sem er hluti af útgáfulýsingu skuldabréfanna. 

Umboðsaðili skuldabréfaeigenda: Útgefandi skal semja við fjármálafyrirtæki eða 

endurskoðunarfyrirtæki, þó ekki 

endurskoðunarfyrirtæki útgefanda, um að annast 

störf umboðsaðila skuldabréfaeigenda. Fyrsti 

umboðsaðili skuldabréfaeigenda er 

endurskoðunarfyrirtækið Ernst & Young ehf., kt. 

520902-2010, Borgartúni 30, 105 Reykjavík, 

Ísland. Hlutverk umboðsaðila skuldabréfaeigenda 

er eftirfarandi: 

a) Að hafa eftirlit með hvort endurskoðandi 

útgefanda hafi staðfest útreikninga 

útgefanda á fjárhagslegum skilyrðum. 

Eftir atvikum er umboðsaðila 

skuldabréfaeigenda heimilt að leita eftir 

skýringum frá endurskoðanda útgefanda. 

b) Að annast fundarboðun 

skuldabréfaeigenda og skal ávallt boða til 

fundar með a.m.k. sjö daga fyrirvara. 

 

Umboðsaðila skuldabréfaeigenda er skylt 

að boða til fundar ef (i) 

skuldabréfaeigendur sem ráða yfir a.m.k. 

25% skuldabréfanna (að fjárhæð en ekki 

höfðatölu) krefjast þess, (ii) 

endurskoðandi útgefanda staðfestir ekki 

útreikninga útgefanda á fjárhagslegum 

skilyrðum og útgefandi hefur ekki bætt úr 
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innan 30 daga frá birtingu uppgjörs, (iii) 

útgefandi hefur tilkynnt um að 

gjaldfellingarheimild samkvæmt 

skuldabréfunum sé til staðar eða (iv) ef 

útgefandi krefst þess. Fyrirsvarsmönnum 

útgefanda skal vera heimilt að tjá sig á 

fundi skuldabréfaeigenda. Jafnframt skal 

umboðsaðila skuldabréfaeigenda vera 

heimilt að bjóða öðrum hagsmunaaðilum á 

fundinn. 

 

Fundarboðun og niðurstöður fundarins 

skal útgefandi birta í fréttakerfi kauphallar 

þeirrar þar sem skuldabréfin verða tekin 

til viðskipta (skráð) eða, á meðan 

skuldabréfin hafa ekki verið tekin til 

viðskipta, skulu slíkar upplýsingar vera 

sendar til skuldabréfaeigenda fyrir 

milligöngu reikningsstofnana. 

 

c) Að stýra fundum skuldabréfaeigenda, 

halda utan um atkvæðagreiðslur á fundum 

skuldabréfaeigenda og halda 

fundargerðabók. 

Á öllum fundum skuldabréfaeigenda skal 

atkvæðisréttur skuldabréfaeigenda miðast við 

stöðu krafna þeirra á þeim degi sem 

umboðsaðili skuldabréfaeigenda sendir 

fundarboð. 

Útgefandi ber allan kostnað af störfum 

umboðsmanns skuldabréfaeigenda. Komi til 

þess að hann láti af störfum sínum sem 

umboðsaðili skuldabréfaeigenda skal 

útgefandi skipa nýjan umboðsmann 

skuldabréfaeigenda gegn samþykki 2/3 

skuldabréfaeigenda (að fjárhæð ekki 

höfðatölu) á fundi skuldabréfaeigenda, skal 

það tilkynnt skuldabréfaeigendum þegar í stað 

í gegnum fréttakerfi kauphallar þeirrar þar 

sem skuldabréfin verða tekin til viðskipta 

(skráð) eða, á meðan skuldabréfin hafa ekki 

verið tekin til viðskipta, til skuldabréfaeigenda 

fyrir milligöngu reikningsstofnana. 

Hægt er að nálgast samning við umboðsmann 

skuldabréfaeigenda á skrifstofu Skipta hf. að 

Ármúla 25, 108 Reykjavík. 

Tryggingar: Til tryggingar skilvísum og skaðlausum efndum 

skuldabréfanna veitir útgefandi þau veðréttindi 

sem um er fjallað í veðhafasamkomulaginu 

(„veðréttindin“). 

Veðréttindin standa jafnhliða (pari passu) til 

tryggingar skuldbindingum útgefanda samkvæmt 

Bankalánunum, sbr. veðhafasamkomulagið. 

Sérstök skilyrði: Brjóti útgefandi eitt af eftirfarandi fjárhagslegum 

skilyrðum miðað við endurskoðað eða kannað 

hálfsársuppgjör og endurskoðað ársuppgjör 
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samkvæmt neðangreindu, þá hefur hann þrjátíu 

daga frá birtingu uppgjörs til að bæta úr: 

a. Fjárhagsleg skilyrði: Útgefandi skal 

uppfylla bæði neðangreind skilyrði: 

I. Skuldsetning. Að vaxtaberandi 

skuldir deilt með rekstrarhagnaði 

fyrir vaxtagreiðslur, 

skattgreiðslur og afskriftir (e. 

EBITDA) án einskiptisliða 

undangengins árs skal vera lægri 

en 4,5. 

II. Eiginfjárhlutfall. Eigið fé sem 

hlutfall af heildareignum, skal 

vera að lágmarki 20%. 

 

Útgefandi skal framkvæma útreikning á 

hinum fjárhagslegu skilyrðum tvisvar 

sinnum á ári. Efnahagsliðir skulu miðast 

við punktstöðu á uppgjörsdegi og 

rekstrarliðar við undangengna tólf mánuði 

m.v. uppgjörsdag. Komi til þess að 

endurskoðandi útgefanda ákveði að 

staðfesta ekki fjárhagslegu skilyrðin skal 

útgefandi upplýsa umboðsaðila 

skuldabréfaeigenda um þá ákvörðun þegar 

í stað. Samtímis skal útgefandi birta 

tilkynningu um framangreint í gegnum 

fréttakerfi kauphallar þeirrar þar sem 

skuldabréfin verða tekin til viðskipta 

(skráð) eða, á meðan skuldabréfin hafa 

ekki verið tekin til viðskipta, til 

skuldabréfaeigenda fyrir milligöngu 

reikningsstofnana. 

Gjaldfellingarheimildir: Gjaldfellingarheimildir samkvæmt neðangreindum 

ákvæðum eru háðar því að bæði eftirfarandi 

skilyrði séu uppfyllt: 

i. að 2/3 skuldabréfaeigenda (að fjárhæð en 

ekki höfðatölu) samþykki á fundi 

skuldabréfaeigenda, sem boðaður hefur 

verið af umboðsaðila skuldabréfaeigenda, 

að gjaldfella öll skuldabréfin á grundvelli 

einhvers af eftirfarandi 

gjaldfellingarheimildum, og 

ii. að 2/3 þeirra lánveitenda útgefanda sem 

samanstanda af annars vegar 

skuldabréfaeigendum og hins vegar 

lánveitanda Bankalánanna (að fjárhæð en 

ekki höfðatölu) samþykki að gjaldfella öll 

skuldabréfin og Bankalánin á fundi þeirra, 

en um slíkan fund vísast til 

veðhafasamkomulagsins. 

 

a. Vanskil: Útgefandi greiðir ekki á 

gjalddaga vexti og/eða höfuðstól 

skuldabréfanna og þau vanskil hafa varað 

í að minnsta kosti 15 daga. 

b. Aðrar skyldur: Útgefandi vanefnir 

verulega skuldbindingar sínar samkvæmt 
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veðhafasamkomulaginu eða veðskjölum, 

og hefur ekki bætt úr vanefndum sínum 

innan 30 daga frá því að útgefanda er 

kunnugt um vanefnd sína. 

c. Gjaldfellingar þriðja aðila: Skuld 

útgefanda, Símans hf. eða Mílu ehf., 

þ.m.t. samkvæmt bankalánunum, sem 

nemur hærri fjárhæð en ISK 400.000.000 

(fjárhæð þessi skal tengd upphaflegri 

vísitölu neysluverðs) er gjaldfelld af 

viðkomandi kröfuhafa og hefur ekki bætt 

úr innan 30 daga frá því að útgefanda er 

kunnugt um gjaldfellinguna. Það telst þó 

ekki brot gegn þessu ákvæði ef 

ágreiningur er um greiðsluskyldu 

viðkomandi skuldara og hann hefur tekið 

til eðlilegra varna án ástæðulauss dráttar. 

d. Eignasala: Útgefandi selur veðsetta eign 

sem er veðsett til tryggingar 

skuldabréfunum og Bankalánunum þar 

sem söluverð eignarinnar er hærra en ISK 

2.000.000.000 (fjárhæð skal tengd 

upphaflegri vísitölu neysluverðs) án þess 

að slík sala hafi verið samþykkt á fundi 

skuldabréfaeigenda og lánveitenda 

Bankalánanna með tilskyldum meirihluta 

eins og nánar er kveðið á um í 

veðhafasamkomulaginu. Jafnframt ef 

útgefandi selur veðsettar eignir sem eru 

veðsettar til tryggingar skuldabréfunum 

og Bankalánunum, þar sem samtala 

andvirðis slíkra seldra veðsettra eigna er 

hærra en ISK 3.000.000.000 (fjárhæð 

þessi skal tengd upphaflegri vísitölu 

neysluverðs) innan sama almanaksárs. 

e. Sérstök skilyrði: Útgefandi uppfyllir ekki 

eitt af sérstöku skilyrðunum eftir að þar til 

greindur tími til úrbóta er liðinn. 

f. Skráning: Skuldabréfin hafa ekki verið 

tekin til viðskipta (skráð) á skipulegan 

verðbréfamarkað á Íslandi þann 31. 

desember 2013. 

g. Afskráning: Skuldabréfin, eftir að þau 

hafa verið tekin til viðskipta (skráð) á 

skipulegan verðbréfamarkað á Íslandi, eru 

ekki lengur skráð. 

h. Fjárnám, gjaldþrot o.fl.: Fjárnám er gert 

hjá útgefanda, Símanum hf. eða Mílu ehf. 

fyrir fjárhæð sem nemur hærri fjárhæð en 

ISK 50.000.000 (fjárhæð þessi skal tengd 

upphaflegri vísitölu neysluverðs), beiðst 

er nauðungaruppboðs á eign félaganna þar 

sem bókfært virði eignarinnar nemur hærri 

fjárhæð en ISK 50.000.000 (fjárhæð þessi 

skal tengd upphaflegri vísitölu 

neysluverðs), félögin leita eftir heimild til 

greiðslustöðvunar, félögin leggja fram 

beiðni til héraðsdóms um að leita eftir 

nauðasamningi við kröfuhafa sína eða 

krafa kemur fram um að bú þeirra séu 
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tekin til gjaldþrotaskipta. Framangreint á 

ekki við ef því er í góðri trú mótmælt af 

hálfu viðkomandi skuldara eftir 

lögformlegum leiðum. 

i. Tilgangur: Ef verulegar breytingar verða á 

tilgangi útgefanda samkvæmt 

samþykktum hans. 

Jafnframt eru sérstakar gjaldfellingarheimildir 

í veðhafasamkomulaginu. Útgefandi skal 

tilkynna skuldabréfaeigendum þegar í stað ef 

framangreindar gjaldfellingarheimildir eru til 

staðar í gegnum fréttakerfi kauphallar þeirrar 

þar sem skuldabréfin verða tekin til viðskipta 

(skráð) eða, á meðan skuldabréfin hafa ekki 

verið tekin til viðskipta, tilkynna umboðsaðila 

skuldabréfaeigenda þar um sem skal án tafar 

áframsenda þá tilkynningu til 

skuldabréfaeigenda. 

Skilmálabreyting og undanþágur: Samþykki útgefandi og 2/3 skuldabréfaeigenda (að 

fjárhæð en ekki höfðatölu) á fundi 

skuldabréfaeigenda þarf til að breyta skilmálum 

skuldabréfaflokksins og til þess að veita 

undanþágur frá beitingu gjaldfellingarheimilda. 

Þrátt fyrir framangreint skulu breytingar á 

skilmálum skuldabréfaflokksins er varða 

lokagjalddaga, verðtryggingu og greiðslur vaxta 

og höfuðstóls, auk breytinga á málsgrein þessari, 

ávallt samþykktar af 9/10 skuldabréfaeigenda (að 

fjárhæð en ekki höfðatölu). Við útreikning 

samkvæmt þessari málsgrein skal miðað við stöðu 

krafna á þeim degi sem boðað er til fundar og litið 

skal á þá sem ekki gefa upp afstöðu sína eða mæta 

ekki á fund skuldabréfaeigenda, sem þeir hafi 

gefið vilyrði sitt fyrir þeirri tillögu sem útgefandi 

leggur fyrir fundinn.  

Framsal: Einungis er heimilt að framselja skuldabréfin til 

nafngreinds aðila. Skuldabréfin eru gefin út með 

rafrænum hætti í kerfi Verðbréfaskráningar Íslands 

hf. og er reikningsstofnunum, eins og þær eru 

skilgreindar samkvæmt lögum nr. 131/1997, um 

rafræna eignaskráningu verðbréfa, einum heimilt 

að annast milligöngu um framsal á þeim. 

Eignaskráning rafbréfa hjá Verðbréfaskráningu 

Íslands hf. veitir skráðum eigenda hennar 

lögformlega heimild fyrir réttindum sem hann er 

skráður eigandi að. Yfirlit Verðbréfaskráningar 

Íslands hf. um eigendur skuldabréfanna skal 

skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti. 

Greiðslur og tilkynningar eru sendar til þess aðila 

sem á hverjum tíma er skráður eigandi viðkomandi 

skuldabréfa. Engar aðrar hömlur eru á framsali 

með skuldabréf þessi. 

Stimpilgjald: Útgefandi hefur greitt stimpilgjald af 

skuldabréfunum í samræmi við lög og ber að 

greiða önnur gjöld er leiða af útgáfu 

skuldabréfanna. 

Ágreiningsmál: Um skuldabréf þessi gilda íslensk lög. Rísi mál út 
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af skuldabréfum þessum má reka þau fyrir 

Héraðsdómi Reykjavíkur. 

Breytingar á skilmálum: Útgefanda ber að tilkynna Verðbréfaskráningu 

Íslands hf. um hvers kyns breytingar á skilmálum 

hinna útgefnu skuldabréfa. 

Fyrning: Um fyrningu krafna samkvæmt skuldabréfunum 

fer að lögum nr. 150/2007, um fyrningu 

kröfuréttinda. 

Upplýsingaöflun: Útgefanda, umboðsaðila skuldabréfaeigenda og 

veðgæsluaðila skal vera heimilt að afla upplýsinga 

hjá Verðbréfaskráningu Íslands hf. um skráða 

skuldabréfaeigendur á hverjum tíma. 

Ofangreint er samantekt um helstu skilmála skuldabréfanna en útgáfulýsinguna má finna í heild sinni í 

kafla 4 Útgáfulýsing SKIPTI 13 01 ásamt viðauka. 

Við það að verðbréf útgefanda eru tekin til viðskipta á Aðalmarkað NASDAQ OMX Iceland hf. lýtur 

útgefandinn upplýsingaskyldu á markaði samkvæmt lögum og lýtur reglum fyrir útgefendur 

fjármálagerninga gefnum út af NASDAQ OMX Iceland hf. Núgildandi reglur kveða m.a. á um að 

útgefandi skuldabréfa, sem tekin hafa verið til viðskipta, skuli kappkosta að birta opinberlega án tafar, 

eða eins fljótt og auðið er, allar áður óbirtar upplýsingar um ákvarðanir eða atvik sem það vissi eða mátti 

vita að hefðu marktæk áhrif á markaðsverð skuldabréfanna.  

2.7. Samkomulag um sameiginleg veð, veðvörslu og ákvarðanatöku 

Að baki skuldabréfinu liggur samkomulag um sameiginlegt veð, veðvörslu og ákvarðanatöku (hér eftir 

nefnt „Samkomulagið“). Samkomulagið er á milli Arion banka hf., sem lánveitanda og veðvörsluaðila, 

eigenda skuldabréfa í skuldabréfaflokknum SKIPTI 13 01 (einnig nefndir „Skuldabréfaeigendurnir“ en 

saman eru Arion banki hf. og Skuldabréfaeigendurnir einnig nefndir „Lánveitendur“) og Skipta hf., sem 

lántaka og útgefanda (einnig nefnt „Lántaki“ eða „Útgefandi“) , í tengslum við allt að 29.000.000.000 kr. 

fjármögnun sem tryggð er með veði í helstu eignum Skipta hf. og dótturfélögum þess. Samkomulagið 

sem þessi kafli tekur til má einnig finna í heild sinni í viðauka við útgáfulýsingu skuldabréfaflokksins í 

kafla 4 Útgáfulýsing SKIPTI 13 01 ásamt viðauka. 

Uppruni Samkomulagsins er að þann 30. apríl 2013 höfðu Arion banki hf. og allir eigendur skuldabréfa í 

skuldabréfaflokknum SIMI 06 01 gerst aðilar að samningi (einnig nefnt „Samningurinn“) um 

fjárhagslega endurskipulagningu Skipta hf. Samkvæmt Samningnum voru vaxtaberandi skuldir Skipta hf. 

þegar Samningurinn var undirritaður eftirfarandi: Skuldabréfaflokkurinn SIMI 06 01, forgangslán sem 

tryggð voru með 1. veðrétti í helstu eignum Skipta hf. og dótturfélögum þess (einnig nefnt 

„Forgangslánin“), auk annarra lána frá Arion banka hf.  

Samningurinn fól í sér að kröfum samkvæmt skuldabréfaflokknum SIMI 06 01 og lánum Skipta hf., sem 

ekki voru hluti af Forgangslánunum, var breytt eða skipt í hlutafé í Skiptum hf. Forgangslánin voru 

endurgreidd að fullu, annars vegar með láni frá Arion banka hf. að fjárhæð um kr. 19.000.000.000 

(einnig nefnt „Bankalánið“) og hins vegar með útgáfu skuldabréfsins sem þessi lýsing næ r til þ.e. 

SKIPTI 13 01 (einnig nefnt „Skuldabréfaflokkurinn“) , að fjárhæð kr. 8.000.000.000. Að auki hefur 

Skipti hf. kost á ádráttarlán hjá Arion banka að fjárhæð kr. 2.000.000.000 (einnig nefnt „ Ádráttarlánið“), 

(sameiginlega eru þessi þrjú lán, þ.e. Bankalánið, Ádráttarlánið og skuldabréfin nefnd „Heildarlánin“).  

Veðréttindi til tryggingar Heildarlánunum 

Kröfur samkvæmt Heildarlánunum eru tryggðar með 1. veðrétti í helstu eignum félagsins og dótturfélaga 

þess eins og kveðið er á um í veðskjölum (hér eftir nefnd „Veðskjölin“). Veðskjölin eru eftirfarandi:  

1. Tryggingarbréf (e. General Bond), upphaflega dagsett 21. desember 2005, ásamt síðari 

breytingum. Einkum er um að ræða veðsetningu á fasteignum, bifreiðum, tilteknu lausafé, 

hugverksréttindum og vörubirgðum, auk þess að um er að ræða vörureikningsveð og rekstrarveð.  

2. Veðsamningur um veð í verðbréfum (e. Securities Pledge Ageement), upphaflega dagsettur 22. 

desember 2005, ásamt síðari breytingum. Er einkum um að ræða veð í verðbréfum, þ.m.t. 

hlutabréf í félögum innan samstæðu Skipta. 
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3. Veðsamningur um veð í kröfum samkvæmt lánasamningum innan samstæðu (e. Proceeds Pledge 

Agreement), upphaflega dagsettur 22. desember 2005, ásamt síðari breytingum. Um er að ræða 

veðsetningu í kröfum samkvæmt lánasamningum sem gerðir hafa verið innan samstæðu. 

4. Veðsamningur um veð í innstæðum og bankareikningum (e. Accounts Pledge Agreement), 

upphaflega dagsettur 22. desember 2005, ásamt síðari breytingum. Um er að ræða veðsetningu í 

innstæðum og bankareikningum. 

5. Veðsamningur um veð í samningsbundnum réttindum (e. Declaration of Pledge), upphaflega 

dagsettur 22. desember 2005, ásamt síðari breytingum. Um er að ræða veðsetningu á 

samningsbundnum réttindum í staðsetningarsamningum, þjónustusamningum og 

vátryggingasamningum. 

Kröfur samkvæmt Heildarlánunum skulu tryggðar með 1. veðrétti í ofangreindum veðum í samræmi við 

Samkomulagið og viðauka sem gerðir voru við Veðskjölin eftir endurgreiðslu Forgangslánanna.  

Allar breytingar á samningsákvæðum Veðskjalanna (og telst m.a. uppfærsla Veðskjalanna í samræmi við 

heimildir og skyldur Lántaka og Veðvörsluaðila ekki til breytinga) þarfnast samþykki 2/3 Lánveitenda 

(að fjárhæð en ekki höfðatölu) á fundi Lánveitenda, sbr. lið 5.3 í Samkomulaginu.  

Jafnhliða rétthæð krafna samkvæmt Heildarlánunum 

Lánveitendur eru sammála um að kröfur samkvæmt Heildarlánunum séu jafn réttháar (pari passu) milli 

þeirra og að kröfur þeirra skuli standa samhliða á 1. veðrétti og njóta þannig hlutfallslega sama forgangs 

til veðandlagsins samkvæmt Veðskjölunum.  

Veðvörsluaðili og hlutverk hans 

A. Um Veðvörsluaðila 

Arion banki hf. gegnir hlutverki veðvörsluaðila samkvæmt Veðskjölunum þangað til að Arion banki hf. 

segir sig frá því hlutverki eða að Lánveitendur kjósa nýjan veðvörsluaðila á fundi Lánveitenda.  

B. Um skyldur og heimildir Veðvörsluaðila 

Hlutverk veðvörsluaðila er eftirfarandi: 

a. framkvæma skyldur sínar samkvæmt Samkomulaginu og Veðskjölunum;  

b. sjá um vörslu Veðskjalanna (í frumriti), þ.á.m. taka við frumritum þinglýstra skjala og sjá um 

þinglýsingu og afléttingu þeirra; 

c. sjá um vörslu allra þeirra eigna sem lagðar eru fram að hálfu Lántaka og dótturfélaga hans í 

formi handveða; 

d. veita samþykki fyrir millifærslum af veðsettum bankareikningum Lántaka og dótturfélögum 

hans, þegar heimild fyrir slíku er fyrir hendi samkvæmt skilyrðum Veðskjalanna; 

e. leysa eignir úr veðböndum þegar skilyrði veðbandslausnar eru uppfyllt, í samræmi við heimildir 

Samkomulagsins, Heildarlánanna og Veðskjalanna; 

f. innheimta greiðslur samkvæmt Heildarlánunum verði þær gjaldfelldar, hlutast til  um 

fullnustuaðgerðir, eftir atvikum með aðför eða nauðungarsölu eigna, og ráðstafa þeim eða 

andvirði þeirra til Lánveitenda, að því tilskyldu að Lánveitendur hafi tekið ákvörðun á fundi 

Lánveitenda um innheimtu og fullnustu veðréttinda með tilskyldum meir ihluta samkvæmt grein 

5.3 (ii) Samkomulagsins; 

g. afhenda Lánveitendum, ef þeir óska þess skriflega, (á þeirra kostnað) afrit af Veðskjölunum hafi 

gjaldfelling Heildarlánanna verið samþykkt í samræmi við ákvæði Samkomulagsins, og  

h. stýra fundi Lánveitenda, sbr. grein 5 Samkomulagsins. 

Veðvörsluaðila er einum heimilt að innheimta Heildarlánin við gjaldfellingu og fullnustu réttinda á 

grundvelli Veðskjalanna. 

Veðvörsluaðila er heimilt án aðkomu eða sérstaks samþykkis Lánveitenda að veita veðbandslausnir í 

tengslum við eftirfarandi ráðstafanir að því er varðar veðandlag samkvæmt Veðskjölunum:  

a. sameining eða samruni félaga innan samstæðu Lántaka; 

b. sala eigna í tengslum við daglegan rekstur samstæðu Lántaka að mati félagsins; 

c. sala á úreltum eignum samstæðufélaga Lántaka sem hafa ekki rekstrarlegan tilgang að mati 

félagsins; 

d. sala innan samstæðu Lántaka sem ekki hefur áhrif á veðstöðu Lánveitenda enda uppfæri Lántaki 

Veðskjölin samhliða, gerist þess þörf; 
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e. gera allt það annað sem Veðvörsluaðila kann að þykja nauðsynlegt til  að efna skuldbindingar 

sínar samkvæmt Samkomulaginu og Veðskjölunum. 

Veðvörsluaðila er skylt að leysa úr veðböndum eignir að fjárhæð allt að kr. 500.000.000 (fjárhæð þessi er 

tengd vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í júlí 2013, eða 411,3 stig) vegna  sölu þeirra á hverju 12 

mánaða tímabili óski Lántaki eftir því. Sýni Lántaki fram á að sambærileg eign hafi verið keypt og 

veðsett Lánveitendum innan 65 daga skal slík sala ekki teljast með í útreikningum samkvæmt þessu.  

Veðvörsluaðila er heimilt án aðkomu eða samþykkis Skuldabréfaeigendanna að samþykkja 

veðbandslausn á eign, vegna sölu þeirrar eignar, með vænt söluandvirði allt að kr. 2.000.000.000 

(fjárhæð þessi skal tengd vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í júlí 2013, eða 411,3 stig) að því er 

varðar veðandlag samkvæmt Veðskjölunum. Þessi heimild Veðvörsluaðila er þó takmörkuð við að 

samanlagt virði seldra eigna sem hafa verið veðsettar Lánveitendum (að meðtaldri þeirri eign sem leysa á 

úr veðböndum) nemi ekki hærri fjárhæð en kr. 3.000.000.000 (fj árhæð tengd vísitölu neysluverð til 

verðtryggingar í júlí 2013, eða 411,3 stig) á hverju almanaksári.  

Veðvörsluaðili hefur heimild til að undirrita Veðskjölin og koma fram sem umboðsmaður fyrir 

Lánveitendur í samræmi við ákvæði Samkomulagsins og Veðskjalanna. Í því felst að Veðvörsluaðili sér 

m.a. um samskipti við Lántaka og dótturfélög hans, sýslumannsembætti vegna þinglýsinga, aflýsinga og 

veðbandslausna, Skuldabréfaeigendur og/eða umboðsmann þeirra, stjórna og samræma aðgerðir vegna 

fullnustu veðréttindanna samkvæmt Veðskjölunum, móttöku greiðslna vegna fullnustu veðréttindanna 

o.þ.h. 

Ofangreindar heimildir Veðvörsluaðila eru heimilaðar samkvæmt Samkomulaginu en ekki skyldugar. 

Veðvörsluaðila er ávallt heimilt að ráðfæra sig við Lánveitendur eða leita eftir afstöðu þeirra í samræmi 

við ákvæði Samkomulagsins, t.d. með boðun fundar Lánveitenda, áður en hann framkvæmir eitthvað það 

sem fjallað var um hér að ofan. 

C. Greiðslur frá Veðvörsluaðila til Lánveitenda í kjölfar fullnustu á veðréttindum 

Allar greiðslur sem Veðvörsluaðili móttekur frá Lántaka, dótturfélögum hans eða þriðja aðila eftir að 

leitað hefur verið fullnustu á veðréttindum samkvæmt Veðskjölunum skulu skiptast á milli Lánveitenda í 

réttu hlutfalli við heildarfjárhæð eftirstöðva Heildarlánanna miðað við lok þess dags sem Veðvörsluaðili 

móttekur viðkomandi greiðslu. 

Veðvörsluaðili skal afhenda greiðslur samkvæmt ofangreindu til Lánveitenda án ástæðulausrar tafar. 

Veðvörsluaðili skal, fyrir milligöngu Verðbréfaskráningar Íslands hf., greiða greiðslur  til 

Skuldabréfaeigendanna, til þeirra reikningsstofnana þar sem Skuldabréfaeigendur hafa VS-reikning. 

Viðkomandi reikningsstofnanir annast endanlegar greiðslur inn á reikning Skuldabréfaeigendanna. 

Greiðslur samkvæmt framangreindu skulu ekki teljast vera fyrirframgreiðslur samkvæmt 

Heildarlánunum. 

D. Ábyrgð Veðvörsluaðila  

Veðvörsluaðili ber ekki ábyrgð á tjóni sem kann að verða vegna aðgerða hans nema tjóninu sé valdið af 

ásetningi eða stórfelldu gáleysi. Veðvörsluaðili ber ekki ábyrgð á óbeinu tjóni.  

Veðvörsluaðili ábyrgist ekki að unnt sé að innheimta kröfur á Lántaka. Veðvörsluaðila ber ekki skylda til 

að staðreyna eða kanna hvort Lántaki efni skyldur sínar samkvæmt Heildarlánunum. Veðvörsluaðila er 

ekki skylt að eiga frumkvæði að aðgerðum og verður ekki talinn grandsamur um vanefndir Lántaka. 

Veðvörsluaðili skal aldrei verða skaðabótaskyldur vegna þess að veðandlag rýrni í vörslum hans nem a að 

slík rýrnun hafi átt sér stað vegna stórfellds gáleysis eða ásetnings af hans hálfu.  

E. Þóknun Veðvörsluaðila 

Lántaki skal greiða Veðvörsluaðila þóknun að fjárhæð kr. 10.000.000 fyrir fyrsta starfsár 

Samkomulagsins en eftir það skal greiða þóknun að fjárhæð kr. 6.000.000 á ári (fjárhæð þessi skal tengd 

vísitölu neysluverðs og til verðtryggingar í júlí 2013, eða 411,3 stig). Þóknun skal greidd þann 1. 

september ár hvert, eða næsta virka bankadag þar á eftir. Lántaki skal ennfremur greiða Veðvörsluaðila 

allan þann eðlilega kostnað sem hlýst af vinnu hans við að viðhalda Veðskjölunum og þeirri réttarvernd 

sem þau veita út lánstímann, breytingu á Veðskjölunum á lánstímanum auk alls kostnaðar vegna 

innheimtu og aðfaragerðar ef til kemur. 

Um fundi Lánveitenda og ákvarðanir Lánveitanda 
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Lántaki skal ávalt boða til fundar án ástæðulausrar tafar og með a.m.k. sjö daga fyrirvara ef (i) 

Lánveitendur sem ráða yfir a.m.k. 25% Heildarlánanna (að fjárhæð en ekki höfðatölu) krefjast þess, (ii) 

Skuldabréfaeigendurnir hafa samþykkt að gjaldfella skuldabréfaflokkinn SKIPTI 13 01 á fundi 

Skuldabréfaeigendanna með tilskyldum meirihluta samkvæmt ákvæðum skuldabréfanna, (iii) samþykkt 

hefur verið að gjaldfella Bankalánið eða Ádráttarlánið, eða ef (iv) Lántaki krefst þess. Boði Lántaki ekki 

til fundar án ástæðulauss dráttar skal Veðvörsluaðila vera heimilt að taka að sér fundarboðun.  

Fundarboðun og niðurstöður fundarins skal Lántaki birta í fréttakerfi kauphallar þeirrar þar sem 

skuldabréfin verða tekin til viðskipta (skráð) eða, á meðan skuldabréfin hafa ekki verið tekin til 

viðskipta, skulu slíkar upplýsingar vera sendar til Skuldabréfaeigenda fyrir milligöngu reikningsstofnana. 

Veðvörsluaðili, eða annar aðili á hans vegum, stýrir fundum Lánveitenda, heldur utan um 

atkvæðisgreiðslur Lánveitenda og fundargerðabók. 

Á fundi Lánveitenda er einungis hægt að taka ákvarðanir samkvæmt eftirgreindu og samþykkja 

Lánveitendur að vera bundnir þeim ákvörðunum: 

i. Ákvörðun um að gjaldfella Heildarlánin 

Ákvörðun um gjaldfellingu Heildarlánanna þarfnast samþykkis 2/3 Lánveitenda (að fjárhæð en 

ekki höfðatölu), að því tilskyldu að (a) gjaldfellingarheimild sé enn til staðar, (b) 

Skuldabréfaeigendur hafi samþykkt á áðurliðnum 60 dögum gjaldfellingu skuldabréfanna á fundi 

þeirra samkvæmt ákvæðum skuldabréfanna, eða síðar ef tímafrestur til að hefja aðgerðir skv. 

þessum lið hefur verið lengdur með samþykki 2/3 hluta Lánveitenda, og/eða (c) ákveðið hefur 

verið að gjaldfella Bankalánið og eftir atvikum Ádráttarlánið.  

Þrátt fyrir framangreint er 2/3 skuldabréfaeigendanna (að fjárhæð en ekki höfðatölu) og/eða 

eiganda Bankalánsins ávallt heimilt að gjaldfella öll Heildarlánin á fundi Lánveitenda ef:  

a) Lántaki hefur ekki innt af hendi greiðslur til annaðhvort Skuldabréfaeigenda eða eiganda 

Bankalánsins og Ádráttarlánsins í tvo gjalddaga í röð, að því tilskyldu að Lántaki hafi á 

sama tímabili innt greiðslur af hendi til annaðhvort eigenda Bankalánsins vegna 

Bankalánsins og/eða Ádráttarlánsins eða Skuldabréfaeigendanna vegna skuldabréfanna. 

b) Lántaki innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu samkvæmt grein 5.3 (v) í Samkomulaginu 

til annaðhvort Skuldabréfaeigendanna eða eiganda Bankalánsins og Ádráttarlánsins 

innan 14 daga frá því að Lántaki hefur móttekið söluandvirðið, að uppfylltum skilyrðum 

greinar 5.3 (v) í Samkomulaginu, og að því tilskyldu að Lántaki hafi á sama tímabili 

innt slíkar greiðslur af hendi til annaðhvort eiganda Bankalánsins vegna Bankalánsins 

og/eða Ádráttarlánsins eða Skuldabréfaeigendanna vegna skuldabréfanna; 

c) ef aðili, og þeir sem hann er í samstarfi við,  í skilningi X. kafla laga um 

verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, hafi eignast 50% eða meira af hlutafé í Skiptum hf. Sé 

gjaldfelling ákveðin samkvæmt þessum c-lið skulu Skipti hafa 90 daga greiðslufrest frá 

fundi Lánveitenda, án dráttarvaxta. 

 

ii. Ákvörðun um að fyrirskipa Veðvörsluaðilanum að hefja innheimtu og fullnustu réttinda 

samkvæmt Veðskjölunum. 

 

Komi til þess að ákveðið hefur verið að gjaldfella Heildarlánin í samræmi við lið (i) geta 2/3 

Lánveitenda (að fjárhæð en ekki höfðatölu) ákveðið að fyrirskipa Veðvörsluaðila að hefja 

fullnustu veðréttinda samkvæmt Veðskjölunum, að því tilskyldu að (a) gja ldfellingarheimild sé 

enn til staðar og (b) Lánveitendur hafi samþykkt á áðurliðnum 60 dögum gjaldfellingu 

Heildarlánanna samkvæmt lið (i) eða síðar ef tímafrestur til að hefja aðgerðir skv. þessum lið 

hefur verið lengdur með samþykki 2/3 hluta Lánveitenda. 

 

iii. Ákvarðanir um að breyta Veðskjölunum, veita undanþágur samkvæmt Veðskjölunum og að veita 

Veðvörsluaðila heimild til að taka tilteknar ákvarðanir að því er varðar Veðskjölin, þarfnast 

samþykkis 2/3 Lánveitenda (að fjárhæð en ekki höfðatölu) og Lántaka. Litið skal svo á að þeir 

Lánveitendur sem ekki gefa upp afstöðu sína eða mæta ekki á fundinn, hafi gefið vilyrði sitt fyrir 

þeim tillögum sem Lántaki leggur fyrir fundinn.  

 

Þrátt fyrir framangreint er ekki hægt að breyta Veðskjölunum á þann hátt að fjárhæðum 

Heildarlánanna sé breytt eða að öðru leyti aukið við þær fjárhagslegu skuldbindingar sem 

Veðskjölin eiga að tryggja nema með samþykki eigenda Bankalánsins og 2/3 

Skuldabréfaeigendanna (að fjárhæð en ekki höfðatölu). 
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iv. Ákvarðanir um breytingar á Samkomulaginu 

 

Ákvarðanir um breytingar á Samkomulaginu þarfnast samþykkis Arion banka hf. og 2/3 

Skuldabréfaeigendanna, eftir fjárhæð ekki höfðatölu, Lántaka og eftir atvikum Veðvörsluaðila að 

því er varðar hlutverk og skuldbindingar hans. Litið skal á að þeir Lánveitendur sem ekki gefa 

upp afstöðu sína eða mæta ekki á fundinn, hafi gefið vilyrði sitt fyrir þeim tillögum sem Lántaki 

leggur fyrir fundinn. Sé Samkomulaginu breytt samkvæmt framangreindu telst það jafnframt 

vera breyting á skuldabréfunum, enda er Samkomulagið viðauki við skuldabréfin. 

 

v. Ákvarðanir um sölu veðsettra eigna 

 

a) Komi til þess að Lántaki hyggst selja eign sem er veðsett til tryggingar Heildarlánunum 

þar sem vænt söluverð er hærra en kr. 2.000.000.000 (fjárhæð skal vera tengd vísitölu 

neysluverðs til verðtryggingar í júlí 2013, eða 411,3 stig) skal Lántaki boða til fundar 

Lánveitenda. Á slíkum fundi þarfnast eignasalan samþykki 2/3 Lánveitenda, eftir 

fjárhæð en ekki höfðatölu. 

 

Sé eignasalan samþykkt, skulu Skuldabréfaeigendurnir greiða atkvæði á sama fundi um 

hvort andvirði eignasölunnar, að frádregnum kostnaði, skuli varið til fyrirframgreiðslu 

skuldabréfanna, skipt í réttum hlutföllum við útistandandi kröfur þeirra annars vegar o g 

Bankalánsins og Ádráttarlánsins hins vegar (pro rata) miðað við þann dag sem boðað er 

til fundar Skuldabréfaeigenda. Samþykki 2/3 Skuldabréfaeigendanna (að fjárhæð en ekki 

höfðatölu) fyrirframgreiðslu, er Lántaki skuldbundinn til þess að framkvæma 

fyrirframgreiðslu til allra Skuldabréfaeigendanna samkvæmt framangreindu. 

 

b) Komi til þess að Lántaki hyggst selja eignir sem eru veðsettar til tryggingar 

Heildarlánunum, þar sem samtala hinna seldu veðsettu eigna, að meðtaldri þeirri eign 

sem á að selja fari yfir kr. 3.000.000.000 (fjárhæð þessi skal tengd vísitölu neysluverðs 

til verðtryggingar í júlí 2013, eða 411,3 stig) innan sama almanaksárs skal Lántaki boða 

til fundar Lánveitenda. Á slíkum fundi þarfnast salan og frekari eignasala innan sama 

almanaksárs samþykki 2/3 Lánveitenda, eftir fjárhæð en ekki höfðatölu.  

Á fundi Lánveitenda skal litið á þá sem ekki gefa upp afstöðu sína eða mæta ekki á fundinn 

að þeir hafi gefið vilyrði sitt fyrir sölunni. Lántaki greiðir ekkert gjald við fyrirframgreiðslu 

á grundvelli ákvæðis þessa. 

vi. Ákvarðanir um Veðvörsluaðila 

Á fundi Lánveitenda er heimilt að ákveða að nýr Veðvörsluaðili skuli taka yfir réttindi og 

skuldbindingar Veðvörsluaðila með samþykki 2/3 Lánveitenda (að fjárhæð en ekki höfðatölu), 

að því tilskyldu að nýr Veðvörsluaðili hafi samþykkt fyrir viðkomandi fund að taka að sér 

réttindi og skyldur Veðvörsluaðila, verði hann kosinn.  

Á fundi Lánveitenda skal atkvæðisréttur Lánveitenda miðast við stöðu krafna þeirra á þeim degi sem 

Veðvörsluaðili sendir fundarboð. Lántaka skal vera heimilt að tjá sig á fundi Lánveitenda. 

Hlutdeild í greiðslum 

Móttaki einhver Lánveitenda greiðslu inn á lán sitt frá Lántaka umfram það sem hann á rétt á skv. 

ákvæðum Heildarlánanna, með hvaða hætti sem er, þ.m.t . með skuldajöfnuði sem skilar sér í beinni 

peningagreiðslu til þess Lánveitenda, skuldbindur hann sig til þess að afhenda öðrum Lánveitendum sína 

hlutdeild í viðkomandi greiðslu í réttu hlutfalli við hlutdeild þeirra í heildarfjárhæð eftirstöðva 

Heildarlánanna á þeim degi sem greiðslan barst viðkomandi Lánveitenda. Skal slík greiðsla berast til 

Lántaka sem skal koma greiðslunni til skila til annarra Lánveitenda í samræmi við grein 4.9 í 

Samkomulaginu. 

Hafi slík afhending hlutdeildar í greiðslum sem um ræðir hér að ofan, í heild eða hluta, ekki átt sér stað á 

þeim degi sem leitað er fullnustu á veðréttindum í veðandlaginu samkvæmt Veðskjölunum, skal 

Veðvörsluaðili við úthlutun andvirðis veðanna vera heimilt að veita þeim aðilum sem eiga rétt á greiðslu, 

forgang að andvirði veðanna þar til að sú greiðsla hefur að fullu verið frágengin. 
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Aðilum er kunnugt um að kröfur samkvæmt Bankaláninu og Ádráttarláninu eru tryggðar með 

sjálfskuldaábyrgð Símans hf. og Mílu ehf. ólíkt kröfum samkvæmt skuldabréfunum. Komi til þess að 

Arion banki hf., eða eigandi Bankalánsins, móttaki greiðslu á grundvelli framangreindrar 

sjálfskuldarábyrgðar í kjölfar innheimtu á Bankaláninu eða Ádráttarláninu, þannig að endurheimtur 

lánanna verði hlutfallslega betri en endurheimtur af skuldabréfunum, skuldbindur eigandi Bankalánsins 

og Ádráttarlánsins sig til að afhenda Skuldabréfaeigendum hlutdeild í viðkomandi greiðslu í réttu 

hlutfalli við hlutdeild þeirra í heildarfjárhæð eftirstöðva Heildarlánanna á þeim degi sem greiðslan barst 

eigenda Bankalánsins. Komi til slíkrar greiðslu (eða slíkra greiðslna), til Skuldabréfaeigendanna, skal 

hún skoðast sem fyrirframgreiðsla frá Lántaka samkvæmt skuldabréfunum, án þess að komi til greiðslu 

uppgreiðslugjalds. Komi upp slíkar aðstæður skal eigandi Bankalánsins inna af hendi greiðslu til 

Veðvörsluaðila sem skal greiða greiðsluna til skuldabréfaeigendanna í samræmi við grein 4.9 í 

Samkomulaginu. 

Framsal réttinda og skuldbindinga 

Komi til þess að Arion banki hf. framselji kröfur samkvæmt Bankaláninu og Ádrát tarláninu, í heild eða 

að hluta, til þriðja aðila, skal Arion banka hf. skylt að ganga frá samningi um framsal með þeim hætti að 

framsalshafa sé skylt að gerast aðili að Samkomulaginu og lúta því í einu og öllu.  

Um aðild Skuldabréfaeigendanna fer eftir eignarhaldi á skuldabréfunum á hverjum tíma. Með kaupum á 

skuldabréfunum gerast skuldabréfaeigendurnir sjálfkrafa aðilar að Samkomulaginu. Við framsal 

skuldabréfanna gerist framsalshafi sjálfkrafa aðili að Samkomulaginu, í stað framsalsgjafa, að því er 

varðar þau skuldabréf sem framseld eru. 

2.8. Tilgangur og fyrirkomulag sölu 

Skipti hf. seldi öll skuldabréfin á útgáfudegi gegn staðgreiðslu og var því uppgjör viðskiptanna 

samdægurs. 

Skuldabréfin voru seld á genginu 1,00 kr. fyrir hverja 1,00 kr. nafnverðs. Ávöxtunarkrafa kaupenda var 

4,067%. Skuldabréfin voru seld með áföllnum verðbótum m.v. dagvísitölu 411,59333. Enginn 

viðbótarkostnaður féll á kaupendur skuldabréfa á útgáfudegi fyrir tilstuðlan útgefanda eða seljanda.  

Útgáfa og sala skuldabréfanna var hluti af fjárhagslegri endurskipulagningu Skipta hf. Söluandvirði 

skuldabréfanna nam 8.000.000.000 kr. með áföllnum verðbótum og rann sú fjárhæð óskipt til útgefanda 

skuldabréfanna.  

Útgáfa skuldabréfanna var ekki sölutryggð. Skuldabréfin voru boðin afmörkuðum hópi fagfjárfesta á 

Íslandi. Óskuðu fjárfestar eftir að kaupa skuldabréf fyrir samanlagða fjárhæð sem svaraði til stærðar 

flokksins og hverjum og einum úthlutað skuldabréfum til kaups gegn staðgreiðslu. Engin opinber 

tilkynning var birt um útboðið, sem taldist ekki almennt útboð í skilningi 43. gr. laga nr. 108/2007 um 

verðbréfaviðskipti.  

2.9. Skattamál 

Skuldabréfin eru stimpilskyld og hefur Skipti hf. greitt tilskilið 0,5% stimpilgjald af upphaflegu 

nafnverði höfuðstóls allra útgefinna skuldabréfa skv. útgáfu þessari. 

Skráð skrifstofa útgefanda er á Íslandi og þar er einnig óskað eftir töku skuldabréfanna til viðskipta. Fer 

um skattalega meðferð vaxta vegna skuldabréfanna eftir gildandi íslenskum skattalögum á hverjum tíma. 

Staðgreiðsluskattur er lagður á fjármagnstekjur skv. lögum nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á 

fjármagnstekjur, og nemur hann nú 20% af fjármagnstekjum. Útgefandi ábyrgist ekki að 

staðgreiðsluskatti sé haldið eftir. Fjárfestum er bent á að sækja sér skattaráðgjöf  vegna fjárfestinga í 

skuldabréfum útgefnum af félaginu. 
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2.10. Viðskipti með skuldabréfin á skipulegum verðbréfamarkaði 

2.10.1. Umsókn um töku til viðskipta 

Í kjölfar þess að lýsing þessi hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu á Íslandi mun stjórn Skipta hf. 

óska eftir að öll skuldabréf í flokkinum SKIPTI 13 01, samtals 400 einingar, samtals að nafnverði 

8.000.000.000 kr., verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf., Laugavegi 182, 

105 Reykjavík. Í kjölfar þess að lýsingin hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu á Íslandi mun 

Kauphöllin fara yfir umsókn félagsins og tilkynna opinberlega ef skuldabréfin verða tekin til viðskipta 

og þá hvenær fyrsti mögulegi viðskiptadagur verði með bréfin á hinum skipulega verðbréfamarkaði, en 

Kauphöllin tilkynnir slíka dagsetningu með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara. Ekki hefur verið 

samið um viðskiptavakt með skuldabréfin.  

2.10.2.  Tilgangur 

Tilgangur með því að fá skuldabréfin tekin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. er að 

tryggja fjárfestum að starfshættir og upplýsingagjöf um m.a. fjárhagsstöðu útgefanda séu í samræmi við 

Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga, útgefnar af NASDAQ OMX Iceland hf., eins og þær eru á 

hverjum tíma, svo og að auka markaðshæfi skuldabréfanna. 

2.10.3.  Umsjónaraðilar og aðrir ráðgjafar 

Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestingabankasviðs Arion banka hf., kt. 581008-0150, Borgartúni 19, 105 

Reykjavík, og Arctica Finance hf., Höfðatorgi, 105 Reykjavík, hafa  fyrir hönd útgefanda umsjón með því 

að fá skuldabréfin tekin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. Umsjónaraðilarnir hafa 

verið ráðgjafar útgefanda við ferlið og þar með talið við gerð þessarar lýsingar.  Auk þess höfðu 

söluaðilar umsjón með sölu skuldabréfanna til fagfjárfesta. Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestingabankasviðs 

Arion banka hf. hefur unnið að gerð lýsingarinnar í samráði við forsvarsmenn útgefandans og er hún 

byggð á upplýsingum frá félaginu.  

Lögfræðileg áreiðanleikakönnun var framkvæmd af LEX ehf., kennitala 570297 -2289, Borgartúni 25, 

105 Reykjavík. Könnunin náði aftur til 1. janúar 2011 og tók til uppbyggingar samstæðunnar, 

félagaréttartengdra atriða, regluverks, heimilda og leyfa og samskipta við opinbera aðila, samninga, 

fasteigna og lausafjár, starfsmannamála, hugverkaréttinda og upplýsingatækni, dómsmála og annars 

ágreinings, fjármögnunar, umhverfismála og samkeppnismála, auk annarra atriða. Fjárhagsleg 

áreiðanleikakönnun var framkvæmd af PricewaterhouseCoopers ehf., kennitala 690681 -0139, Skógarhlíð 

12, 105 Reykjavík. Könnunin náði aftur til 1. janúar 2010 og tók til fjárhagslegra og skattalegra þátta 

samstæðu Skipta hf. 
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3. Tilkynning til fjárfesta 

Verðbréfalýsing þessi er hluti af lýsingu útgefanda, dagsettri 10. desember 2013 ásamt samantekt 

dagsettri 10. desember 2013 og útgefandalýsingu dagsettri 10. desember 2013, sem birt er í tengslum við 

umsókn um töku skuldabréfaflokks til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland 

hf. Skuldabréfin eru gefin út af Skiptum hf. Upphafleg höfuðstólsfjárhæð út gefinna skuldabréfa sem öll 

hafa verið seld og heildarheimild útgáfunnar nemur 8.000.000.000 kr. að nafnverði. Auðkenni flokksins 

er SKIPTI 13 01 hjá Verðbréfaskráningu Íslands hf. og hefur verið óskað eftir sama auðkenni hjá 

NASDAQ OMX Iceland hf. Lýsingin er gefin út á íslensku. 

Lýsingin er gerð í samræmi við íslensk lög og reglugerðir. Ákvæði VI. kafla laga um verðbréfaviðskipti, 

nr. 108/2007, taka til almennra útboða verðbréfa og töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði. Ítarlegri reglur er að finna í reglugerð nr. 837/2013 um almennt útboð verðbréfa að 

verðmæti jafnvirðis 5.000.000 evra í íslenskum krónum eða meira og töku verðbréfa til viðskipta á 

skipulegum verðbréfamarkaði og reglugerðar nr. 243/2006 um gildistöku reglugerðar 

framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og -ráðsins 

2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í lýsingum, svo og framsetningu þeirra, upplýsingar felldar inn 

með tilvísun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga, al lt með áorðnum breytingum. 

Verðbréfalýsingin uppfyllir ákvæði XIII. viðauka reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004 

sem varðar lágmarkskröfur um upplýsingar sem koma eiga fram í verðbréfalýsingu fyrir afleidd verðbréf 

þar sem nafnvirði hverrar einingar er a.m.k. 100.000 evrur. Lýsingin er einnig útbúin með hliðsjón af 

þeim reglum NASDAQ OMX Iceland hf. sem gilda um töku verðbréfa til viðskipta. Lýsingin hefur verið 

staðfest af Fjármálaeftirlitinu á Íslandi. 

Lýsing þessi, dagsett 10. desember 2013, inniheldur þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru fjárfestum til 

að þeir geti metið eignir og skuldir, fjárhagsstöðu, afkomu og framtíðarhorfur útgefanda. Leitast hefur 

verið við að setja upplýsingarnar fram á skýran og greinargóðan hátt. Fjárfesting í ve rðbréfum felur í sér 

áhættu. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lýsingu þessa, dagsetta 10. desember 2013 og má 

nálgast hana á vef félagsins www.skipti.is/fjarfestar, og er þeim ráðlagt að kynna sér sérstaklega kafla 

um áhættuþætti. Upplýsingar í lýsingunni byggja á aðstæðum og staðreyndum á þeim degi sem lýsingin 

er dagsett og geta breyst frá því að lýsingin er staðfest og þar til viðskipti hefjast með skuldabréfin á 

skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf., en ef mikilvægar nýjar upp lýsingar, 

veigamikil mistök eða ónákvæmni er varða upplýsingar í lýsingunni, sem máli geta skipt við mat á 

verðbréfunum, koma fram á þessu tímabili, skal útbúa viðauka við lýsinguna í samræmi við 46. gr. laga 

nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, þar sem greint er frá viðkomandi atriðum. Viðaukinn skal staðfestur 

innan sjö virkra daga og birtur á sama hátt og upprunalega lýsingin.  

Eftir birtingu lýsingarinnar er fjárfestum ráðlagt að kynna sér allar opinberar upplýsingar sem gefnar eru 

út af Skiptum eða varða félagið. 

Verðbréfalýsingu þessa eða önnur skjöl sem tilheyra lýsingu útgefanda, sem dagsett er 10. desember 

2013, má undir engum kringumstæðum skoða eða túlka sem loforð um árangur í rekstri eða um ávöxtun 

fjármuna af hálfu útgefanda, seljanda, umsjónaraðila eða annarra aðila. Fjárfestar eru minntir á að kaup á 

verðbréfum eru í eðli sínu áhættufjárfesting sem byggist á væntingum en ekki loforðum og fjárfesting á 

fjármálagerningum sem gefnir eru út af Skiptum eru alfarið á ábyrgð hvers fjárfestis fyrir sig. Fjárfestar 

eru minntir á að þeir verða fyrst og fremst að treysta eigin dómgreind vegna fjárfestingar í verðbréfum 

Skipta og taka tillit til starfsumhverfis félagsins, hagnaðarvonar, ytri aðstæðna og þeirrar áhættu sem í 

fjárfestingunni felst. Fjárfestum er bent á að hægt er að leita ráðgjafar sérfræðinga, svo sem hjá bönkum, 

verðbréfafyrirtækjum og sparisjóðum, til aðstoðar við mat á verðbréfum útgefanda sem fjárfestingarkosti. 

Fjárfestum er ráðlagt að skoða lagalega stöðu sína og þau skattalegu áhrif  sem kaup í verðbréfum 

útgefanda kunna að hafa og leita óháðrar ráðgjafar í því tilliti.  

Verðbréfalýsingu þessari eða öðrum skjölum sem eru hluti af lýsingu útgefanda, dagsettri 10. desember 

2013, skal ekki dreifa (hvorki senda í pósti né dreifa á annan hátt) til landa þar sem dreifing myndi 

krefjast viðbótar skráningarferlis eða aðgerða annarra en þeirra sem heyra undir íslensk lög og reglur, 

eða ef slík dreifing greinir á við lög eða reglur viðkomandi landa. Verðbréfalýsingu þessari eða öðrum 

skjölum sem eru hluti af lýsingunni skal ekki dreifa á neinn hátt til eða innan Bandaríkjanna, Ástralíu, 

Kanada eða Japan. Skipti hf., Arion banki hf. og Arctica Finance hf. eru ekki skaðabótaskyld vegna 

dreifingar til þriðja aðila á lýsingunni.  

Við það að verðbréf útgefanda eru tekin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. lýtur 

útgefandinn upplýsingaskyldu á markaði samkvæmt lögum, birtir tilkynningar opinberlega og lýtur 



21 

 

reglum NASDAQ OMX Iceland hf. Núgildandi Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga,  útgefnar af 

NASDAQ OMX Iceland hf. 1. desember 2009, kveða m.a. á um að auk opinberrar birtingar allra 

fjárhagsupplýsinga í samræmi við lög og reglur um reikningsskil sem gilda um félagið á hverjum tíma 

(þ.e. birting ársreikninga og árshlutareikninga) beri útgefanda verðbréfa, sem tekin hafa verið til 

viðskipta, eins fljótt og unnt er, að birta upplýsingar um ákvarðanir eða aðrar forsendur og aðstæður sem 

eru verðmótandi, þ.e. upplýsingar sem ástæða er til að ætla að geti haft marktæk áhrif á markaðsverð 

verðbréfanna. Opinber birting telst vera þegar upplýsingar hafa verið birtar almenningi á Evrópska 

efnahagssvæðinu. Samhliða opinberri birtingu skal útgefandi senda upplýsingarnar til FME í samræmi 

við lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, auk þess sem þær skulu vera sendar til NASDAQ OMX 

Iceland hf. í eftirlitsskyni í samræmi við reglur NASDAQ OMX Iceland hf. fyrir útgefendur 

fjármálagerninga. Meðan verðbréf Skipta hf. eru til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði mun 

útgefandinn birta framangreindar upplýsingar opinberlega og á vef félagsins, á slóðinni 

www.skipti.is/fjárfestar. 

3.1. Hugsanlegir hagsmunaárekstrar 

Athygli er beint að þeim hagsmunum sem Arion banki hf. kann að hafa í tengslum við að skuldabréf 

Skipta verða teknir til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf: 

 

 Arion banki hf. á 38% eignarhlut í Skiptum hf. auk þess að vera stærsti lánveitandi Skipta hf., 

sjá nánar kafla 6.4 Hluthafar í útgefandalýsingu dagsettri 10. desember.  

 Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf. hefur umsjón með töku á 

skuldabréfaflokki útgefanda til viðskipta á skipulegan verðbréfamarkað NASDAQ OMX Iceland 

hf. og þar með talið hafði hún umsjón með gerð lýsingar, og fær þóknun frá seljanda fyrir þá 

þjónustu. 

 Markaðsviðskipti Fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf. hafði umsjón með lokuðu útboði og 

sölu skuldabréfanna til fagfjárfesta og fékk þóknun frá útgefanda fyrir þá þjónustu.  

 Arion banki hf. er viðskiptabanki útgefanda og dótturfélaga hans að frátöldu Sensa ehf. 

Fyrirtækjasvið Arion banka hf. annast þau viðskipti. 

 Arion banki hf. gegnir hlutverki veðvörsluaðila samkvæmt veðskjölum útgefanda og þiggur 

þóknanir vegna þess. 

 Aðrar deildir Arion banka hf. sem annast viðskipti við útgefanda eru Markaðsviðskipti, vegna 

innlána og gjaldeyrisviðskipta, og Viðskiptabankasvið.  

 Arion banki hf. á allt hlutafé í Landfestum ehf. sem er stærsti leigusali Skipta hf.  

Arion banka hf. var ekki skylt að meta hvort þátttaka í lokuðu útboði og kaup á skuldabréfum útgefanda 

hafi verið viðeigandi fyrir fjárfesta og naut fjárfestir í slíkum viðskiptum því ekki verndar samkvæmt 16. 

gr. í lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Bankinn fer fram á það við fjárfesta að þeir kynni sér 

upplýsingar um reglur Arion banka hf. um hagsmunaárekstra, sem eru settar í samræmi við 8. gr. í lögum 

nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, en þær er að finna á vefslóðinni 

http://www.arionbanki.is/bankinn/stjornarhaettir/reglur-og-skilmalar/, og að þeir kynni sér alla 

hugsanlega hagsmunaárekstra sem tilgreindir eru í þeirri lýsingu sem þessi útgefandalýsing er hluti af.  

Hér á eftir fara upplýsingar um reglur Arion banka hf. um hagsmunaárekstra:  

Arion banki hf. býður fjölbreytt úrval vöru og þjónustu fyrir stóran hóp viðskiptavina. Í slíkri 

viðskiptastarfsemi getur sú staða óhjákvæmilega komið upp að hagsmunir viðskiptavina Arion banka hf. 

fara ekki saman við hagsmuni Arion banka hf. (þ.m.t. hagsmuni starfsmanna eða aðila tengdum 

bankanum); og/eða hagsmuni annarra viðskiptavina Arion banka hf. Komi þessi staða upp mun bankin n 

grípa til allra skynsamlegra leiða til að koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar leiði af sér tjón fyrir 

viðskiptavini. Hjá Arion banka hf. er skriflegt fyrirkomulag, bæði kerfislegt og stjórnunarlegt, til að 

koma í veg fyrir hagsmunaárekstra sem gætu falið í sér raunverulega hættu á tjóni fyrir einn eða fleiri 

viðskiptavini bankans. Arion banki hf. fylgir ákveðnu fyrirkomulagi til að hafa stjórn á, og koma í veg 

fyrir, hagsmunaárekstra. Fyrirkomulagið miðast við að tryggja, að starfsfólk og félög innan Ar ion banka 

hf. geri sér grein fyrir hættunni á hagsmunaárekstrum, vinni sjálfstætt og leitist við að vernda hagsmuni 

viðskiptavina. Þetta felur í sér: skilvirkt ferli til stýringar á flæði upplýsinga; sérstaka yfirumsjón með 

starfsfólki, sem hefur það meginhlutverk að þjónusta viðskiptavini vegna hagsmuna sem mögulega gætu 
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stangast á við aðra ríka hagsmuni (þ.m.t. hagsmuni Arion banka hf.); aðskilnað milli starfsfólks sem 

starfar og þiggur laun/þóknun á mismunandi sviðum bankans þar sem hagsmunaárekstrar gætu myndast; 

úrræði til að koma í veg fyrir eða takmarka að einstaklingur geti haft óeðlileg áhrif á hvernig þjónusta 

er veitt eða starfsemi fer fram og; úrræði til að koma í veg fyrir eða stjórna aðkomu utanaðkomandi 

starfsmanna þar sem slík aðkoma getur komið í veg fyrir virka stjórn á hagsmunaárekstrum. Ef ljóst er 

að þær ráðstafanir gegn hagsmunaárekstrum sem Arion banki hf. grípur til, eru ekki fullnægjandi svo 

fyrirbyggja megi með nægjanlegri vissu, hættu á tjóni á hagsmunum viðskiptavina, mun Arion ban ki hf. 

greina frá með skýrum hætti um eðli og/eða orsakir hagsmunaárekstra áður en viðskipti fara fram.  

3.2. Skilgreiningar og tilvísanir 

Vísun til ,,útgefanda“, ,,Skipti“, ,,Skipta-samstæðunnar“, ,,samstæðunnar“ eða ,,félagsins“ í þessari 

verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til Skipta hf., kennitala 460207-0880, Ármúla 25, 108 

Reykjavík, og dótturfélaga þess, nema annað megi skilja af samhengi textans. Skipti hf. er lögformlegt 

heiti útgefandans. 

Vísun til ,,Símans“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til Símans hf., kennitala 500269-

6779, Ármúla 25, 108 Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans.  

Vísun til ,,Mílu“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til Mílu ehf., kennitala 460207-1690, 

Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans.  

Vísun til „skuldabréfanna“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til skuldabréfaflokks Skipta 

hf., hjá Verðbréfaskráningu Íslands með auðkennið SKIPTI 13 01 og ISIN-númerið IS0000023497, nema 

annað megi skilja af samhengi textans.  

Vísun til „skuldabréfaeigenda“ eða „skuldabréfaeigendanna“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem 

tilvísun í eigendur skuldabréfaflokks Skipta hf. með auðkennið SKIPTI 13 01 og ISIN -númerið 

IS0000023497, eins og þeir eru á hverjum tíma, nema annað megi skilja af samhengi textans.  

Vísun til „lýsingarinnar“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til lýsingar útgefanda, sem 

samanstendur af þremur sjálfstæðum skjölum; samantekt dagse ttri 10. desember 2013, verðbréfalýsingu 

dagsettri 10. desember 2013 og útgefandalýsingu dagsettri 10. desember 2013 og er birt í tengslum við 

umsókn um töku skuldabréfaflokks Skipta hf., SKIPTI 13 01, til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf., nema annað megi skilja af samhengi textans. 

Framangreind skjöl má finna á vef félagsins, www.skipti.is/fjarfestar.  

Vísun til „umsjónaraðila“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til Fyrirtækjaráðgjafar 

Fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf., kt. 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, og Arctica 

Finance hf., Höfðatorgi, 105 Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans.  

Vísun til „söluaðila“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til markaðsviðskipta 

Fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf., kt. 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, og 

markaðsviðskipta Arctica Finance hf., Höfðatorgi, 105 Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi 

textans.  

Vísun til ,,FME“ eða vísun til ,,Fjármálaeftirlitsins“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til 

Fjármálaeftirlitsins á Íslandi, kennitala 541298-3209, Höfðatúni 2, 105 Reykjavík, nema annað megi 

skilja af samhengi textans. 

Vísun til ,,NASDAQ OMX Iceland hf.“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til Kauphallar 

Íslands hf., erlent aukaheiti NASDAQ OMX Iceland hf., kennitala 681298-2829, Laugavegi 182, 105 

Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans.  

Vísun til ,,Verðbréfaskráningarinnar“ eða ,,Verðbréfaskráningar Íslands“ í þessari verðbréfalýsingu skal 

túlka sem tilvísun til Verðbréfaskráningar Íslands hf., kennitala 500797 -3209, Laugavegi 182, 105 

Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans. 

Vísun til ,,SE“ eða ,,Samkeppniseftirlitsins“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til 

Samkeppniseftirlitsins á Íslandi, kennitala 410705-0600, Borgartúni 26, 125 Reykjavík, nema annað 

megi skilja af samhengi textans. 

Hugtakið ,,króna” eða skammstöfunina ,,kr.” eða „ISK“ í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun 

til gjaldmiðilsins íslenskrar krónu. Skammstöfunina ,,m.kr.” í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem 
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tilvísun til milljóna króna. Skammstöfunina ,,ma.kr.” í þessari verðbréfalýsingu skal túlka sem tilvísun til 

milljarða króna. 

Þegar vísað er til laga og reglugerða í verðbréfalýsingu þessari er vísað til íslenskra laga og reglugerða, 

með áorðnum breytingum. 

3.3. Gildistími og aðgengi að lýsingu 

Gildistími verðbréfalýsingar þessarar dagsettri 10. desember 2013 er 12 mánuðir frá staðfestingu 

Fjármálaeftirlitsins. Útgefanda er heimilt að nota þegar staðfesta útgefandalýsingu á gildistíma hennar 

með annarri verðbréfalýsingu og samantekt líkt og nánar er kveðið á um í 49. gr. laga um 

verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. 

Aðgengi að verðbréfalýsingu þessari verður tryggt meðan verðbréfalýsingin er í gildi. Það verður gert 

með birtingu á vef félagsins, á slóðinni www.skipti.is/fjarfestar.  

3.4. Skjöl til sýnis 

Eftirfarandi gögn eru hluti af verðbréfalýsingu þessari, sett fram í kafla 4 Útgáfulýsing SKIPTI 13 01 

ásamt viðauka og tiltekin sem skjöl til sýnis: Útgáfulýsing fyrir skuldabréfaflokkinn SKIPTI 13 01 ásamt 

samningi um veðvörslu sem viðauka. 

Meðan verðbréfalýsingin er í gildi er heimilt að skoða skjöl sem vísað er til sem skjöl til sýnis hér að 

framan, en slíkt aðgengi er veitt með birtingu lýsingarinnar á vef félagsins, www. skipti.is/fjarfestar, og 

hjá útgefanda í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 25 í Reykjavík.  

3.5. Yfirlýsing ábyrgðaraðila verðbréfalýsingar fyrir hönd útgefanda 

Formaður stjórnar og forstjóri Skipta hf., kennitala 460207-0880, Ármúla 25, 108 Reykjavík, lýsa því 

yfir fyrir hönd Skipta hf., sem útgefanda, að samkvæmt þeirra bestu vitund eru upplýsingarnar, sem 

lýsingin hefur að geyma, í samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum hefur verið sleppt sem 

kunna að skipta máli varðandi áreiðanleika hennar.  

Reykjavík, 10. desember 2013 

Fyrir hönd Skipta hf. 

 

 Sigríður Hrólfsdóttir Orri Hauksson 

 formaður stjórnar forstjóri 
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4. Útgáfulýsing SKIPTI 13 01 ásamt viðauka 
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1. ÁHÆTTUÞÆTTIR 

Áhættuþættir þeir sem hér á eftir er lýst eru þeir sem Skipti hf., kt. 460207-0880, Ármúla 25, 108 Reykjavík (einnig 

nefnt „Skipti“, „útgefandinn“, „félagið“ í útgefandalýsingu þessari) er kunnugt um og telur að eigi sérstaklega við 

um félagið, þá atvinnugrein sem það starfar innan og virði verðbréfa útgefnum af félaginu. 

Áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu í verðbréfum sem Skipti hf. gefur út er mikilvægt að fjárfestar kynni sér 

og leggi sjálfstætt mat á allar upplýsingar sem koma fram í lýsingu félagsins sem samanstendur af útgefandalýsingu 

þessari og viðeigandi verðbréfalýsingu útgefanda og samantekt, sérstaklega um þá áhættu- og óvissuþætti sem lýst er 

í köflum um áhættuþætti og gætu haft veruleg áhrif á Skipti og fjárfestingar í verðbréfum félagsins.  

Ekki er hægt með neinni vissu að meta líkur þess að einhver tiltekinn atburður eigi sér stað, áhrif hans eða hvort hann 

geti haft keðjuverkandi áhrif og þannig orðið til þess að aðrir atburðir komi til sem valdið geta félaginu eða 

hluthöfum þess tjóni.  

Hver og einn neðangreindra áhættuþátta gæti haft áhrif á rekstur og efnahag Skipta og þar með á verðmæti verðbréfa 

útgefnum af Skiptum. Ekki er hægt að segja til um umfang eða tímamörk slíkra áhrifa. 

Umfjöllun um þá áhættuþætti sem útgefandi álítur að skipti máli fyrir útgefanda og verðbréfin sem lýsing þessi tekur 

til, svo meta megi áhættu sem tengist útgefandanum, atvinnugrein hans og verðbréfum, er að finna í köflum um 

áhættuþætti í útgefandalýsingu þessari og viðeigandi verðbréfalýsingu útgefandans. Þessi kafli 1 Áhættuþættir, 

inniheldur upplýsingar um áhættuþætti sem útgefandi telur skv. bestu vitund eiga sérstaklega við um útgefandann og 

atvinnugrein hans, en þeim er ekki skipað í röð eftir mikilvægi. Kaflinn 1 Áhættuþættir í viðeigandi verðbréfalýsingu 

inniheldur upplýsingar um áhættuþætti sem útgefandi telur skv. bestu vitund eiga sérstaklega við um verðbréfin svo 

meta megi markaðsáhættuna sem tengist þeim. Áhættuþættir þessir eru háðir óvissu og því er útgefanda ekki 

mögulegt að segja til um líkur á því að þeir geti átt sér stað. Möguleiki er á því að útgefandi geti ekki staðið við 

skuldbindingar sínar vegna annarra þátta sem ekki eru taldir áhættuþættir á grundvelli þeirra upplýsinga sem nú 

liggja fyrir og útgefanda er kunnugt um.  

1.1 Áhætta tengd fjarskiptamarkaði 

1.1.1 Lagarammi fjarskiptafyrirtækja 

Starfsemi Skipta og dótturfélaga, á borð við Símann hf. og Mílu ehf., lýtur ýmsum lögum og reglugerðum. 

Breytingar á þeim lögum sem gilda um félagið, eða ný lög sem sett eru um starfsemi þess, gætu haft áhrif á hvernig 

það hagar starfsemi sinni.  

Lög nr. 81/2003 um fjarskipti gilda um starfsemi fjarskiptafélaga. Markmið laganna er að tryggja hagkvæm og örugg 

fjarskipti hér á landi og efla virka samkeppni á fjarskiptamarkaði. Póst- og fjarskiptastofnun (einnig nefnt „PFS“) 

hefur eftirlit með starfsemi fjarskiptafyrirtækja samkvæmt lögum nr. 69/2003 þar með talið fjárhagsstöðu þeirra. PFS 

fylgist með því að starfsemi fjarskiptafyrirtækja sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur, skilyrði eða ákvarðanir 

sem um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti.  

Íslensk löggjöf um fjarskipti og póstþjónustu byggist að miklu leyti á þeim gerðum ESB sem skylt er að innleiða í 

íslensk lög samkvæmt EES-samningnum sem Ísland er aðili að. PFS ber samkvæmt lögunum nr. 69/2003 að taka 

þátt í alþjóðlegum skuldbindingum á sviði fjarskipta- og póstmála og eiga samstarf við aðrar eftirlitsstofnanir í EES 

og Eftirlitsstofnun EFTA í þeim tilgangi að koma á samræmdum eftirlitsháttum og samræmdri túlkun löggjafar. 

Tilskipanir og reglugerðir ESB geta því haft áhrif á lög og stjórnvaldsfyrirmæli um fjarskipti og þar af leiðandi 

mögulega á fjárhag Skipta og starfsemi þess að öðru leyti. 

Alþingi samþykkti þann 29. nóvember 2012 þingsályktun um 12 ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011-2022 og 

fjögurra á framkvæmdaáætlun áranna 2011-2014. Í fjarskiptaáætluninni er meðal annars lögð áhersla á að tryggja 

öryggi fjarskiptaneta innanlands og tengingar við umheiminn, styrkja samkeppni á fjarskiptamarkaði og auka 

samkeppnishæfni Íslands. Markmið fjarskiptaáætlunar eru sett fram í fjórum liðum, þ.e. markmið um: 

 aðgengi og greið fjarskipti,  

 hagkvæm og skilvirk fjarskipti,  

 örugg fjarskipti,  



 6 
 

 umhverfisvæn fjarskipti.  

Fjarskiptaáætlunina má finna á vef Fjarskiptasjóðs, http://www.fjarskiptasjodur.is.  

Dótturfélög Skipta, Síminn hf. og Míla ehf. hafa almenna heimild til rekstur fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu í 

samræmi við 4. og 6. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti og reglna Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 345/2005. Síminn 

hefur nokkrar mismunandi tíðniheimildir fyrir farsímaþjónustu, fyrir þriðju og fjórðu kynslóð farsíma og fyrir 

háhraða aðgangsnet fyrir gagnaflutningaþjónustu. Tíðniheimildir Símans og Mílu eru ekki framseljanlegar að neinu 

leyti og gilda flestar þeirra í 10 ár, fyrir utan tvær sem gilda annars vegar í 5 ár og hins vegar í 15 ár. Síminn er 

einnig með réttindi til notkunar á tíðniheimildum til reksturs farsímakerfa í samræmi við 7. gr. laga um fjarskipti.  

Í neðangreindri töflu má finna yfirlit yfir dótturfélög Skipta sem eru með almennar heimildir frá Póst- og 

fjarskiptastofnun: 

Félag Útgáfudagur Tegund starfsemi 

Míla ehf. 04.04.2007 Fjarskiptanet 

Síminn hf. 30.07.1998 Talsímaþjónusta, GSM, gagnaflutningsnet o.fl. 

 

Í neðangreindri töflu má finna tíðiniheimildir Símans: 

Félag Heiti Tíðnisvið Stærð (MHz) Útgáfudagur Gildistími Svæði 

Síminn hf. 4G/3G/GSM 1800 MHz 2*15 03.04.2013 02.04.2023 Allt landið 

Síminn hf. 3G/UMTS 2000 MHz 2*15+5 30.03.2007 30.03.2022 Allt landið 

Síminn hf. GSM/UMTS 1800 1800 MHz 2*15 14.02.2012 14.02.2022 Allt landið 

Síminn hf. GSM/UMTS 900   900 MHz 2*10 14.02.2011 14.02.2022 Allt landið 

Síminn hf. GSM/UMTS 900   900 MHz 2*4,8 14.02.2011 14.02.2017 Allt landið 

Síminn hf. Háhraða aðgangsnet 3,5 GHz 2*14 25.10.2006 25.10.2016 Staðbundið 

 

Síminn og Míla uppfylla öll skilyrði sem sett eru fyrir heimildum og leyfum félagsins. Heimildir PFS til aðgerða 

samkvæmt lögunum geta mögulega haft áhrif á rekstur Skipta. Úthlutun tíðniheimilda er tímabundin eins og sést hér 

að framan. Því er ekki hægt að ganga út frá því sem vísu að réttur til að nota tíðnir verði endurnýjaður þegar 

notkunarréttur rennur út þrátt fyrir að þjónusta sé veitt til viðskiptavina á úthlutuðum tíðnum. Einnig getur komið til 

skertrar úthlutunar við endurnýjun á tíðnum. Felur slíkt í sér áhættu fyrir rekstur dótturfélaga Skipta. Verði tíðnir 

ekki notaðar í samræmi við úthlutunarreglur og notkunarskilmála kann að koma til afturköllunar á tíðnum. Rétt er 

einnig að geta þess að ESB vinnur að endurskoðun á framkvæmd við úthlutun á tíðniréttindum sem kann að hafa 

áhrif á rekstur Skipta. 

PFS hefur samkvæmt ofangreindum lögum heimild til að leggja sérstakar kvaðir á fyrirtæki sem reka fjarskiptanet 

eða fjarskiptaþjónustu um aðgang, samtengingu og alþjónustu. Úthlutun stofnunarinnar á tíðnum og númerum felur í 

sér tímabundna heimild til skilyrtra afnota sem hvorki leiðir til eignaréttar né varanlegs nýtingar- og 

ráðstöfunarréttar, samanber 7. gr. laga um fjarskipti.  

PFS hefur heimild til að afturkalla réttindi fjarskiptafyrirtækis samkvæmt 74. gr. laga um fjarskipti, komist PFS að 

þeirri niðurstöðu að fjarskiptafyrirtæki fari ekki eftir skilmálum laganna um almennar heimildir, skilyrðum sem 

tengjast réttindum eða sérstökum kvöðum. PFS ber að tilkynna viðkomandi fyrirtæki niðurstöður sínar, gefa 

fyrirtækinu tækifæri til að koma skoðun sinni á framfæri eða lagfæra brot sitt innan eins mánaðar frá tilkynningu PFS 

þar um samanber 73. gr. sömu laga. 



 7 
 

1.1.2 Kvaðir á fjarskiptafyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk 

PFS skal samkvæmt 16. gr. laga um fjarskipti skilgreina þjónustu- eða vörumarkaði og landfræðilega markaði í 

samræmi við meginreglur samkeppnisréttar og skuldbindingar samkvæmt samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið. PFS ber samkvæmt 17. gr. sömu laga að greina viðkomandi markaði og skal markaðsgreiningin 

vera grundvöllur ákvörðunar um hvort PFS skuli leggja á, viðhalda, breyta eða fella niður kvaðir á fyrirtæki með 

umtalsverðan marksstyrk eins og hann er skilgreindur samkvæmt 18. gr. sömu laga.  

Fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk er fyrirtæki sem eitt og sér eða með öðrum hefur þann efnahagslega 

styrkleika á ákveðnum markaði að geta hindrað virka samkeppni og getur að verulegu leyti starfað án þess að taka 

tillit til keppinauta, viðskiptavina og neytenda sbr. 18. gr. laga um fjarskipti. Félag með umtalsverðan markaðsstyrk 

samkvæmt framangreindri skilgreiningu getur einnig talist með umtalsverðan markaðsstyrk á tengdum markaði ef 

tengsl milli markaðanna eru slík að fyrirtæki getur beitt markaðsstyrk sínum á öðrum markaði til að auka 

markaðsstyrk sinn á hinum.  

PFS hefur heimild samkvæmt 27. gr. laga um fjarskipti að leggja kvaðir á fjarskiptafyrirtæki með umtalsverðan 

markaðsstyrk er varðar gagnsæi, jafnræði, bókhaldslegan aðskilnað, opinn aðgang að sérstakri netaðstöðu, eftirlit 

með gjaldskrá og kostnaðarbókhaldi eins og þarf í þeim tilgangi að efla virka samkeppni. Umfjöllun um ákvarðanir 

PFS er snúa að útgefanda má finna í kafla 1.4.1 Ákvarðanir Póst- og fjarskiptastofnunar tengdar Skiptum.  

Brot á lögum um fjarskipti nr. 81/2003 og reglugerðum settum samkvæmt þeim varða sektum en fangelsi allt að 

tveimur árum ef sakir eru miklar og brot ítrekuð samkvæmt 74. gr. laganna. 

1.1.3 Innleiðing reglugerðar um hámarksverð fyrir reikisímtöl í farsímanetum  

Reglugerð nr. 1174/2012 um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins var 

innleidd í desember 2012. Reglugerðin tekur til gjalda sem rekstraraðilum farsímaneta er heimilt að leggja á fyrir að 

veita alþjóðlega reikiþjónustu fyrir símtöl í farsímaþjónustu með upphaf og lúkningu innan EES og tekur bæði til 

gjalda milli rekstraraðila netkerfa í heildsölu og gjalda sem þjónustuveitendur heimaneta leggja á í smásölu. 

Markmið reglugerðarinnar er að tryggja notendur almennra farsímaneta á ferðalagi innan EES-svæðisins greiði 

aðeins hóflegt verð fyrir reikiþjónustu þegar þeir hringja eða taka á móti símtölum í farsímaþjónustu.  

Auk ofangreinds hefur ESB lögfest framkvæmdareglugerð nr. 1203/2012 og má gera ráð fyrir að hún verði innleidd í 

íslensk lög vegna skuldbindinga Íslands sem er að rekja til EES-samningsins. Markmiðið sem að er stefnt með 

þessari reglugerð er að koma á samræmdum og einsleitum heildsölumarkaði fyrir reikiþjónustu innan EES-

svæðisins. Reglugerðin kemur í kjölfar upphaflegrar reglugerðar (ESB) nr. 717/2007 frá 27. júní 2007, um reiki á 

almennum farsímanetum innan ESB en markmiðið er að lækka verulega verð til neytenda vegna reikiþjónustu milli 

landa sambandsins. Var það gert með svo kallaðri Evrópugjaldskrá þar sem sett voru ákveðin stiglækkandi verðþök 

fyrir mínútuverð í reikiþjónustu. Með nýju reglugerðinni er ákveðið að stuðla enn að aukinni samkeppni með því að 

kveða á um endursöluaðgang fjarskiptafyrirtækja að netum annarra fjarskiptafyrirtækja til þess að geta veitt reiki 

þjónustu utan síns heimaríkis.  

Breytingar til lækkunar á núgildandi hámarksverði fyrir reikiþjónustu í farsímanetum, hvort sem um er að ræða 

símtöl eða gagnaflutning, kunna að hafa neikvæð áhrif á tekjur Skipta. 

1.1.4 Vernd persónuupplýsinga 

Síminn hefur sett sér stefnu um að meðferð fjarskiptaupplýsinga og annarra persónugreinanlegra upplýsinga uppfylli 

lög nr. 81/2003 um fjarskipti og lög nr. 77/2000 um persónuvernd. Það er markmið félagsins að vinnsla 

persónugreinanlegra upplýsinga tryggi friðhelgi einkalífs og hagsmuni viðskiptavina ásamt því að uppfylla önnur 

lagaskilyrði. Í 1. mgr. 42. gr. fjarskiptalaga nr. 81/2003 kemur fram að gögnum um fjarskiptaumferð notenda sem 

geymd eru og fjarskiptafyrirtæki vinnur úr skuli eyða eða gera nafnlaus þegar þeirra er ekki lengur þörf við 

afgreiðslu ákveðinnar fjarskiptasendingar. Í 3. mgr. ákvæðisins kemur fram að þrátt fyrir framangreint skuli 

fjarskiptafyrirtæki, í þágu rannsókna sakamála og almannaöryggis, varðveita lágmarksskráningu gagna um 

fjarskiptaumferð notenda í sex mánuði eins og þar er nánar lýst. Með lágmarksskráningu er m.a. átt við að 

fjarskiptafyrirtæki þarf að geta upplýst hver af viðskiptavinum þess var notandi tiltekins símanúmers, IP-tölu eða 

notendanafns, auk upplýsinga um allar tengingar sem notandinn hefur gert og magn gagnaflutnings. 
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Fjarskiptafyrirtækjum er hins vegar óheimilt að geyma innihald fjarskiptasendinga. Í kjölfar netárásar á Fjarskipti hf., 

sem starfar undir merkinu Vodafone, þann 30. nóvember sl., var öryggisáætlun Símans virkjuð. Yfirferð sérfræðinga 

félagsins leiddi í ljós að innihald SMS magnsendinga og VefSMS hafði verið geymt í um 1 ár. Í báðum tilvikum er 

um það að ræða að SMS eru send frá vefsíðu en ekki úr fjarskiptakerfum Símans. Þessum gögnum hefur nú þegar 

verið eytt og forritun breytt þannig að innihald skilaboðanna er ekki geymt lengur. Síminn hefur upplýst PFS um 

málið. Um viðurlög við brotum á fjarskiptalögum er fjallað í 74. gr. fjarskiptalaga nr. 81/2003. Í 5. mgr. 74. gr. 

laganna kemur fram að þegar fjarskiptafyrirtæki fer ekki að ákvæðum laga, skilyrðum almennrar heimildar, 

skilyrðum sérstakra réttinda eða einstökum ákvörðunum PFS getur stofnunin ákveðið í samræmi við ákvæði 73. gr. 

að fella niður skráningu fyrirtækisins, afturkalla réttindi eða bæta við skilyrðum. 

Komið hefur verið á virku stjórnkerfi til að framfylgja stefnu félagsins og lögum varðandi meðferð upplýsinga er 

falla undir lög um fjarskipti og persónuvernd. Félagið hefur sett sér verklagsreglur um vinnslu og meðferð gagna til 

að tryggja rétt viðskiptavina sinna og að farið sé að lögum og reglum eftirlitsaðila. Þessum reglum er framfylgt í 

upplýsingakerfum og með viðeigandi þjálfun starfsmanna auk innra eftirlits. Með þessum ráðstöfunum vilja stjórn og 

stjórnendur tryggja að starfsemi sé í sátt við samfélagið og reglur þess. 

Stjórnkerfið byggir á aðferðafræði sem þekkt er úr m.a. ISO stöðlum þar sem verklagsreglur, þjálfun, innra eftirlit, 

skráning frávika og umbætur eru notaðar til að tryggja að verklag og hegðun sé í samræmi við stefnu.  

Reglulega er fylgst með að vinnsla gagna og aðgengi starfsmanna að upplýsingum samræmist reglum. Virkni 

stjórnkerfisins er metin minnst árlega til að tryggja að æskilegt verklag festist í sessi og endurnýist í samræmi við 

aðstæður á hverjum tíma. Gert er áhættumat til að finna veikleika í tækniumhverfinu eða verklagi sem gætu leitt til 

truflana í rekstri eða rangrar meðferðar á upplýsingum.  

Brugðist er við frávikum og stjórnendur upplýstir um frávik sem krefjast viðbragða þeirra. Öryggisstjóri og 

öryggisráð félagsins meta niðurstöður úttekta og fylgja eftir aðgerðum sem eru nauðsynlegar til að halda 

stjórnkerfinu virku og starfsseminni innan settra viðmiða.  

1.1.5 Samtenging neta og þjónustu 

Eins og fram kemur í 24. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti eiga fyrirtæki á fjarskiptamarkaði sem starfrækja almenn 

fjarskiptanet og –þjónustu rétt á og ber skylda til að semja um samtengingu neta og þjónustu. PFS getur skyldað 

fjarskiptafyrirtæki til að semja um samhýsingu eða annars konar samnýtingu samkvæmt 25. gr. laganna. Því er ljóst 

að lögin gera þá skyldu til fjarskiptafyrirtækja að þau geri samninga sín á milli um aðgang að kerfum og öðlast því 

upplýsingar frá samkeppnisaðila. PFS getur auk þess sbr. 29. gr. framangreindra laga skyldað fjarskiptafyrirtæki að 

birta opinberlega t.d. upplýsingar um tæknilýsingar, skilmála og skilyrði fyrir afhendingu og notkun og verðskrá.  

1.1.6 Áhætta tengd tækni 

Í lögum og reglugerðum er lúta að fjarskiptamarkaði er gerð rík krafa til tæknibúnaðar og öryggisþátta. Kröfur eru 

gerðar til fjarskiptafyrirtækja um að tryggja virkni og öryggi fjarskiptaneta svo og upplýsingakerfa sem þau styðjast 

við og tengjast. Nota skal viðurkenndan búnað í fjarskiptanetum og forgangur skal vera á þá hluta fjarskiptanets sem 

flokkast sem mikilvægir innviðir og skulu þeir hafa forgang um rekstraröryggi. Fjarskiptafyrirtæki eiga að viðhafa 

nauðsynlegar tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að verja almenn fjarskiptanet sín. 

Rekstur Skipta og afkoma félagsins er háð því að félaginu takist að endurnýja og fjárfesta í fjarskiptakerfum á 

ásættanlegan hátt með það fyrir augum að viðhalda og stækka viðskiptamanngrunn félagsins, bæta fjárhagslega 

afkomu félagsins og bregðast við auknum kröfum eftirlitsaðila. Í þessu getur m.a. falist að: 

 uppfæra virkni fjarskiptakerfa félagsins til að mæta kröfum um aukna aðlögunarmöguleika þjónustunnar; 

 auka þjónustunet fyrir tilteknar vörur eða svæði; 

 viðhalda og þróa þjónustuver félagsins, umsjón með fjarskiptakerfum og öðrum þáttum rekstrarins; og 

 uppfæra eldri kerfi svo þau aðlagist nýrri tækni. 

Þessir þættir eru ekki að öllu leyti undir stjórn félagsins og mun regluverk og breytingar á því m.a. hafa þar áhrif. 

Takist Skiptum ekki að framkvæma og innleiða verkefni og fjárfestingar á borð við ofangreint á árangursríkan hátt 

kann það að hafa neikvæð áhrif á öflun nýrra viðskiptavina og að viðhalda þeim sem fyrir eru. Það mun þá að öllum 

líkindum hafa neikvæð áhrif á rekstur félagsins, afkomu og fjárhagsstöðu. 
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1.2 Uppbygging á eignarhaldi Skipta 

Þrír aðilar fara með yfir 10% eignarhlut í Skiptum skv. hlutaskrá félagsins þann 9. desember 2013. Arion banki hf. 

fer með 38,3% af útgefnu hlutafé í Skiptum, Lífeyrissjóður verzlunarmanna fer með 13,2% af útgefnu hlutafé í 

Skiptum og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins ásamt Lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga fara með 12,0% af útgefnu 

hlutfé.  

Arion banki hf. fer með 38,3% atkvæðisréttar í Skiptum og fer því með yfirráð í félaginu samkvæmt skilgreiningu X. 

kafla laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Hluthafi sem fer með yfirráð í félagi þegar hlutabréf þess eru tekin til 

viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði er undanþeginn tilboðsskyldu samkvæmt 7. mgr. 100 gr. laga nr. 108/2007 

um verðbréfaviðskipti, en sú undanþága gildir þó ekki ef viðkomandi aðili missir yfirráðin en nær þeim að nýju. 

Stærstu hluthafar Skipta gætu miðað við ofangreint eignarhald haft veruleg áhrif á mál sem borin eru undir atkvæði 

hluthafa. Arion banki hf., sem stærsti hluthafinn, hefur einnig vald til að koma í veg fyrir breytingu á yfirráðum og 

gæti gripið til aðgerða sem gætu haft veruleg áhrif á verðmæti verðbréfa útgefnum af félaginu.  

Útgefanda er ekki kunnugt um samkomulag sem gæti á síðari stigum leitt til breytinga á yfirráðum yfir útgefanda. 

1.3 Efnahags- og stjórnmálaumhverfi 

Félagið gæti orðið fyrir áhrifum af þróun efnahags- og stjórnmála á Íslandi sem og erlendis auk þess sem regluverk í 

starfsemi fjarskiptafyrirtækja á Íslandi getur tekið breytingum vegna innleiðingar tilskipana og reglugerða 

Evrópusambandsins.  

Aðstæður í íslensku stjórnmála- og efnahagslífi tóku miklum breytingum haustið 2008 í kjölfar hruns stærstu 

fjármálastofnana landsins og gengishruns íslensku krónunnar. Mikið var um lántökur í erlendum gjaldmiðlum vegna 

hás vaxtastigs íslensku krónunnar og fyrir vikið hækkuðu skuldir margra fyrirtækja verulega við gengisfall 

krónunnar. Þær hækkanir hafa að einhverju leyti gengið til baka í kjölfar Hæstaréttardóma sem lúta að ólögmæti 

hluta þeirra lána sem tengd voru erlendum gjaldmiðlum. Markaðsvirði fjölmargra hlutabréfa- og skuldabréfaflokka 

félaga sem viðskipti voru með á skipulegum verðbréfamarkaði hér á landi hrundi af völdum fjármálakreppunnar árið 

2008. Skipti fóru ekki varhluta af þessu og hækkuðu skuldir félagsins umtalsvert. Skipti luku fjárhagslegri 

endurskipulagningu og endurfjármögnun um mitt ár 2013 líkt og fjallað er um í kafla 1.4.3 Mikilvægir samningar,   

Samkomulag um fjárhagslega endurskipulagningu.  

Gengisfall krónunnar haustið 2008 varð til þess að innleidd voru gjaldeyrishöft. Gjaldeyrishöftin takmarka m.a. 

möguleika erlendra fjárfesta til að innleysa íslenska fjármálagerninga sem þeir fjárfestu í áður en gjaldeyrishöftin 

voru sett. Hins vegar gilda ekki jafn strangar reglur um nýjar fjárfestingar erlendra aðila, þar sem gildandi 

gjaldeyrisreglur bjóða upp á útgönguleið úr slíkum fjárfestingum. Enn fremur er íslenskum fjárfestum óheimilt að 

ráðast í nýfjárfestingar erlendis skv. núgildandi reglum. Breytingar á gjaldeyrishöftunum geta haft áhrif á framboð og 

eftirspurn eftir íslenskri krónu og þar með á gengi hennar. Losun eða afnám gjaldeyrishaftanna gæti til að mynda haft 

áhrif á starfsemi félagsins ef slíkar aðgerðir leiða til þess að erlendir aðilar selji eignir sínar í íslenskum krónum eða 

að vextir verði hækkaðir til þess að koma í veg fyrir gengislækkun krónunnar. 

Fjarskiptalöggjöf á Íslandi byggir á regluverki ESB um fjarskiptamál. Gildandi löggjöf byggir á gerðum ESB, 

aðallega tilskipunum, frá árinu 2002 sem innleiddar voru í íslensk lög á árinu 2003. Síðan þá hefur ESB endurskoðað 

fjarskiptalöggjöf sína og tók ný löggjöf gildi í ESB á árinu 2009. Þær breytingar hafa hins vegar ekki verið lögfestar 

á Íslandi. ESB hefur jafnframt hafið nýja endurskoðun á fjarskiptalöggjöf sinni og má gera ráð fyrir að hún öðlist 

gildi innan ESB árin 2014 eða 2015. Verði framangreindar breytingar lögfestar á Íslandi til samræmis við EES-

skuldbindingar má gera ráð fyrir að breytt löggjöf muni hafa áhrif á rekstur Skipta og dótturfélaga þess.  

Allar breytingar á öðrum almennum lögum kunna einnig að hafa áhrif á rekstur félagsins. Má í því sambandi nefna 

breytingar á samkeppnislögum, persónuverndarlögum og skattalögum.  
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1.4 Rekstraráhætta Skipta 

1.4.1 Ákvarðanir Póst- og fjarskiptastofnunar tengdar Skiptum 

Póst- og fjarskiptastofnun hefur tekið og kann að taka frekari ákvarðanir sem hafa bein áhrif á rekstur og skipulag 

Skipta og dótturfélaga. Líkt og að framan greinir þá er eitt af því sem fjallað er um í lögum um fjarskipti er það 

verkefni PFS að skilgreina fjarskiptamarkaði eftir þjónustu og landsvæðum í samræmi við meginreglur 

samkeppnisréttar og skuldbindingar skv. EES-samningnum. Jafnframt er PFS skylt að greina stöðuna á þessum 

mörkuðum og kanna hvort á þeim ríki virk samkeppni. Ef PFS kemst að þeirri niðurstöðu að á tilgreindum markaði 

ríki ekki virk samkeppni vegna þess að fyrirtæki, eitt eða með öðru(m), hafi umtalsverðan markaðsstyrk, ber 

stofnuninni að útnefna það sem slíkt og leggja á það viðeigandi kvaðir. Ef PFS kemst að þeirri niðurstöðu að virk 

samkeppni sé á tilgreindum markaði, þ.e. að ekkert fyrirtæki sé þar með umtalsverðan markaðsstyrk, hefur stofnunin 

ekki heimild til að leggja kvaðir á fyrirtækin. Hafi hún áður lagt kvaðir á fyrirtæki á þeim markaði skal draga þær til 

baka. Þær kvaðir sem hafa verið og kunna verða lagðar á hendur félaginu geta haft áhrif á starfsemi, rekstur og 

afkomu félagsins, s.s. viðmiðum er varða gjaldskrá í kjölfar kostnaðargreiningar þjónustuþátta, auknum kostnaði 

t.a.m. vegna tækni- og öryggiskrafna og lægri framlegð af vörum og þjónustu. Hér að neðan er greint frá þeim 

ákvörðunum sem lúta að kvöðum sem lagðar hafa verið á dótturfélög Skipta á skilgreindum mörkuðum á sviði 

fjarskipta samkvæmt tilmælum Eftirlitsstofnunar EFTA frá 5. nóvember 2008. 

Aðgangur að fasta talsímanetinu fyrir heimili og fyrirtæki 

Með ákvörðun nr. 9/2013
1
, varðandi smásölumarkaði fyrir almenna talsímaþjónustu á fastaneti fyrir bæði heimili og 

fyrirtæki vegna bæði innanlands og millilandasímtala er Síminn ekki lengur með umtalsverðan markaðsstyrk líkt og í 

ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 30/2008. Mat Póst- og fjarskiptastofnunar nú er að ekki séu lengur ríkjandi 

verulegar og viðvarandi aðgangshindranir á viðkomandi smásölumörkuðum. Auk þess hefur markaðshlutdeild 

Símans á umræddum mörkuðum lækkað verulega á síðustu árum.  

Með ákvörðun nr. 8/2013
2
, varðandi smásölumarkað fyrir aðgang að fasta almenna talsímanetinu er það niðurstaða 

Póst- og fjarskiptastofnunar varðandi þann markað að Síminn njóti ennþá umtalsverðs markaðsstyrks á þeim 

markaði. Því er kvöðum viðhaldið á félagið á umræddum markaði, m.a. kvöðum um aðgang annarra 

fjarskiptafyrirtækja að fastaneti Símans og þjónustu á heildsölustigi á kostnaðargreindum verðum. Síminn skal m.a. 

bjóða lausn þar sem þjónustuveitendur með fast forval geta gert viðskiptavinum sínum einn heildstæðan reikning (e. 

single billing) fyrir bæði aðgengi að talsímanetinu og símnotkun.  

Með ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 37/2012
3
 um heildsölumarkað fyrir flutning símtala í talsímanetum 

eru fimm fyrirtæki útnefnd sem fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk vegna lúkningar símtala í eigin 

talsímanetum. Um er að ræða Símann, Vodafone, Nova, Símafélagið og Hringdu. Viðeigandi kvaðir eru lagðar á 

félögin m.a. varðandi hámarksverð fyrir lúkningarþjónustu. Samkvæmt ákvörðun PFS skulu hámarks lúkningarverð 

allra fyrirtækjanna verða þau sömu frá og með 1. mars 2013. Verðin munu síðan ráðast af árlegum verðsamanburði 

PFS við ríki innan EES-svæðisins. Með þessu er ein megin forsendan fyrir mismunandi verði á talsímaþjónustu ekki 

lengur til staðar, þ.e. þegar hringt er í annað talsímafélag en viðkomandi er í viðskiptum við. 

Upphaf og lúkning símtala í fastaneti 

Með ákvörðun nr. 36/2012
4
, varðandi heildsölumarkaði fyrir upphaf og lúkningu símtala í talsímanetum, er það 

niðurstaða Póst- og fjarskiptastofnunar að Síminn njóti ennþá umtalsverðs markaðsstyrks á viðkomandi markaði. Því 

hyggst Póst- og fjarskiptastofnun viðhalda kvöðum á félagið á þeim markaði. Helsta breytingin á kvöðunum er sú að 

heildsöluverð félagsins skulu ráðast af verðsamanburði við ríki á EES-svæðinu sem beita tiltekinni 

                                                           
1
 Ákvörðunina má í heild sinni finna á vef Póst- og fjarskiptastofnunar: 

http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_nr.9_2013.pdf.  
2
 Ákvörðunina má í heild sinni finna á vef Póst- og fjarskiptastofnunar: 

http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_nr.%208_2013.pdf.  
3
 Ákvörðunina má í heild sinni finna á vef Póst- og fjarskiptastofnunar: 

http://pfs.is/upload/files/Ákv_nr.37_2012_M10.pdf.  
4
 Ákvörðunina má í heild sinni finna á vef Póst- og fjarskiptastofnunar: 

http://pfs.is/upload/files/Ákv_nr.%2036_2012_M2ogM3.pdf.  
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kostnaðargreiningaraðferð við ákvörðun verða í stað þess að byggja á kostnaðargreiningu Símans eins og áður var 

gert. 

Lúkning símtala í einstökum farsímanetum 

Í ákvörðun PFS varðandi heildsöluþjónustu á farsímamarkaði nr. 32/2012
5
 var farsímafyrirtækjum gert að jafna og 

lækka lúkningarverð, þ.e. það verð sem farsímafyrirtæki tekur fyrir að ljúka símtali í sínu kerfi sem hefst í öðru kerfi. 

Frá og með 1. júlí 2013 átti lúkningarverð allra farsímafyrirtækja á markaði að vera það sama eða 1,66 kr./mín. Með 

ákvörðuninni, sem var sú fjórða sem PFS tók á viðkomandi markaði frá árinu 2006, var því sett hámark á 

lúkningargjald farsímafyrirtækja en áður höfðu þau verið mismunandi á milli félaga.  

Samkeppnisvandamál sem PFS hefur greint á viðkomandi markaði má fyrst og fremst rekja til þess að það 

farsímafyrirtæki sem ræður yfir því farsímaneti þar sem símtalinu lýkur, er með einokunarstöðu á viðkomandi 

markaði. PFS telur að með ofangreindri ákvörðun sinni verði ekki lengur til staðar ein megin forsenda verðmismunar 

í farsímaþjónustu þegar hringt er í annað farsímafélag. Flest samkeppnisvandamálin hafa tengst lúkningarverði og að 

mati PFS hefur átt sér stað yfirverðlagning á símtölum milli kerfa. Kostnaðinum hefur verið velt yfir á þá notendur 

sem koma inn í kerfið úr öðrum farsíma- eða talsímanetum. 

Úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála felldi úr gildi gildistöku lækkunar lúkningarverða þann 30. júní s.l. PFS 

tilkynnti í ágúst um samráðsferli við fjarskiptafyrirtæki og aðra hagsmunaaðila í kjölfar frumdraga við greiningu á 

heildsölugjaldskrá fyrir lúkningu símtala í eintökum fjarskiptanetum. Gerir sú frumgreining ráð fyrir því að frá 1. 

janúar 2014 til 31. desember 2014 lækki lúkningargjöld í 1,64 kr./mín. hjá öllum íslenskum farsímanetsrekendum, 

þ.e. Símanum, Vodafone, Nova, IMC/Alterna og Tali. 

Alþjónustukvöð 

Ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 32/2011
6
 voru Míla ehf. og Síminn hf. útnefnd með skyldu til að veita 

alþjónustu í fjarskiptum á starfssvæði sínu að því er viðkemur gagnaflutningsþjónustu með 128 kb/s flutningsgetu. 

Útnefningin nær til alls landsins og er félögunum jafnframt skylt að reka almenningssíma. Framangreind ákvörðun 

útnefnir félögin einnig með skyldu til að veita öryrkjum og notendum með sérstakar þjóðfélagsþarfir þá þjónustu sem 

fyrirtækið veitir undir merkjum alþjónustu. Útnefningartímabil þeirra alþjónustukvaða sem lagðar voru á félögin í 

ákvörðuninni skyldu gilda frá og með 1. janúar 2012 og til og með 31. desember 2012 en þeim hefur verið framlengt 

til 31. desember 2013.  

1.4.2 Samkeppnin og Samkeppniseftirlitið 

Mikil samkeppni er á helstu mörkuðum sem Skipti og dótturfélög starfa á og getur leitt til verðlækkana, hærri 

markaðskostnaðar, meiri fjárfestinga en áætlanir gera ráð fyrir og minni markaðshlutdeildar, sem aftur getur haft 

neikvæð áhrif á arðsemi Skipta í framtíðinni. Framangreint getur m.a. leitt til þess að félagið þarf að takast á hendur 

aukinn kostnað vegna fjárfestinga í nýjum tæknilausnum til að uppfylla betur þarfir viðskiptavina sinna. Jafnframt 

kann að vera að aðgangur að fjármögnun nýfjárfestinga verði minni en ella.  

Ef ekki er keppt við samkeppnisaðila í verði, vöruúrvali, gæðum og þjónustu gæti það haft neikvæð áhrif á 

fjárhagslega afkomu Skipta. Nýir samkeppnisaðilar hafa með misjafnlega löngu millibili komið inn á þá markaði 

sem Skipti starfa aðallega á og náð fótfestu og því er ljóst að hættan á nýrri og aukinni samkeppni er stöðugt fyrir 

hendi. Skipti gera sér líka grein fyrir að breytingar á afstöðu neytenda til félagsins og ákvarðanir yfirvalda gætu leitt 

til harðari samkeppni, haft í för með sér að félagið þurfi að ráðast í verulegar fjárfestingar eða að það þurfi að breyta 

viðskiptamódeli sínu til að verja samkeppnisstöðu sína. 

Samkeppniseftirlitið annast framkvæmd og eftirlit með samkeppnislögum nr. 44/2005. Markmið samkeppnislaga er 

að efla virka samkeppni í viðskiptum og stuðla að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins. 

Samkeppniseftirlitinu ber að ná markmiðum samkeppnislaga með því að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og 

takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinna gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum og auðvelda aðgang 

nýrra keppinauta að markaðnum. Hlutverk Samkeppniseftirlitsins felur m.a. eftirfarandi í sér: (i) að framfylgja 

                                                           
5
 Ákvörðunina má í heild sinni finna á vef Póst- og fjarskiptastofnunar: 

http://pfs.is/upload/files/Ákv_32_2012_M7.pdf.  
6
 Ákvörðunina má í heild sinni finna á vef Póst- og fjarskiptastofnunar: 

http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_nr.32_2011.pdf.  
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boðum og bönnum samkeppnislaga og eftir atvikum 53. og 54. gr. EES-samningsins, sbr. lög nr. 2/1993 og leyfa 

undanþágur skv. samkeppnislögum; (ii) að ákveða aðgerðir gegn samkeppnishamlandi hegðun fyrirtækja; (iii) að 

gæta þess að aðgerðir opinberra aðila takmarki ekki samkeppni og benda stjórnvöldum á leiðir til þess að gera 

samkeppni virkari og auðvelda aðgang nýrra keppinauta að markaðnum og (iv) að fylgjast með þróun á samkeppnis- 

og viðskiptaháttum á einstökum mörkuðum í íslensku viðskiptalífi og kanna stjórnunar- og eignatengsl milli 

fyrirtækja.  

Samkeppniseftirlitinu er heimilt, skv. 1. mgr. 37. gr. samkeppnislaganna, að leggja stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem 

brjóta gegn ákvæðum 10.-12. gr. samkeppnislaganna, sem kveða á um bann við samkeppnishamlandi háttsemi, gegn 

fyrirmælum samkeppnisyfirvalda á grundvelli 14. gr. laganna, skilyrðum samkeppnisyfirvalda fyrir undanþágu á 

grundvelli 15. gr., gegn ráðstöfunum á grundvelli 16. gr., gegn fyrirmælum samkeppnisyfirvalda, banni við samruna 

eða tilkynningarskyldu sbr. 17. gr., gegn upplýsingaskyldu skv. 19. gr. og banni skv. 53. og 54. gr. EES-samningsins. 

Samkvæmt 2. mgr. 37. gr. samkeppnislaganna geta sektir numið allt að 10% af heildarveltu síðasta rekstrarárs 

fyrirtækis sem tekið hefur þátt í slíku broti. Samkeppniseftirlitið getur við rannsókn máls gert nauðsynlegar athuganir 

á starfsstað fyrirtækis og samtaka fyrirtækja og lagt hald á gögn þegar ríkar ástæður eru til að ætla að brotið hafi 

verið gegn samkeppnislögum eða ákvörðunum samkeppnisyfirvalda, sbr. 20. gr. samkeppnislaga. Við framkvæmd 

aðgerða skal Samkeppniseftirlitið fylgja ákvæðum laga um meðferð sakamála um leit og hald á munum. Hafi 

fyrirtæki brotið gegn ákvæðum samkeppnislaga hefur Samkeppniseftirlitið heimild til þess að ljúka máli með sátt 

enda samþykki aðilar það. Sátt getur falið í sér viðurkenningu aðila á broti og ef við á samþykki á greiðslu 

stjórnvaldssektar. Sátt getur einnig falið í sér að aðili samþykki að breyta tiltekinni háttsemi á markaðnum eða hlíta 

fyrirmælum eða skilyrðum sem ætlað er að vernda eða efla samkeppni. Þá nær sektarheimild Samkeppniseftirlitsins 

ennfremur til brota á sátt sem aðili gerir við eftirlitið á grundvelli ákvæðis 17. gr. f.,sbr. h. lið 1. mgr. 37. gr. 

samkeppnislaga. Þá er mögulegt að brot á sátt geti haft ítrekunaráhrif. 

Síminn og Míla hafa verið skilgreind af PFS með umtalsverðan markaðsstyrk á nokkrum af þeim undirmörkuðum 

sem PFS hefur eftirlit með og má sjá umfjöllun þess efnis í kafla 1.4.1 Ákvarðanir Póst- og fjarskiptastofnunar 

tengdar Skiptum. Samkeppnisyfirvöld hafa sérstakar gætur á aðgerðum og starfsemi fyrirtækja sem skilgreind hafa 

verið í markaðsráðandi stöðu. Mögulegar aðgerðir Samkeppniseftirlitsins gegn útgefanda kunna að hafa bæði 

orðsporsáhættu fyrir útgefanda, sem og fjárhagslega áhættu ef útgefanda er gert að greiða sektir vegna brota á 

samkeppnislögum. Samskipti útgefanda við samkeppnisyfirvöld hafa verið talsverð og ýmis mál verið til meðferðar 

hjá Samkeppniseftirlitinu. Í öllum tilfellum tóku Skipti eða viðkomandi dótturfélög til varna. Í flestum tilvikum hefur 

verið um að ræða mál sem snúa að Símanum og hefur félagið hafnað því að það hafi brotið gegn samkeppnislögum. 

Vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar Skipta á árinu 2013 var ákveðið að leita eftir heildarsátt við 

Samkeppniseftirlitið um útistandandi mál og rannsóknir. Þann 8. mars 2013 undirrituðu Samkeppniseftirlitið annars 

vegar og Skipti og dótturfélög þess, Síminn, Míla og Skjárinn hins vegar, slíka heildarsátt um lok þeirra mála sem 

eftirlitið hafði haft til rannsóknar og beindust að Símanum. Sáttin var birt með ákvörðun nr. 6/2013 þann 26. mars 

2013 og sú ákvörðun síðar staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála þann 30. ágúst 2013. 

Sátt Samkeppniseftirlitsins og Skipta frá 8. mars 2013 

Líkt og að framan greinir hefur nokkur fjöldi mála verið til skoðunar hjá Samkeppniseftirlitinu. Með heildarsátt 

útgefanda og Samkeppniseftirlitsins frá 8. mars 2013, voru gerðar breytingar á skipulagi og háttsemi 

Skiptasamstæðunnar. Í forsendum ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins kemur fram að sáttin hafi verið gerð í því skyni 

að efla samkeppni. Með henni væri tryggt að keppinautar Símans sitji við sama borð og Síminn sjálfur varðandi 

aðgang að grunnfjarskiptakerfum Skiptasamstæðunnar. Er gengið lengra í slíkum aðskilnaði fyrrum 

einokunarfyrirtækis í fjarskiptum en tíðkast í nágrannalöndum. Skipti féllust einnig á að greiða 300 milljónir kr. í 

stjórnvaldssekt í því skyni að efla varnaðaráhrif og stuðla að eflingu samkeppni, sbr. 25. gr. ákvörðunar nr. 6/2013. 

Með sáttinni eru gerðar breytingar á skipulagi samstæðunnar og þar með á íslenska fjarskiptamarkaðnum. Í þessu 

samhengi ber að hafa í huga að forverar Skipta (Landssími Íslands/Póst- og símamálastofnun) höfðu um áratugaskeið 

byggt upp víðfemt og öflugt fjarskiptakerfi. Samkeppni í fjarskiptum var að fullu heimiluð árið 1998 og var 

Landssíminn einkavæddur á árinu 2005. 

Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar á fjarskiptamarkaði með tilkomu virkrar samkeppni í 

grunnfjarskiptakerfum. Gagnaveita Reykjavíkur hefur byggt upp ljósleiðaranet á suðvestur horni landsins í beinni 

samkeppni við aðgangs- og stofnnet Mílu. Einnig hefur íslenska ríkið veitt Vodafone aðgang að ljósleiðaraþræði í 

ljósleiðarahringnum kringum landið. Vodafone getur því boðið upp á gagnasambönd milli landshluta án þess að nýta 

stofnnet Mílu. 
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Dótturfélag Skipta, Míla, rekur landsdekkandi grunnfjarskiptakerfi. Til þess að geta keppt á fjarskiptamarkaði þurfa 

keppinautar í sumum tilvikum aðgang að kerfinu. Sökum þess eru keppinautar dótturfélaga Skipta óhjákvæmilegir 

viðskiptavinir samstæðunnar. Þetta fyrirkomulag hafa yfirvöld talið skapa viðvarandi hættu á samkeppnishömlum og 

hagsmunárekstrum, m.a. hættu á að smásala Símans nyti betri kjara, þjónustu eða gæða varðandi aðgang að 

grunnkerfinu heldur en keppinautarnir. Telur Samkeppniseftirlitið að aðgerðir dótturfélaga Skipta í eldri málum eigi 

margar rót sína að rekja, með einum eða öðrum hætti, til skipulags samstæðunnar. 

Með sáttinni er gerður skýr og afgerandi aðskilnaður milli annars vegar grunnkerfa samstæðunnar og þjónustu við 

fjarskiptafyrirtæki sem tengist þessum grunnkerfum, og hins vegar smásölustarfsemi Símans. Samkvæmt sáttinni eru 

Skipti og dótturfélög bundin af ítarlegum skilyrðum sem tryggja þetta og vinna þannig gegn því að staða Skipta í 

grunnfjarskipum sé nýtt til þess að skapa fyrirtækinu óeðlilegt samkeppnisforskot. Með sáttinni er þannig leitast við 

að tryggja að Síminn og keppinautar hans sitji við sama borð þegar kemur að aðgangi að grunnfjarskiptakerfum og 

kaupum á fjarskiptaþjónustu af samstæðunni á heildsölustigi.  

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins er gerð grein fyrir því að í ýmsum ríkjum Evrópu (t.d. Bretlandi og Svíþjóð) hafi 

verið gripið til ráðstafana til að breyta skipulagi fjarskiptafyrirtækja sem áður nutu einokunar. Hefur markmið þeirra 

ráðstafana verið að efla samkeppni m.a. með því að tryggja jafnan aðgang að grunnkerfum. Í tilviki Skipta var talið 

nauðsynlegt að ganga lengra í slíkum aðskilnaði en í nágrannalöndum.  

Draga má saman kjarna þeirra fyrirmæla sem Skipti hafa með sáttinni skuldbundið sig til þess að hlíta: 

 Sáttinni er ætlað að tryggja fullt jafnræði kaupenda að öllum heildsöluafurðum (grunnfjarskiptaþjónustu) 

sem Míla selur. Í þessu felst að keppinautar Símans skulu fá sama aðgang að þeim fjarskiptavirkjum og -

þjónustu með sömu kjörum, skilmálum og gæðum og Síminn sjálfur nýtur á hverjum tíma. Hið sama tekur 

til jafnræðis í allri upplýsingagjöf. 

 Til að tryggja framangreint er mælt fyrir um sjálfstæði Mílu og felur sáttin í sér verulegan aðskilnað Mílu 

frá Símanum og öðrum fyrirtækjum innan Skiptasamstæðunnar. Í þessu skyni er mælt fyrir um m.a. þetta: 

o Sjálfstæði Mílu er m.a. tryggt með skýrum fyrirmælum um viðskiptastefnu og verksvið 

fyrirtækisins, óháðum stjórnarformanni og stjórnunarlegu sjálfstæði, aðgreindu húsnæði, 

trúnaðarskyldum og banni við samnýtingu á tilekinni þjónustu. T.d. mega Síminn og Míla ekki 

nýta sama stoðsvið fyrir lögfræðiþjónustu. 

o Mikilvæg fjarskiptakerfi og verkefni sem flutt voru frá Mílu til Símans á árinu 2012 verða flutt 

aftur til Mílu. Til viðbótar verða mikilvæg fjarskiptakerfi flutt frá Símanum til Mílu. Mun starfsemi 

Mílu að þessu leyti eflast talsvert.  

o Þrátt fyrir framangreindar breytingar mun heildsala Símans selja keppinautum fyrirtækisins 

tiltekna þjónustu, t.d. Internetþjónustu í heildsölu og lúkningu símtala í farsímaneti. Mælt er fyrir 

um ráðstafanir til þess að tryggja sjálfstæði heildsölu Símans að þessu leyti og tryggja að 

keppinautar Símans sitji við sama borð og Síminn sjálfur í viðskiptum við heildsölu Símans. Á 

þetta við um verðlagningu, gæði og jafnræði í allri upplýsingagjöf. 

Í sáttinni eru ákvæði sem ætlað er að tryggja að í samningum og öðrum aðgerðum Skipta sé ekki gripið til ráðstafana 

sem eru til þess fallnar að raska samkeppni. Er í því sambandi m.a. mælt fyrir um að allir gildandi 

viðskiptasamningar verði yfirfarnir. 

Skipti skuldbinda sig til að innleiða og viðhalda viðamikilli samkeppnisréttaráætlun. Í henni felst í aðalatriðum að 

tryggt sé með virkum aðgerðum og fræðslu að starfsmenn Skipta fylgi þessari sátt og öðrum skyldum sem leiða af 

samkeppnislögum. 

Til að tryggja að sáttin nái markmiði sínu er gengið lengra í viðvarandi eftirliti en áður hefur tíðkast í 

samkeppnismálum hér á landi. Skipti hefur stofnað sérstaka eftirlitsnefnd sem starfar innan samstæðunnar. Hún er 

skipuð tveimur óháðum fulltrúum og einum fulltrúa Skipta. Tryggt verður að hún geti starfað sjálfstætt og er 

nefndinni ætluð margvísleg verkefni til að tryggja framgang sáttarinnar. Skipun hinna óháðu nefndarmanna er háð 

samþykki Samkeppniseftirlitsins og PFS. Verði nefndin þess vör að Skipti hafi brotið gegn sáttinni skal hún tilkynna 

það Samkeppniseftirlitinu. 

Í sáttinni felst að fallið er frá ágreiningi vegna nýlegra úrskurða áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Í því felst að 

Skipti fella niður dómsmál og hefja ekki dómsmál vegna m.a. úrskurða áfrýjunarnefndar samkeppnismála í málum 

nr. 10/2011 og nr. 1/2012.  
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Með bréfi Samkeppniseftirlitsins til Skipta hf., dags. 4. apríl 2013, staðfesti Samkeppniseftirlitið að þegar ákvörðun 

nr. 6/2013 var birt þann 26. mars sl. hafi ekki verið til rannsóknar hjá eftirlitinu nein mál er varða meint brot Skipta, 

Símans eða Mílu ehf. á samkeppnislögum.  

Nova ehf. kærði ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 6/2013, sem staðfesti sáttina við Skipti, til áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála. Kæran var reist á því að ákvæði samkeppnislaga og reglna réttilega settum með stoð í þeim 

heimiluðu ekki að málum væri lokið á þann hátt sem gert var í nefndri ákvörðun. Í því sambandi var einkum byggt á 

því að Samkeppniseftirlitið vísaði um lagaheimild til 17. gr. f. samkeppnislaga og 22. gr. reglna nr. 880/2005 um 

málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins en samkvæmt umræddum ákvæðum væri forsenda þess að unnt væri að ljúka 

málum með sátt að fyrir lægi brot gegn ákvæðum samkeppnislaga eða ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins. Það lægi 

ekki fyrir í umræddu máli, enda kæmi fram í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins að Skipti, Síminn og Míla viðurkenndu 

ekki brot og Samkeppniseftirlitið hefði ekki rökstutt slíkt með tilhlýðilegum hætti. Samkeppniseftirlitið hafnaði 

framangreindu og byggði á því að hagsmunir virkrar samkeppni krefðust þess ekki að tekin væri endanleg afstaða til 

brota í sáttum. Þá taldi það nefnda 17. gr. f. og 22. gr. framangreindra reglna ekki gera slíkt að skilyrði fyrir sátt. 

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafnaði kröfum Nova ehf. og féllst í meginatriðum á sjónarmið 

Samkeppniseftirlitsins. Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála var kveðinn upp 28. ágúst 2013. Vakin er 

athygli á því að frestur til að höfða mál til ógildingar á úrskurði nefndarinnar er 6 mánuðir frá því aðili fékk vitneskju 

um hann samkvæmt 41. gr. samkeppnislaga og sá möguleiki því fyrir hendi að Nova ehf. kjósi að gera það. 

Ekki er loku fyrir það skotið að aðilar sem hafa lagt fram kvartanir til Samkeppniseftirlitsins og fjallað er um hér 

síðar kunni að láta reyna á rétt sinn til skaðabóta vegna meintra brota en ómögulegt er að segja til um það hvort 

einstakir aðilar sem lagt hafa fram kvörtun kunni að ná árangri í slíkum skaðabótamálum, hvort heldur sem er í þeim 

málum þar sem ákvarðanir eða úrskurðir hafa gengið eða vegna þeirra mála sem lokið var með sátt. Að sama skapi er 

ekki unnt að leggja mat á það hver möguleg fjárhæð krafna yrði í slíkum málum. Ekki er skilyrði fyrir því að 

skaðabótamál verði höfðað að mál hafi verið til meðferðar hjá samkeppnisyfirvöldum. Hins vegar gilda meginreglur 

skaðabótaréttar um slík mál, þ.m.t. um sönnunarfærslu fyrir raunverulegu tjóni, orsakatengsl og sennilega afleiðingu. 

Í þeim málum sem lokið var með sátt hafa Skipti og dótturfélög þess hafnað því að brotið hafi verið gegn 

samkeppnislögum nr. 44/2005 og með sáttinni felst engin viðurkenning á brotum Skipta eða dótturfélaga þess gegn 

samkeppnislögum.  

Þann 21. nóvember sl. upplýsti Skipti Eftirlitsnefnd um jafnan aðgang fjarskiptafyrirtækja um það að upp hefðu 

komið atvik sem sýndu að bæta þyrfti aðgangsstýringar að heildsöluupplýsingum í upplýsingakerfum Símans. Kom 

fram í tilkynningu Skipta að unnið væri að því að greina vandann og gera lagfæringar á aðgangsstýringum að 

upplýsingakerfunum. Var gert ráð fyrir því að þeirri vinnu myndi ljúka á 2-3 vikum. Jafnframt kom fram að 

útgefandi hyggðist láta ytri aðila, í samvinnu við eftirlitsnefndina og innri endurskoðanda félagsins, gera sérstaka 

úttekt á aðgangsstýringum að heildsöluupplýsingum. 

Stjórnsýslumálum sem lokið var með sátt Samkeppniseftirlitsins og Skipta frá 8. mars 2013 

Við undirbúning sáttarinnar frá 8. mars 2013 hafði Samkeppniseftirlitið nána samvinnu við Póst- og fjarskiptastofnun 

(PFS). Samkvæmt 26. gr. sáttarinnar telst þeim rannsóknum Samkeppniseftirlitsins lokið, sem fjallað er um í þessum 

kafla. 

 

Rannsókn á meintri misnotkun Símans á markaðsráðandi stöðu á fjarskiptamarkaði, sbr. andmælaskjal dags. 23. 

febrúar 2012.  

Málið má rekja til ábendingar til Samkeppniseftirlitsins, dags. 25. júní 2007, um að Síminn gætti ekki jafnræðis 

gagnvart fyrirtækjum í magnafsláttum vegna ADSL tenginga. Samkeppniseftirlitið tók málið til rannsóknar og 

útvíkkaði rannsókn þess þannig að hún náði einnig til skoðunar á því hvort 11. gr. samkeppnislaga hefði verið brotin 

með undirverðlagningu, sértækum aðgerðum, samtvinnun og gerð einkakaupasamninga. Í andmælaskjali, dags. 23. 

desember 2008, var frumniðurstaða Samkeppniseftirlitsins að Síminn hefði misnotað markaðsráðandi stöðu sína. 

Þessu mótmælti Síminn með bréfi, dags. 20. febrúar 2009. Rannsókn á þessu máli var síðar skipt. Annars vegar með 

ákvörðun í mál TSC ehf. nr. 41/2009 sem lauk með dómi Hæstaréttar í máli nr. 218/2012. Vegna hins hluta málsins 

var gefið út nýtt andmælaskjal þann 23. febrúar 2012 þar sem komist var að þeirri frumniðurstöðu að Síminn hefði 

misnotað markaðsráðandi stöðu sína með ýmsum aðgerðum. Fólust þær m.a. í því að hafa beitt keppinauta sína 

verðþrýstingi á markaði fyrir ADSL tengingar og Internetþjónustu og með því að hafa gert einkakaupasamninga við 
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kaupendur fjarskiptaþjónustu. Var tekið fram að til greina kæmi að beita verulega íþyngjandi stjórnvaldsviðurlögum. 

Skipti og Síminn skiluðu athugasemdum við andmælaskjalið þann 16. maí 2012. Í þeim var mótmælt að Síminn 

hefði brotið samkeppnislög og voru sett fram margvísleg sjónarmið þar að lútandi. 

 

Rannsókn á meintum brotum Símans hf. á 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 og ákvörðun samkeppnisráðs nr. 

10/2005, Samruni Landssíma Íslands hf. og Íslenska sjónvarpsfélagsins hf., sbr. andmælaskjal dags., 30. apríl 2012. 

Málið má rekja til kvörtunar Vodafone frá 21. janúar 2009 vegna hegðunar Símans á markaði fyrir dreifingu 

sjónvarpsefnis og á markaði fyrir ADSL tengingar. Vodafone hélt því fram að vegna rangrar upplýsingagjafar 

Símans um að Vodafone væri að hætta með IPTV þjónustu frá Símanum væru viðskiptavinir að flytja sig úr 

viðskiptum við fyrirtækið. Með vísan til skilyrða í ákvörðunarorði ákvörðunar samkeppnisráðs nr. 10/2005 Samruni 

Landssíma Íslands hf. og Íslenska sjónvarpsfélagsins hf. taldi Vodafone að Síminn hefði með háttsemi sinni brotið í 

bága við umrædd skilyrði sem þar voru sett. Jafnframt taldi Vodafone að Síminn hafi brotið gegn ákvæðum 11. gr. 

samkeppnislaga, bæði með samtvinnun ADSL- og sjónvarpsþjónustu og með því að niðurgreiða sjónvarpsþjónustu 

með tekjum af ADSL þjónustu. Samkeppniseftirlitið sendi Skiptum og Símanum andmælaskjal í málinu þann 30. 

apríl 2012, þar sem fram kom það frummat að Síminn hafi brotið gegn 11. gr. samkeppnislaga og farið gegn 

skilyrðum í ákvörðunarorðum ákvörðunar samkeppnisráðs nr. 10/2005. Kom fram að til greina kæmi að beita félagið 

verulega íþyngjandi viðurlögum. Í athugasemdum við andmælaskjalið var því mótmælt að Síminn hafi brotið gegn 

samkeppnislögum eða ákvörðun samkeppnisráðs nr. 10/2005 í málinu og voru sett fram margvísleg sjónarmið þar að 

lútandi.  

 

Rannsókn á meintum sértækum samkeppnishamlandi aðgerðum Símans hf. gegn Nova ehf., sbr. andmælaskjal dags. 

11. júní 2012. 

Málið má rekja til kvörtunar Nova ehf. frá 12. apríl 2010. Kvartaði Nova yfir því að Síminn hefði beint sérstökum 

tilboðum að þeim viðskiptavinum sem hringdu mest í kerfi Símans. Þann 21. apríl 2010 framkvæmdi 

Samkeppniseftirlitið húsleit hjá m.a. Skiptum og Símanum vegna málsins. Þann 21. maí 2010 tók 

Samkeppniseftirlitið bráðabirgðaákvörðun þar sem sennilegt var talið að Síminn hefði misnotað markaðsráðandi 

stöðu með því að grípa til ólögmætra aðgerða í því skyni að ná mikilvægum viðskiptavinum frá Nova með sértækum 

verðlækkunum. Samkeppniseftirlitið sendi Símanum þann 11. júní 2012 andmælaskjal þar sem komist var að þeirri 

frumniðurstöðu að Síminn hefði misnotað markaðsráðandi stöðu sína með því að grípa til sértækra 

samkeppnishamlandi aðgerða gagnvart Nova. Var brotið í aðalatriðum talið felast í því að Síminn hefði með 

ólögmætum hætti nýtt sér trúnaðarupplýsingar um keppinauta og á þeim grunni gert markaðsatlögu að 

viðskiptavinum þeirra. Kom fram í andmælaskjalinu að til greina kæmi að beita félagið verulega íþyngjandi 

viðurlögum. Síminn og Skipti gerðu athugasemdir við andmælaskjalið þann 18. september 2012. Í þeim var mótmælt 

að Síminn hefði brotið samkeppnislög og voru sett fram margvísleg sjónarmið þar að lútandi.  

 

Rannsókn Samkeppniseftirlitsins vegna markaðshegðunar Símans á markaði fyrir farsímaþjónustu í tengslum við 

markaðssetningu félagsins á þjónustuleiðinni „Núllið", sbr. erindi frá Nova ehf., dags. 15. september 2008. 

Málið má rekja til kvörtunar Nova frá 15. september 2008 vegna þjónustuleiðarinnar „Núllið“ hjá Símanum. Taldi 

Nova að Síminn hefði misnotað markaðsráðandi stöðu sína og með því brotið gegn 11. gr. samkeppnislaga. Síminn 

fékk á engu stigi málsins sent andmælaskjal frá Samkeppniseftirlitinu. Undir rekstri málsins gerði Síminn 

margvíslegar athugasemdir við málatilbúnað Nova og hafnaði því að í háttsemi félagsins hafi falist ólögleg sértæk 

verðlækkun eins og Nova hélt fram.  

 

Erindi frá Fjarskiptum ehf. (Vodafone), dags. 2. apríl 2012, um meinta misnotkun Símans á markaði fyrir 

heimasíma.  

Málið má rekja til kvörtunar Vodafone, dags. 2. apríl 2012, vegna hegðunar Símans á markaði fyrir heimasíma með 

tilboðum sem boðin voru starfsmönnum Icelandair. Hélt Vodafone því fram að Síminn hafi brotið gegn 11. gr. 

samkeppnislaga. Í sínum rökstuðningi hafnaði Síminn því að brotið hafi verið gegn samkeppnislögum. Ekki var 

gefið út andmælaskjal í málinu.  
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Erindi frá Fjarskiptum ehf. (Vodafone), dags. 1. júní 2012, um meint brot Símans hf. og IP fjarskipta ehf. á 

heildsölumarkaði fyrir farsímaþjónustu.  

Málið má rekja til kvörtunar Vodafone, dags. 1. júní 2012, yfir hegðun Símans og Tals á markaði fyrir 

farsímaþjónustu. Var því haldið fram að um hafi verið að ræða brot á 10. og 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. 

Taldi Vodafone erindið varða tvo heildsölumarkaði, þ.e. annars vegar markað fyrir aðgang og upphaf símtala í 

almennum farsímanetum og hins vegar markað fyrir lúkningu símtala í einstaka farsímanetum. Síminn hafnaði 

ásökunum Vodafone með rökstuddum athugasemdum. Ekki var gefið út andmælaskjal í málinu.  

 

Erindi frá IP fjarskiptum ehf. (Tali), dags. 14. nóvember 2012, vegna takmarkana Símans á aðgangi að 

heildsölumarkaði fyrir sjónvarpsdreifingu um ADSL eða ljósleiðara. 

Málið má rekja til kvörtunar Tals, dags. 14. nóvember 2012, um ætluð alvarleg samkeppnisvandmál sem skapast hafi 

vegna takmörkunar á aðgangi að heildsölumarkaði fyrir sjónvarpsþjónustu sem dreift sé um ADSL eða ljósleiðara og 

hegðunar Vodafone og Símans á þeim markaði. Taldi kvartandi að rannsaka þyrfti hvort 10. eða 11. gr. 

samkeppnislaga hefði verið brotin. Í athugasemdum Símans er hafnað með öllu ásökunum Tals varðandi aðgang að 

sjónvarpsþjónustu Símans í heildsölu. Var því haldið fram að Tal hafi vitað betur enda hafi þegar verið samið um 

þjónustuna milli félaganna og hafi það verið gert 29. nóvember 2012. Komi því ekki til álita að Síminn hafi brotið 

gegn bannákvæðum samkeppnislaga. Í athugasemdum sínum viðurkenndi Tal að félagið hafði þegar gert 

heildsölusamning við Símann um umrædda sjónvarpsþjónustu. Í ljósi þessa gerði Síminn þá kröfu að 

Samkeppniseftirlitið hafnaði því að taka til meðferðar þann hluta kvörtunarinnar er sneri að Símanum. Ekki var gefið 

út andmælaskjal í málinu.  

 

Samskipti Símans hf. við Samkeppniseftirlitið vegna kvörtunar um samkeppnishamlandi aðgerðir dreifiveitna með 

ókeypis dreifingu á auka sjónvarpsstöð RÚV 

Með bréfi, dags. 15. júní 2012, upplýsti Samkeppniseftirlitið Símann um að borist hefði ábending frá 365 miðlum 

ehf., dags. 18. janúar 2012, þar sem vakin væri athygli á meintum samkeppnishamlandi aðgerðum Símans og 

Vodafone með dreifingu á auka rás fyrir efni RÚV án endurgjalds.  

Með bréfi, dags. 29. júní 2012, svaraði Síminn ofangreindu og sendi umbeðin gögn og upplýsingar. Í bréfinu var því 

alfarið hafnað að ábending 365 miðla ehf. gæfi tilefni til að hefja rannsókn á því hvort Síminn hefði brotið gegn 

bannákvæðum 10. og 11. gr. samkeppnislaga. Félagið hefði hvorki átt samráð með aðilum á markaði sem hefði það 

að markmiði eða af því leiddi að komið væri í veg fyrir samkeppni, hún takmörkuð eða henni raskað í skilningi 

ákvæðisins né heldur væri það í markaðsráðandi stöðu á markaði fyrir dreifingu á sjónvarpsefni. Því kæmi beiting 

hvorugs tilvitnaðs ákvæðis til greina. 

Samskipti Símans hf. við Samkeppniseftirlitið vegna ábendingar um háttsemi Símans hf. í samskiptum við 

Heilsuvernd ehf. 

Með bréfi, dags. 6. júlí 2011, upplýsti Samkeppniseftirlitið Símann um að því hefði borist ábending um samskipti 

fyrirtækisins við Heilsuvernd ehf. varðandi fjarskiptabúnað, þjónustu við þann búnað og fjarskiptaþjónustu í 

fastlínukerfi, farsímakerfi, nettengingum og mögulega fleiru. Óskaði Samkeppniseftirltið eftir upplýsingum um það 

hvort félagið hefði á því ári verið í samskiptum við Heilsuvernd ehf. um framangreind atriði auk þess sem óskað var 

eftir afriti af sundurliðuðu útboði og/eða tilboði milli félaganna vegna þessara viðskipta hefðu þau átt sér stað og 

afriti af viðeigandi samningi hefði hann verið gerður. 

Ofangreindu bréfi var svarað með bréfi, dags. 27. júlí 2011, þar sem samskipti Símans við Heilsuvernd ehf. á 

umræddu ári voru útlistuð. Þá var áréttað að Síminn teldi þau ekki þess eðlis að tilefni væri til að 

Samkeppniseftirlitið hæfi rannsókn á háttsemi Símans í þeim samskiptum að eigin frumkvæði. Ekki kemur fram í 

sátt Samkeppniseftirlitsins og Skipta dagsettri 8. mars 2013 að með henni hafi rannsókn framangreinds máls verið 

lokið en með staðfestingarbréfi Samkeppniseftirlitsins til Skipta frá 4. apríl 2013, staðfesti Samkeppniseftirlitið að 

þegar ákvörðun nr. 6/2013 var birt þann 26. mars sl. hafi ekki verið til rannsóknar hjá eftirlitinu nein mál er varða 

meint brot Skipta, Símans eða Mílu ehf. á samkeppnislögum.  
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Dómsmál sem fallið var frá vegna sáttar við Samkeppniseftirlitið 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 7/2012, frá 3. apríl 2012, og úrskurðir áfrýjunarnefndar samkeppnismála í 

málum nr. 1/2012 frá 22. ágúst 2012 og nr. 5/2012 frá 14. desember 2012, Síminn hf. gegn Samkeppniseftirlitinu 

Með ákvörðun nr. 7/2012 komst Samkeppniseftirlitið að þeirri niðurstöðu að Síminn hefði verið í markaðsráðandi 

stöðu á smásölumarkaði fyrir farsíma- og talsímaþjónustu sem og á heildsölumarkaði fyrir aðgang og upphaf símtala 

í almennum GSM farsímanetum og á heildsölumarkaði fyrir lúkningu símtala í eigin GSM farsímaneti. Þá var staða 

fyrirtækisins á tengdum fjarskiptamörkuðum talin afar sterk. Enn fremur var komist að þeirri niðurstöðu að Síminn 

hefði beitt keppinauta fyrirtækisins verðþrýstingi og þar með misnotað markaðsráðandi stöðu sína. Talið var að þessi 

aðgerð Símans hefði verið til þess fallin að raska samkeppni með alvarlegum hætti. Var Síminn talinn hafa brotið 

bæði 11. gr. samkeppnislaga sem og 54. gr. EES-samningsins. Síminn var auk þess talinn hafa brotið 19. gr. 

samkeppnislaga með veitingu rangra og villandi upplýsinga í málinu. Lögð var samtals 440 milljón króna sekt á 

Símann vegna hinna meintu brota. 

Með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 1/2012 var ofangreind ákvörðun Samkeppniseftirlitsins að 

því er brot á 11. gr. samkeppnislaga og 54. gr. EES-samningsins varðar staðfest en hún felld úr gildi að því er brot á 

19. gr. samkeppnislaga varðar. Álögð stjórnvaldssekt var lækkuð í 390 milljón króna. 

Með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 5/2012 var felld úr gildi ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

frá 21. september 2012 um að synja Símanum um aðgang að þeim samskiptum Samkeppniseftirlitsins við 

Eftirlitsstofnun EFTA sem tengjast ofangreindri ákvörðun eftirlitsins nr. 7/2012. Málinu var vísað til meðferðar á ný 

hjá Samkeppniseftirlitinu. 

Dómsmál var höfðað með stefnu þingfestri 21. febrúar 2013 og þess krafist að sá hluti ofangreinds úrskurðar 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 1/2012 þar sem staðfest var ofangreind ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

um að Síminn hefði brotið gegn 11. gr. samkeppnislaga og 54. gr. EES-samningsins og Símanum gert að greiða 390 

milljónir króna í sekt yrði felldur úr gildi sem og ofangreind ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í heild.  

Þá höfðaði Samkeppniseftirlitið dómsmál með stefnu þingfestri sama dag þar sem þess er krafist að fellt verði úr 

gildi ákvæði í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 1/2012 um að fella úr gildi þá ákvörðun 

eftirlitsins að Síminn hafi brotið 19. gr. samkeppnislaga. Þá er þess krafist að Símanum verði gert að greiða 50 

milljón króna sekt í ríkissjóð.  

Með undirritun sáttarinnar frá 8. mars 2013 féllust Samkeppniseftirlitið og Síminn á að fella umrædd dómsmál niður, 

sbr. 31. gr. sáttarinnar. 

 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 30/2011, frá 16. september 2011 og úrskurður áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála í máli nr. 10/2011, Síminn hf. gegn Samkeppniseftirlitinu, frá 16. janúar 2012 

Með ofangreindri ákvörðun komst Samkeppniseftirlitið að þeirri niðurstöðu að Síminn hefði verið í markaðsráðandi 

stöðu á markaði fyrir gagnaflutningsþjónustu með 3G netlykli á Íslandi. Þá var komist að þeirri niðurstöðu að tilboð 

Símans „3G netlykill og áskrift fyrir 0 kr. í allt sumar“, sem tók gildi 1. júní 2009, hefði ekki staðið undir kostnaði 

við þjónustuna. Markaðsaðgerðir og verðlagning Símans voru þannig talin til þess fallin að raska eðlilegri samkeppni 

og hindra vöxt minni keppinautar og fela í sér brot Símans á 11. gr. samkeppnislaga og 54. gr. EES-samningsins. Var 

Símanum gert að greiða 60 milljón króna sekt. 

Með framangreindum úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála var ákvörðun Samkeppniseftirlitsins staðfest. 

Dómsmál var höfðað með stefnu þingfestri 28. júní 2012 og þess krafist að nefndur úrskurður áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála og framangreind ákvörðun Samkeppniseftirlitsins yrðu felld úr gildi.  

Með undirritun sáttarinnar frá 8. mars 2013 undirgekkst Síminn að fella umrætt dómsmál niður, sbr. 31. gr. 

sáttarinnar. 
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Samskipti Mílu ehf. við Samkeppniseftirlitið vegna meintrar ólögmætrar synjunar Mílu ehf. um aðgang að 

ómissandi aðstöðu 

Með bréfi, dags. 29. október 2010, upplýsti Samkeppniseftirlitið Mílu um að því hefði borist erindi frá Og 

fjarskiptum ehf. (Vodafone), dags. 13. október 2010, vegna ofangreinds. Erindið var hjálagt og þess óskað að Míla 

léti í té umsögn um það svo eftirlitið gæti metið hvort tilefni væri til að taka það til rannsóknar. 

Í umræddu erindi Vodafone, dags. 13. október 2010, var því haldið fram að Míla hefði með ólögmætum hætti synjað 

um aðgang að ómissandi aðstöðu félagsins og þar með brotið gegn 11. gr. samkeppnislaga. Nánar tiltekið var því 

haldið fram að Míla hefði með ólögmætum hætti synjað Vodafone um nauðsynlegan aðgang að að símstöðvum Mílu 

til að leggja innanhúsljósleiðarakapal frá eigin ljóstengigrind í símstöð og að splæisiboxi ljósleiðarakapals svo 

Vodafone geti samtengt eigin tækjabúnað í gegnum leigðan ljósþráð (ljósleiðara NATO) milli tveggja símstöðva.  

Með bréfi, dags. 25. nóvember 2010, lét Míla Samkeppniseftirlitinu í té umsögn sína við ofangreint erindi Vodafone. 

Í því voru gerðar verulegar athugasemdir við framsetningu Vodafone á atvikum máls og útlistað að rétt 

málavaxtalýsing ein og sér sýni að Míla hafi ekki synjað um aðgang að aðstöðu sinni með ólögmætum hætti. Því var 

þannig alfarið hafnað að Míla hefði brotið gegn 11. gr. samkeppnislaga. Að öðru leyti var vísað til þess að 

Samkeppniseftirlitið mundi fara út fyrir heimildir sínar hæfi það rannsókn á máli þessu enda félli það skýrlega undir 

valdsvið Póst- og fjarksiptastofnunar. Þá voru gerðar athugasemdir við skilgreiningu Vodafone á mörkuðum og mat 

á stöðu Mílu á þeim.  

Í ofangreindu bréfi kemur einnig fram að Póst- og fjarskiptastofnun hafi með ákvörðun sinni nr. 34/2010 komist að 

þeirri niðurstöðu að Vodafone eigi rétt á umræddum aðgangi á grundvelli ákvörðunar stofnunarinnar nr. 20/2007, 

óháð samningi félagsins við Varnarmálastofunun og að Vodafone skuli bera þann kostnað sem af hlýst. Sú 

niðurstaða hefði komið Mílu umtalsvert á óvart þar sem félagið hefði talið fullvíst að aðgangurinn félli utan þeirrar 

ákvörðunar. Á grundvelli ákvörðunarinnar hafi Míla þegar hafist handa við nauðsynlega vinnu í samvinnu við 

Vodafone. Samkeppniseftirlitið var svo upplýst um að Vodafone hefði verið tengt inn á öllum umbeðnum stöðum. 

Samkeppniseftirlitið sendi bréf til kvartanda, dags. 7. júlí 2011, þar sem fram kemur að Samkeppniseftirlitið telji 

með vísan til framvindu málsins ekki ástæðu til að taka erindi Vodafone til frekari rannsóknar og einnig með tilvísun 

til lokamálsgreinar 8. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005, auk þess sem Samkeppniseftirlitinu sé heimilt að raða málum í 

forgangsröð. Samkeppiseftirlitið framsendi svo erindi Vodafone til PFS á grundvelli reglna nr. 265/2001 um meðferð 

og úrlausn fjarskipta- og póstmála þar sem segir að með hliðsjón af forsögu málsins og gögnum vilji SE vekja 

athygli Póst- og fjarskiptastofnunar á því að mögulega hafi Míla, með því að hafa ekki orðið við ósk Vodafone um 

aðgang að NATO streng á tilteknum stöðum þar sem hann liggur utan tækjarýmis Mílu, farið gegn efni og anda 

ákvörðunar Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 34/2010. Í kjölfarið sendi PFS bréf til Vodafone þar sem leitað var eftir 

sjónarmiði fyrirtækisins. Svarbréf Vodafone barst í desember 2011 þar sem vísað er til ákvörðunar PFS nr. 34/2010 

um ýmsar aðgangsbeiðnir á nýjum stöðum. PFS framsendi svo bréf þetta til Mílu dags. 17. febrúar 2012 og svaraði 

Míla því með bréfi dags. 2. mars 2012. Í umsögn Mílu kemur m.a. fram að fyrirtækið muni afgreiða beiðni Vodafone 

í ljósi ákvarðana PFS nr. 34/2010 og nr. 28/2011 og tengja ljósleiðara frá tengibrunnum inn í tækjahús þar sem það 

er tæknilega mögulegt, þ.e. ljósleiðari er til og laus en skoða þyrfti hvert tilvik fyrir sig. Í kjölfarið sendi PFS svo bréf 

til Vodafone þar sem því var lýst að PFS hefði móttekið athugasemdir Mílu og hygðist ekki taka frekari afstöðu til 

málsins en myndi skera úr um einstaka aðgangsbeiðni eftir því sem krafist væri ef ekki næðist samkomulag milli 

aðila. Í lok bréfs PFS kemur fram að stofnunin myndi ekki grípa til frekari ráðstafana fyrr en eftir því væri 

leitað. Samkvæmt upplýsingum PFS í tölvupósti þann 5. mars 2013 höfðu ekki borist frekari athugasemdir og var 

búið að fella málið út af málaskrá PFS. 

Möguleg skaðabótamál 

Nokkuð hefur færst í vöxt á Íslandi að fyrirtæki og jafnvel einstaklingar sem telja sig hafa orðið fyrir tjóni vegna 

háttsemi sem þau telja andstæð samkeppnislögum láti reyna á skaðabótarétt sinn fyrir dómstólum. Eins og að framan 

er rakið hefur nokkur fjöldi mála verið til rannsóknar hjá samkeppnisyfirvöldum sem hafa snúið að dótturfélögum 

Skipta. Verður því að telja áhættu í rekstri samstæðunnar að höfðuð verði skaðabótamál á hendur einhverjum 

félögum innan Skiptasamstæðunnar. Vert er að taka það fram að það er ekki skilyrði fyrir því að skaðabótamál verði 

höfðað að máli hafi lokið með ákvörðun á stjórnsýslustigi eða yfir höfuð að mál hafi verið tekin til málsmeðferðar 

hjá samkeppnisyfirvöldum.  

Nú þegar hafa fyrirtæki gert reka að skaðabótamálum gagnvart Símanum. Vísast til umfjöllunar í kafla 1.4.10 

Ágreinings- og dómsmál í því sambandi.   
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Beiðni um undanþágu frá 10. gr. samkeppnislaga, dags. 25. janúar 2013 

Samkeppniseftirlitið var með bréfi upplýst um samning milli Símans og IP-fjarskipta ehf. (Tals) um kaup á notuðum 

beinum, dags. 29. nóvember 2012, og óskað eftir undanþágu frá 10. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005, sbr. 15. gr. 

sömu laga eða staðfestingu á því að slíkrar undanþágu væri ekki þörf. Fram kom að með samningnum kaupi Síminn 

alla beina Tals sem notaðir eru fyrir ADSL og VDSL tengingar þar sem Tal hefði ákveðið að láta af því að eiga 

búnaðinn og þess í stað taka búnað á leigu með lágmarksáhættu og fjárskuldbindingu. Þá skuldbindi Tal sig til að 

leigja allan búnaðinn í að lágmarki eitt ár en geti óskað eftir framlengingu standi vilji til. Í beiðninni voru jafnframt 

færð rök að því að umræddur samningur uppfyllti öll skilyrði 15. gr. samkeppnislaga til að njóta undanþágu teldi 

Samkeppniseftirlitið hann falla undir 10. gr. laganna. Samkeppniseftirlitið svaraði erindi Símans, með bréfi dags. 27. 

mars 2013, þar sem fram kemur að við skoðun á erindi Símans og Tals, og á þeim samningi sem með fylgdi, fái 

Samkeppniseftirlitið ekki séð að samningurinn og fyrirhugað samstarf félaganna, eins og því sé lýst, fari gegn 10. gr. 

samkeppnislaga. Þá er áréttað að það sé á ábyrgð félaganna að háttsemi þeirra sé samrýmanleg stöðu þeirra og 

samkeppnislögum á hverjum tíma þegar komi að framkvæmd og útfærslu þess samstarfs sem í samningnum sé lýst.  

Kvörtun Fjarskipta hf. (Vodafone) til Samkeppniseftirlitsins, dags. 5. september 2013 

Með bréfi Samkeppniseftirlitsins til Símans, dags. 23. september 2013, fékk Síminn send til upplýsingar afrit af 

kvörtun Fjarskipta hf. (Vodafone) til Samkeppniseftirlitsins, dags. 5. september síðastliðinn og bréf 

Samkeppniseftirlitsins til Vodafone, dags. 23. sama mánaðar. Umrædd kvörtun Vodafone laut að markpósti sem 

ætlunin var að Síminn myndi dreifa eingöngu til viðskiptavina sinna en var vegna mistaka við vinnslu 

viðskiptamannalista var einnig dreift til viðskiptavina Skjásins. Með markpósti þessum taldi Vodafone Símann vera 

að nýta upplýsingar um viðskiptavini Skjásins í þeim tilgangi að styrkja stöðu sína á markaði fyrir farsíma og 

gagnaflutning í farsíma andstætt 11. gr. samkeppnislaga, ákvörðun samkeppnisráðs nr. 10/2005 og skilyrðum 

ákvörðunar nr. 6/2013. 

Í svarbréfi Samkeppniseftirlitsins til Vodafone kemur fram að skoðun stjórnvaldsins hafi leitt í ljós að mistök hafi 

verið gerð við tölvuvinnslu á viðskiptamannalista sem varð til þess að umræddur markpóstur barst einnig til 

viðskiptavina Skjásins, þ.m.t. þeirra viðskiptavina Skjásins sem eru viðskiptavinir Vodafone. Samkeppniseftirlitið 

taldi ekki nægar vísbendingar um brot á 11. gr. samkeppnislaga, ákvörðun samkeppnisráðs nr. 10/2005 eða ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins nr. 6/2013 til þess að rannsókn yrði haldið áfram. Með hliðsjón af því aðhafðist 

Samkeppniseftirlitið ekki frekar vegna erindis Vodafone. Þá var bent á að í samræmi við 10. gr. málsmeðferðarreglna 

Samkeppniseftirlitsins væri unnt að áfrýja þessari niðurstöðu til áfrýjunarnefndar samkeppnismála innan fjögurra 

vikna, sbr. 4. gr. samkeppnislaga. Skiptum er ekki kunnugt um að ákvörðuninni hafi verið áfrýjað.  

1.4.3 Mikilvægir samningar 

Á félaginu hvílir samningsbundin skylda til að uppfylla ýmis ákvæði leigu- og fjármögnunarsamninga. Ef félagið 

yrði ófært um að standa við skuldbindingar sínar, eða hætti af einhverjum ástæðum að gera það, ættu leigusalar og 

lánveitendur rétt á að rifta umræddum samningum, sem gæti haft neikvæðar fjárhagslegar afleiðingar í för með sér 

fyrir félagið, t.d. gjaldfellingu lána eða leiguskuldbindinga.  

Gjaldfellingarheimildir þessar snúa að hefðbundnum vanefndarákvæðum, til dæmis vanefndum á samningsbundnum 

greiðslum afborgana, vaxta eða leigu og brotum á fjárhagsskilmálum, sbr. umfjöllun í kafla 1.5.6 Sérstakir 

lánaskilmálar. Stærsti lánardrottinn félagsins er Arion banki hf. og stærsti leigusali félagsins er Landfestar ehf., 

kennitala 440805-0270, Álfheimum 74, 104 Reykjavík, sem er dótturfélag Arion banka hf. 

Samkomulag um fjárhagslega endurskipulagningu 

Í tilkynningu stjórnar Skipta hf. til kauphallar þann 24. janúar 2013 kom fram að stjórnin hefði ákveðið að hefja 

fjárhagslega endurskipulagningu félagsins og að leitað yrði samstarfs við lánardrottna um það verkefni. Að höfðu 

samráði við helstu kröfuhafa félagsins, var þann 2. apríl lögð fram tillaga Skipta um endurskipulagningu skulda 

félagsins og leitaðist félagið eftir því að allir kröfuhafar vaxtaberandi skulda þess, sem falla undir fjárhagslega 

endurskipulagningu, samþykktu tillöguna. Klakki ehf., sem beint eða óbeint eini hluthafi Skipta á þeim tíma, veitti 

samþykki sitt fyrir endurskipulagningunni. Tillögur Skipta um endurskipulagninguna höfðu ekki áhrif á almenna 
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viðskiptamenn og birgja Skipta heldur eingöngu Arion banka sem lánveitanda félagsins og eigendur skuldabréfa sem 

skráð voru á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. undir heiti SIMI 06 01. 

Meginatriði endurskipulagningartillögunnar voru svohljóðandi: 

a) Í fyrsta lagi, endurgreiddi Skipti hverjum og einum kröfuhafa (miðað við skráða kröfuhafa kl. 16:30 þann 

27. mars 2013) kr. 2.000.000 í reiðufé og kom greiðslan til lækkunar höfuðstóls viðkomandi kröfu. 

b) Í öðru lagi að öllum kröfum samkvæmt skuldabréfunum yrði breytt eða skipt fyrir hlutafé í Skiptum. 

c) Í þriðja lagi að öllum kröfum Arion banka hf. sem ekki eru hluti af núverandi forgangsláni félagsins, yrði 

breytt eða skipt fyrir hlutafé í Skiptum. 

d) Í fjórða lagi fól tillagan í sér að forgangslán félagsins yrðu endurfjármögnuð að fullu með annars vegar láni 

frá Arion banka hf. að fjárhæð um kr. 19 milljarðar og hins vegar með útgáfu skuldabréfaflokks að fjárhæð 

um kr. 8 milljarðar, eða annarri fjármögnun. Var gert ráð fyrir að framangreindar lánveitingar verði tryggðar 

með fyrsta veðrétti í helstu eignum Skipta hf. og dótturfélögum þess. 

Í tillögunni fólst einnig að nýir hluthafar gerðu ráð fyrir að skrá hlutabréf félagsins í kauphöll svo fljótt sem auðið er, 

en búist er við að það geti fyrst orðið á árinu 2014. 

Til þess að fjárhagslegri endurskipulagningu Skipta myndi ljúka á þessum forsendum þurftu allir eigendur 

skuldabréfaflokksins að gerast aðilar að samningi um endurskipulagninguna. Myndi slíkt samþykki ekki ná fram að 

ganga var búist við því að stjórn félagsins myndi óska eftir heimild Héraðsdóms Reykjavíkur til að leita formlegra 

nauðasamningi við kröfuhafa sína. Þann 30. apríl 2013 tilkynnti Skipti um það að Arion banki hf. og eigendur 

skuldabréfaflokksins SIMI 06 01 höfðu allir samþykkt að gerast aðilar að samningi um endurskipulagninguna og 

fyrir lá lánsloforð til endurfjármögnunar á forgangslánum félagsins. Þann 14. júní 2013 tilkynntu Skipti enn fremur 

um að öll skilyrði sem sett voru fyrir fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins hefðu verið uppfyllt. Undirritaðir 

voru lánssamningar við Arion banka hf. að fjárhæð 21 ma.kr. og félaginu bárust áskriftarloforð frá fagfjárfestum að 

nýjum 8 ma.kr. skuldabréfaflokki félagsins. Samtals bárust áskriftarloforð fyrir tæpa 12 ma.kr., sem var tæplega 50% 

umframeftirspurn, og voru áskriftarloforð skert hlutfallslega. 

Þann 20. júní 2013 var efndadagur og öllum skuldabréfum í skuldabréfaflokknum SIMI 06 01 skipt fyrir hlutafé í 

Skiptum. Þá var öllum kröfum Arion banka hf., sem ekki voru hluti af þáverandi forgangsláni félagsins, skipt fyrir 

hlutafé í félaginu og einnig fékk hver kröfuhafi félagsins sem var aðili að framangreindum samningi greiddar 2 m.kr. 

Þann 2. júlí 2013 komu nýir hluthafar saman til fundar og félaginu var kosin ný stjórn. 

Við framangreinda umbreytingu skulda í hlutafé kann að felast skattskylda fyrir Skipti. Um 35,1 ma.kr. af 

vaxtaberandi skuldum Skipta var skipt fyrir hlutafé í félaginu. Í 6. mgr. XXXVI. kafla laga um tekjuskatt nr. 90/2003 

ber félagi sem skiptir kröfu í hlutafé að láta framkvæma mat á verðmæti hlutafjárins en við mat á skattskyldu er horft 

til virðis þess gagngjalds sem innt var af hendi fyrir framangreindar skuldir. Skuldara ber að tekjufæra mismun á 

verðmæti hlutafjárins og bókfærðu verði skuldanna. Með vísan til framangreinds var verðmæti hlutafjár Skipta talið 

standa undir verðmæti umbreyttra skulda og telja Skipti því að öllu óbreyttu að ekki komi til skattskyldu vegna 

umbreytingu skuldanna.   

1.4.4 Starfsmannaáhætta 

Innan félagsins er yfirgripsmikil reynsla og þekking á íslenska fjarskipta- og fjölmiðlamarkaðnum ásamt 

upplýsingatæknimarkaðnum. Framtíðarþróun félagsins veltur á þekkingu, reynslu og einurð stjórnenda þess og 

annarra lykilstarfsmanna. Það gæti haft neikvæð áhrif á félagið ef einn eða fleiri þessara lykilstarfsmanna hætta 

störfum hjá því. Ef félagið getur ekki ráðið til sín nýja hæfa starfsmenn gæti það haft neikvæð áhrif á getu þess til að 

þróa reksturinn áfram. Það er mikilvægt fyrir Skipti að geta laðað til sín og haldið í hæft starfsfólk. Félagið leggur 

mikla áherslu á að bjóða upp á góð starfsskilyrði og samkeppnishæf laun, en ekki er víst að því takist ávallt að laða 

til sín og halda í þá starfsmenn sem það þarfnast. 

1.4.5 Kjarasamningar 

Í maí 2011 var skrifað undir kjarasamninga á almennum vinnumarkaði til þriggja ára og eru því núgildandi 

samningar að renna út þann 31. janúar 2014. Fyrir liggur að viðræður um nýja kjarasamninga eru að fara af stað 

undir lok ársins. Þær kjarabætur sem samið verður um kunna að hafa ýmis konar áhrif á starfsemi Skipta. Erfitt getur 

verið að velta auknum launakostnaði út í verðlagið ef til að mynda nýir kjarasamningar innihalda forsenduákvæði um 
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að kaupmáttur aukist, verðlag haldist stöðugt, gengi krónunnar styrkist marktækt og að stjórnvöld standi tiltekin 

fyrirheit í efnahags-, atvinnu- og félagsmálum. Jafnframt má benda á að leiði kjarasamningar til enn meiri 

launahækkana en hagspár Seðlabanka Íslands gera ráð fyrir kann að vera að nauðsyn sé að hækka vexti í landinu með 

tilheyrandi áhrifum á fjármagnskostnað Skipta og þar með afkomu félagsins og viðskiptavina þess. 

1.4.6 Birgjar  

Félagið er háð því að það geti keypt eða leigt vörur og þjónustu af birgjum sínum á sanngjörnum kjörum. Um 28% 

innkaupa félagsins eru frá erlendum birgjum en um 72% frá innlendum birgjum. Helstu birgjar Skipta eru stórir 

framleiðendur fjarskiptabúnaðar og verður samningsstaða þeirra að teljast sterk. Það getur reynst erfitt að finna 

staðgengil birgis bæði hérlendis sem erlendis vegna smæðar og samþjöppunar. Viðskiptaumhverfið á Íslandi í kjölfar 

efnahagshrunsins er hins vegar með þeim hætti að erfiðara er fyrir íslensk fyrirtæki að stofna til nýrra 

viðskiptasambanda erlendis en áður.  

1.4.7 Fasteignir, leiguhúsnæði og staðsetning 

Skipti leigir stærstan hlutann af húsnæði undir starfsemi sína. Engar meiriháttar kvaðir eru á leigusamningum 

félagsins en í töflunni hér að neðan er yfirlit yfir rúmlega 90% leigusamninga félagsins. Hluti af þessu húsnæði hýsir 

verslanir félagsins og getur staðsetning þeirra haft nokkuð um þann fjölda viðskiptavina sem þær laða til sín.  

Tafla 1: Yfirlit yfir helstu leigusamninga Skipta 

Leigutaki Leigusali Leigð eign FM 

Skipti Eik fasteignafélag hf. Ármúli 19, Reykjavík 598 

Síminn LF3 ehf. Suðurlandsbraut 30, Reykjavík 10.026 

 

 

 

  Suðurlandsbraut 28/Ármúli 25, Reykjavík 

  Ármúli 27, Reykjavík 

  Hafnarstræti 102, Akureyri 

 Reitir hf. Ármúli 31, vestur 1.hæð/kjallari, Reykjavík 2.279 

  Ármúli 31, vestur 1.hæð/kjallari, Reykjavík  

  Ármúli 31, austur kjallari, Reykjavík 

 Smáralind ehf. Smáralind, Kópavogi 166 

 SMI ehf. Gleráreyrar 1, Akureyri 399 

Míla LF3 ehf.  Stórhöfði 22-30, Reykjavík 7.244 

  Suðurlandsbraut 28/Ármúli 25, Reykjavík 

  Fjölnisgata 3B, Akureyri 

 Símahúsið ehf. Thorvaldsensstræti 4, Reykjavík 1.511 

Skjárinn Víðsjá-kvikmyndagerð ehf. Skipholt 31, Reykjavík 1.876 

 

Áhætta kann að vera fólgin í því að félagið geti ekki tryggt sér hentugt húsnæði undir starfsemi sína á mikilvægum 

svæðum á sanngjörnum kjörum. Á það bæði við um húsnæði undir nýja starfsemi eða við lok framangreindra 

leigusamninga.  Bent er á að á dagsetningu þessarar útgefandalýsingar er Arion banki hf. stærsti hluthafinn í Skiptum 

og eini eigandi Landfesta ehf., en Landfestar ehf. eru móðurfélag LF3 ehf.,stærsta leigusala félagsins. 

Ýmis umhverfisáhrif, svo sem eldgos og jarðskjálftar, geta haft áhrif á möguleika Skipta til að nota fasteignir sem 

félagið á eða leigir. 
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1.4.8 Tölvukerfi og innviðir 

Rekstur Skipta þarfnast skilvirkra tölvukerfa. Bilanir í tölvukerfum félagsins kynnu að hafa neikvæð áhrif á rekstur 

þess. Félagið gerir sér grein fyrir því mikilvæga hlutverki sem tölvukerfi gegna í skilvirkum rekstri félagsins og að 

það geti náð viðskiptalegu forskoti með því að innleiða tækninýjungar sem bæta þjónustu til viðskiptavina og 

auðvelda starfsmönnum að sinna starfi sínu. Eftirlitsferlar eru til staðar hjá félaginu sem tryggja öryggi og skilvirkni 

tölvukerfa þess. 

1.4.9 Orðsporsáhætta 

Orðsporsáhætta er hættan á að félagið verði fyrir tekjumissi vegna neikvæðrar umfjöllunar um viðskiptahætti þess. 

Slík neikvæð umfjöllun getur komið upp ef félaginu verða á mistök í rekstri eða ef félagið eða tengdur aðili félagsins 

er sakaður um eða dæmdur fyrir athæfi sem samrýmist ekki lögum. Má þar nefna að vegna eðli starfsemi Skipta 

hefur félagið undir höndum ýmsar persónuupplýsingar um viðskiptavini sína. Skipti leggur áherslu á að framfylgja 

lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Markmið laganna er að stuðla að því að farið sé 

með persónuupplýsingar í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs auk 

þess að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga. Slík neikvæð umfjöllun getur komið upp ef félaginu verða á 

mistök í rekstri eða ef félagið eða tengdur aðili félagsins er sakaður um eða dæmdur fyrir athæfi sem samrýmist ekki 

lögum. Ef orðspor eða trúverðugleiki félagsins bíður tjón vegna opinberrar eða almennrar umræðu, getur það skert 

möguleika þess til vaxtar og haft neikvæð áhrif á framtíðartekjur. 

1.4.10 Ágreinings- og dómsmál 

Vegna stærðar og umfangs rekstrar Skipta kann félagið og dótturfélög þess á hverjum tíma að vera aðili að einhvers 

konar ágreiningsmálum sem upp koma að hálfu félagsins eða á hendur félaginu. Ágreiningsmál geta verið af ýmsum 

toga og geta til dæmis snert viðskiptavini félagsins, birgja, starfsfólk opinberar stofnanir og fleiri sem eru í 

samskiptum við félagið á hverjum tíma.  

Um þessar mundir eru nokkur lögfræðileg ágreiningsmál sem tengjast félaginu í gangi og er fjallað um þau í 

eftirfarandi köflum.  

Ágreiningur við skattayfirvöld 

Skipti hefur frá því á árinu 2011 átt í samskiptum við embætti ríkisskattstjóra vegna ágreinings um frádráttarbærni 

vaxtagjalda. Ríkisskattstjóri kynnti Símanum hf. með bréfi í nóvember 2011 að hann hygðist endurákvarða áður 

álögð opinber gjöld félagsins gjaldárin 2006 til og með 2010 á þeim grundvelli að vaxtagjöld hefðu verið offærð í 

skattskilum. Um væri að ræða vaxtagjöld vegna lána, sem tekin höfðu verið vegna kaupa Skipta ehf. á Símanum hf. 

Af hálfu Símans hf. var þessu andmælt og dró ríkisskattstjóri ráðagerðir sínar til baka með bréfi, dags. 30. ágúst 

2012. Með bréfum, dags. 4. október 2012, tilkynnti ríkisskattstjóri Símanum hf. og Skiptum hf., að afgreiðsla 

framangreindra mála tefðist meðan að sambærileg mál eru rekin fyrir dómstólum. Í dómi Hæstaréttar Íslands í 

málinu nr. 555/2012, var fjallað um skattalega meðferð vaxtagjalda félags sem hafði tekið yfir skuldir móðurfélags 

síns við samruna þeirra með yfirtöku dótturfélagsins á móðurfélagi sínu. Eina eign móðurfélagsins fyrir samrunann 

var eignarhlutur í dótturfélaginu, sem var rekstrarfélag, og svipar atvikum þannig að einhverju leyti til málefna 

Símans hf. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að lán móðurfélagsins hefðu verið tekin í þágu eiganda þess félags 

til að greiða þáverandi eigendum dótturfélagsins söluverð þess. Lánin hefðu þannig ekki verið tekin í þágu sameinaðs 

félags og voru rekstri þess óviðkomandi. Hinn 4. júní 2013 barst Símanum hf. og Skiptum hf. fyrirspurnarbréf frá 

ríkisskattstjóra vegna málanna og var þeim svarað 1. júlí sl. þar sem gert var grein fyrir neðangreindri afstöðu 

félaganna. Félögin hafa ekki fengið viðbrögð við svörum sínum. 

Kaup Skipta ehf. á Símanum hf. voru fjármögnuð að hluta með eiginfjárframlagi og að hluta með skuldabréfaláni. 

Við samrunann tók Síminn hf. við öllum eignum og skuldum svo og öðrum réttindum og skyldum Skipta ehf., þ. á 

m. skuldabréfaláninu, sbr. samrunaefnahagsreikning dags. 1. júlí 2005. Það sem greinir á milli Símans hf. og Skipta 

hf. annars vegar og atvika í framangreindu dómsmáli hins vegar er að á hluthafafundi Símans hf., þann 15. mars 

2007, var samþykkt skipting félagsins í Símann hf. og nýtt félag, Skipti hf., sem var nýtt félag. Skipti hf. varð við 

skiptinguna móðurfélag Símans hf. og miðaðist skiptingin við 31. október 2006. Frá og með skattframtali fyrir 
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rekstrarárið 2007 hefur Síminn hf. verið samskattaður með Skiptum hf. Í framhaldi af skiptingunni var lánssamningi 

vegna skuldabréfaláns Símans hf. breytt þannig að Skipti hf. varð skuldari samkvæmt honum. Samhliða 

skuldskeytingunni stofnaðist krafa milli félaganna. Taka verður fram að átta ár eru frá því að samruninn var 

framkvæmdur og sex ár frá því að uppskipting félaganna átti sér stað. Af hálfu félaganna er litið svo á að 

framangreindur dómur girði ekki fyrir heimildir til samsköttunar, eins og hér stendur á þannig að heimild til 

frádráttar vaxtagjalda í skattskilum sé heimil. Þá hljóti tímamörk vegna heimildar skattyfirvalda að skipta máli. 

Skipti hf. og Síminn hf. móttóku bréf frá Ríkisskattstjóra þann 1. nóvember 2013.  Í bréfinu kemur fram að 

Ríkisskattstjóri hafi í hyggju að endurákvarða opinber gjöld á Skipti hf.  á  gjaldaárunum 2008 til og með 2012. 

Andmælum Skipta við endurákvörðun Ríkisskattstjóra var komið á framfæri þann 27 nóvember síðastliðinn. Gera 

má ráð fyrir að niðurstaða fáist í málið fyrir lok árs 2013. Komi til þess að ríkisskattstjóri endurákvarði opinber gjöld 

félagsins er það mat stjórnenda að vegna mikils skattalegs taps á samstæðunni á árunum 2008-2011 muni hugsanleg 

endurákvörðun leiða til þess að yfirfæranlegt tap samstæðunnar í samsköttun myndi verða gjaldfært að mestu leyti og 

ekki er hægt að útiloka að endurákvörðun leiði til skattgreiðslu. 

Mál nr. X-95/2011, Síminn hf. gegn Glitni hf. (kröfulýsingar vegna afleiðusamninga) 

Fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur var rekið málið nr. X-95/2011, Skipti hf. og Síminn hf. gegn Glitni hf. Ágreiningur 

aðila var tvíþættur. Annars vegar laut hann að því hvort Skipti hf. eða Síminn hf. teljist rétthafi samkvæmt 

hlutaðeigandi samningum. Hefur nú verið skorið úr þessum þætti málsins og telst Síminn hf. rétthafi samninganna. 

Hins vegar er ágreiningur um tölulegar fjárhæðir. Gerir Síminn hf. þær dómkröfur að viðurkenndar verði kröfur við 

slitameðferð Glitnis hf., samtals að fjárhæð 34 milljarðar króna. Samþykkti slitastjórn Glitnis kröfuna að hluta til 

með Símann sem kröfuhafa. Nam hin samþykkta krafa um 9,5 milljörðum króna, auk dráttarvaxta sem voru um 1 

milljarður króna. Skýrist mismunur dómkrafna og samþykktra krafna á því að slitastjórnin miðaði uppgjör 

gjaldmiðlasamninganna við skráð gengi Seðlabanka Íslands en Síminn miðar við að skráð gengi Seðlabanka Evrópu 

hafi verið raunverulegt markaðsgengi og til vara að leggja beri til grundvallar raunverulegt markaðsgengi íslensku 

krónunnar á lokadögum gjaldmiðlasamninganna. Tilvísun til markaðsgengis sækir stoð í þá markaðsskilmála sem um 

samningana gilda.   

Til stuðnings varakröfu sinni aflaði Síminn mats dómkvaddra manna, sem liggur fyrir í málinu. Glitnir hf. fór fram á 

yfirmat, sem var framkvæmt, en Glitnir hyggst ekki byggja á yfirmatinu eða leggja það fram.  

Með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur, dags. 21. nóvember 2013, var viðurkennd krafa Símans að fjárhæð um 10,5 

milljörðum króna, sem samsvarar samþykktri kröfu Glitnis í málinu, að viðbættum dráttarvöxtum. Síminn hefur 

ákveðið að kæra þá niðurstöðu til Hæstaréttar. 

Bókfært virði kröfu félagsins á hendur Glitni hf. nam um 5,3 milljörðum króna þann 30. júní 2013. Verði niðurstaða 

Héraðsdóms Reykjavíkur staðfest í Hæstarétti er ljóst að til gjaldfærslu kemur sé miðað við viðskiptaverð með kröfur 

á Glitni hf., sem samkvæmt heimildum Skipta hefur undanfarið verið á bilinu 25 – 30%. Verði hins vegar krafa 

Skipta um að miðað verði við gengi Seðlabanka Evrópu eða varakrafa um markaðsgengi staðfest þá kann hagnaður 

að verða af kröfu félagsins en slíkt fer eftir viðskiptaverði eða endanlegum endurheimtuhlutfalli krafna á hendur 

Glitni hf. 

Matsmál TSC ehf. gegn Símanum hf., nr. M-73/2011 

Mál þetta má rekja til kvörtunar TSC ehf. til Samkeppniseftirlitsins en rannsókn hennar lauk af hálfu 

samkeppnisyfirvalda með úrskurði áfrýjunarnefndar Samkeppnismála í máli nr. 2/2010 þar sem staðfest var í 

meginatriðum ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 41/2009, Brot Símans hf. á ákvörðun samkeppnisráðs nr. 10/2005, 

Samruni Landsíma Íslands hf. og Íslenska sjónvarpsfélagsins hf., og fjallað er nánar um í kafla 1.4.2 Samkeppnin og 

Samkeppniseftirlitið, Rannsókn á meintum brotum Símans hf. á 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 og ákvörðun 

samkeppnisráðs nr. 10/2005, Samruni Landssíma Íslands hf. og Íslenska sjónvarpsfélagsins hf., sbr. andmælaskjal 

dags., 30. apríl 2012. Í meðferð málsins fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur var niðurstaða samkeppnisyfirvalda staðfest 

að hluta og sektir lækkaðar. Hæstiréttur staðfesti síðan efnislega niðurstöðu héraðsdóms en breytti sektarfjárhæð. 

Málið lýtur að því að meta það fjárhagslega tjón sem matsbeiðandi „hefur orðið og/eða mun verða fyrir“ og rekja má 

til þeirrar háttsemi sem með framangreindri niðurstöðu var talin fela í sér brot á ákvörðun nr. 10/2005. 
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Dómskvaddir matsmenn hafa lagt fram drög að matsskýrslu sem send hafa verið bæði Símanum og TSC ehf. til þess 

að gefa þeim tækifæri á að gera athugasemdir við tölur og forsendur sem notast er við í skýrslunni. Fram kemur að 

niðurstöður og ályktanir geti breyst ef nýjar upplýsingar komi til matsmanna og vegna frekari vinnu við matið.  

Síminn kann að eiga yfir höfði sér höfðun skaðabótamáls vegna hins meinta brots á ákvörðun samkeppnisráðs. Ekki 

hefur verið lagt mat á möguleika TSC ehf. á árangri í slíku dómsmáli enda fyrirliggjandi drög ekki fullnægjandi í því 

tilliti en samkvæmt framangreindum drögum að skýrslu matsmanna er núvirt tekjutap TSC ehf. metið 89,5 m.kr. 

Skaðabótamál Vodafone 

Stefna Fjarskipta ehf. (Vodafone) á hendur Símanum hf. um greiðslu skaðabóta að fjárhæð 912.935.301 kr., auk 

vaxta, var þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur 7. nóvember 2013. Um rökstuðning vísar Vodafone til ákvörðunar 

Samkeppniseftirlitsins nr. 7/2012 og úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 1/2012. Telur Vodafone að 

hinar meintu ólögmætu aðgerðir Símans hafi ollið því að félagið hafi greitt umtalsvert hærri lúkningargjöld til 

Símans hf. en eðlilegt var. Þá hafi samkeppni verið raskað með ólögmætum hætti og Vodafone orðið fyrir verulegu 

fjárhagstjóni. Síminn mun hafna kröfunni. Telur Síminn að hvorki verði ráðið af nefndu bréfi að skilyrði 

skaðabótaskyldu séu til staðar né eru færðar sönnur á ætlað tjón Vodafone. Síminn hefur nýtt sér heimild í lögum um 

meðferð einkamála og gagnstefnt Vodafone til greiðslu að fjárhæð kr. 2.491.822.443 fyrir meinta ofrukkun 

Vodafone á lúkningargjöldum. Síminn hf. er ósammála grundvelli að stefnu Vodafone en ef fallist verður á kröfu 

Vodafone þá gerir Síminn kröfu um að Vodafone greiði Símanum framangreinda fjárhæð. 

Kæra Persónuverndar 

Með vísan til umfjöllunar í kafla 1.4.2 Samkeppnin og Samkeppniseftirlitið, Stjórnsýslumálum sem lokið var með sátt 

Samkeppniseftirlitsins og Skipta frá 8. mars 2013 um rannsókn á meintum sértækum samkeppnishamlandi aðgerðum 

Símans hf. gegn Nova ehf., sbr. andmælaskjal dags. 11. júní 2012 tók Persónuvernd til rannsóknar hvort stofnunin 

teldi að hegðun Símans hefði verið í samræmi við persónuverndarlög. Komst Persónuvernd að þeirri niðurstöðu með 

ákvörðun, dags. 18. janúar 2011, sbr. mál nr. 2010/488, að vinnsla félagsins á samtengiupplýsingum um aðra 

viðskiptavini en sína eigin og samkeyrsla þeirra við aðrar upplýsingar þannig að til urðu listar sem félagið notaði í 

markaðslegum og fjárhagslegum tilgangi væri vinnsla persónuupplýsinga sem hefði verið heimildarlaus og brotið 

gegn ákvæðum laga nr. 77/2000. Í ljósi umfangs brotsins og alvarleika þess að mati Persónuverndar var ákveðið að 

kæra vinnsluna til lögreglu. Viðurlög við broti á ákvæðum laga nr. 77/2000 sem framið er í starfsemi lögaðila eru 

fésektir skv. II. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Við ákvörðun mögulegrar sektarfjárhæðar er höfð hliðsjón 

af tekjum og eignum, afkomu og öðrum atriðum er orka á greiðslugetu hans og þeim fjárhagslega ávinningi eða 

sparnaði sem leiddi af brotinu eða stefnt var að með því, sbr. 1. mgr. 51. gr. almennra hegningarlaga. Þann 4. 

desember síðastliðinn tilkynnti Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu Persónuvernd að áframhaldandi rannsókn 

málsins væri hætt. Ákvörðunina byggði lögreglan á 17. gr. ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins nr. 6/2013 og þess að 

Síminn lýsti því yfir að þær upplýsingar sem félagið komst yfir með meintum ólögmætum hætti hafi ekki verið 

notaðar auk þess sem lögreglu þótti ekki sýnt að einstaklingar hafi orðið fyrir tjóni. Persónuvernd getur kært 

ákvörðun lögreglu til ríkissaksóknara innan mánaðar frá tilkynningu.    

Mál til meðferðar hjá Eftirlitsstofnun EFTA 

Kvörtun Vodafone til ESA 

Vodafone hefur lagt fram kvörtun til ESA vegna útboðs fjarskiptasjóðs um háhraðanet (háhraðanetsverkefnið). 

Kvörtun Vodafone byggir á því að samningur fjarskiptasjóðs við Símann í kjölfar útboðs um háhraðanet feli í sér 

brot gegn 61. gr. EES-samningsins. Um sé að ræða ólögmæta ríkisaðstoð að mati Vodafone og er hún sögð nema 1 

ma.kr. og hafa verið veitt með beinu fjárframlagi. 

Forsaga málsins er að í febrúar 2008 buðu Ríkiskaup út verkefnið „háhraðanettengingar til allra landsmanna“. Af 

þeim tilboðum sem bárust Ríkiskaupum voru Skipti með lægsta tilboðið. Í kvörtun Vodafone til ESA er byggt á því 

að ákveðnar breytingar hafi verið gerðar á skilmálum frá því sem mælt var fyrir um í útboðsgögnum í febrúar 2008 

og því sem fram komi í samningi fjarskiptasjóðs við Símann. Í kvörtuninni er greint frá því að samkvæmt 61. gr. 

EES-samningsins séu fjögur skilyrði sett fyrir því að líta megi svo á að um ríkisaðstoð sé að ræða sem svo er fjallað 

um að hafi verið uppfyllt að mati Vodafone í málinu. Með bréfi ESA dags. 1. apríl 2011 var óskað greinargerðar 

íslenska ríkisins í málinu. Með bréfi Fjármálaráðuneytisins dags. 22. júní 2011 var greinargerð íslenska ríkisins send 
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ESA. Í greinargerðinni er því hafnað að samningur Símans og fjarskiptasjóðs hafi falið í sér ríkisaðstoð og jafnvel 

þótt talið yrði að um ríkisaðstoð hefði verið að ræða hefði slíkt verið innan marka 61. gr. EES-samningsins. Þann 8. 

janúar 2013 óskaði ESA eftir frekari upplýsingum frá íslenska ríkinu um málið. Frestur til svara var til 5. febrúar 

2013 en var síðar framlengdur fram í byrjun mars nk. Síminn sendi sjónarmið til innanríkisráðuneytis þann 15. 

febrúar 2013, en fjármálaráðuneytið ber endanlega ábyrgð á að svara fyrirspurn ESA. Þann 10. júlí 2013 tilkynnti 

ESA að það hefði hafið formlega rannsókn á málinu.Verði það niðurstaðan að um ólögmætan ríkisstyrk hafi verið að 

ræða getur komið til þess að Síminn þurfi að endurgreiða veittan styrk með áföllnum vöxtum. Ekki er hægt að segja 

til um hversu há sú fjárhæð yrði en upphafleg styrkfjárhæð nam um 970 m.kr. Með almennum hætti má þó segja að 

það yrði einvörðungu sá hluti þeirrar greiðslu sem Síminn fékk samkvæmt umræddum samningi sem teldist umfram 

það sem eðlilegt hefði verið sem teldist ólögmætur ríkisstyrkur ef til kemur. 

Kvörtun Mílu til ESA  

Míla sendi kvörtun til ESA dags. 16. júlí 2010 og hélt því þar fram að um ólögmæta ríkisaðstoð hefði verið að ræða 

þegar gerður var samningur á milli Vodafone og Varnarmálastofnunar Íslands þann 1. febrúar 2010 um leigu á 

ljósleiðara. Byggt var á því að leigufjárhæð samkvæmt samningnum væri mun lægri en telja mætti viðunandi 

markaðsleigu og þar með væri um ólögmæta ríkisaðstoð að ræða. Með ákvörðun ESA í málinu, nr. 410/12/COL, 

dags. 21. nóvember 2012 var komist að þeirri niðurstöðu að umræddur samningur hefði ekki falið í sér ríkisaðstoð í 

skilningi 61. gr. EES-samningsins. Þann 13. febrúar 2013 var fyrir hönd félagsins sent erindi til EFTA-dómstólsins 

þar sem farið var fram á ógildingu ákvörðunar ESA í málinu. Því er haldið fram af hálfu félagsins að annmarkar hafi 

verið á ákvörðun ESA hvað varðar rannsókn málsins og rökstuðning ákvörðunarinnar. Í athugasemdum Mílu, dags. 

29. maí 2013, við greinargerð ESA í málinu er gerð frekari grein fyrir sjónarmiðum Mílu í málinu. Bæði 

framkvæmdastjórn ESB og íslenska ríkið hafa sent athugasemdir sínar til EFTA dómstólsins en í þeim voru færð rök 

fyrir því að vísa ætti erindi Mílu til EFTA dómstólsins frá. Málið hefur verið dómtekið og beðið er dómsniðurstöðu. 

1.4.11 Vörumerki og hugverkaréttindi 

Félagið á fjölda vörumerkja og annarra hugverkaréttinda í gegnum rekstrareiningar sínar, sem það hefur reynt að 

tryggja eignarrétt sinn yfir. Það gæti haft áhrif á rekstur félagsins ef það gæti af einhverjum ástæðum ekki reitt sig 

áfram á mikilvæg hugverkaréttindi, til dæmis vegna mistaka við skráningu eða eldri réttar annars aðila. Áhrifin á 

rekstur félagsins gætu til dæmis falist í því að nauðsynlegt væri að fjárfesta í nýju vörumerki.  

1.4.12 Innra eftirlit 

Félagið kappkostar að hafa virkt innra eftirlit á mikilvægum þáttum í starfsemi félagsins í því skyni að fyrirbyggja 

mistök, uppgötva villur og hugsanlega sviksemi. Eftirlitinu má skipta upp í innra eftirlit upplýsingakerfa og innra 

eftirlit fjárhagsferla. Gerðar eru innri úttektir til að meta virkni stjórnskipulagsins og þeirra ráðstafana sem hafa verið 

innleiddar til að tryggja að unnið sé í samræmi við reglur félagsins, lög og ákvarðanir eftirlitsaðila. Framkvæmdar 

eru úttektir á virkni innra eftirlits af öryggisstjóra, innri og ytri endurskoðun. Öryggisstjóri gerir áætlun um innri 

úttektir og fylgir eftir framkvæmd þeirra. Öryggisráð fylgir eftir bæði úttektum og eftirfylgjandi úrbótum. Það 

upplýsir framkvæmdastjórn strax um alvarleg frávik eða óeðlilegar tafir á úrbótum.    

1.4.13 Skattar 

Félagið hefur orðið fyrir áhrifum af breytingum á íslenskri skattalöggjöf og líklegt er að frekari breytingar í 

framtíðinni muni hafa áhrif á rekstur þess. Frá hruni íslensku bankanna í október 2008 og gengishruns krónunnar og 

þeim mikla samdrætti hagkerfisins sem fylgdi í kjölfarið hefur skattbyrði þyngst. Tekjuskattur einstaklinga og 

fyrirtækja hefur verið hækkaður, en tekjuskattur fyrirtækja er nú 20%. Önnur dæmi um skattlagningu 

fjarskiptafyrirtækja er rekstrargjald til Póst- og fjarskiptastofnunar, leyfisgjöld tíðniheimilda, gjöld fyrir númeraraðir, 

sbr. 14. gr. laga nr. 69/2003 um Póst- og fjarskiptastofnun, og jöfnunargjald fjarskiptafyrirtækja, sbr. 22. laga nr. 

81/2003. Auk þess má nefna virðisaukaskatt en um hann gilda lög nr. 50/1988. Breytingar á sköttum geta leitt til þess 

að eftirspurn eftir vörum félagsins breytist sem og að skattbyrði félagsins aukist og hafa skattar bein og óbein áhrif á 

rekstur og virði verðbréfa útgefnum af félaginu.  
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Í kafla 1.4.10 Ágreinings- og dómsmál er greint frá ágreiningi félagsins og Ríkisskattstjóra er snýr að samruna 

Símans hf., Íslenska sjónvarpsfélagsins hf. og Skipta ehf., sem fram fór miðað við 1. júlí 2005 auk þess sem fjallað er 

um hugsanleg skattáhrif af fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins í kafla 1.4.3 Mikilvægir samningar. Eins og 

gildir um öll önnur félög er hugsanlegt að skattagögn félagsins verði tekin til athugunar á síðari stigum í samræmi 

við gildandi lög og reglugerðir, sem gæti haft áhrif á rekstur þess. Heimild til endurákvörðunar skatts skv. 96. gr. 

laga nr. 90/2003 um tekjuskatt nær til skatts vegna tekna og eigna síðustu sex ára sem næst eru á undan því ári þegar 

endurákvörðun fer fram. Félagið og skattyfirvöld gætu verið ósammála um hvernig skuli farið með hinar ýmsu 

fjárhagslegu ráðstafanir sem gerðar eru innan Skipta í skattalegu tilliti. Félagið telur að það uppfylli öll viðeigandi 

lög og reglur um skatta og á því ekki von á að skattyfirvöld geri kröfur á hendur því vegna meðferðar þess á tekjum 

eða öðrum fjárhagslegum atriðum. 

1.5 Fjárhagsleg áhætta 

Skipti stýrir fjármagni sínu á þann hátt að dótturfélög og rekstrareiningar innan samstæðunnar sé gert kleyft að halda 

áfram rekstri samhliða því að hámarka arðsemi til hagsmunaaðila með réttu jafnvægi skulda og eiginfjár.  

Starfsemi Skipta felur í sér að reksturinn, eignir, skuldir og eigið fé standa frammi fyrir ýmis konar fjárhagslegri 

áhættu. Fjárhagslegri áhættu Skipta má greina í markaðsáhættu (sem felur m.a. í sér vaxta- og fjármögnunaráhættu 

og gengisáhættu), lánsáhættu og lausafjáráhættu. Fjárstýring Skipta ber ábyrgð á fjármögnun félagsins ásamt því að 

stýra vaxta- og gengisáhættu, lánsáhættu auk þess að sjá um lausafjárstýringu. Starfsemi fjárstýringar Skipta byggir á 

stefnu og viðmiðum sem stjórn félagsins samþykkir og endurskoðar með reglubundnum hætti. Fjárhagsráð sem er 

leitt af fjármálastjóra félagsins heldur mánaðarlega fundi til að yfirfara fjármögnun félagsins og gengisáhættu. Skipti 

eiga ekki viðskipti með fjármálagerninga, t.a.m. afleiður, í hagnaðarskyni. 

1.5.1 Vaxta- og fjármögnunaráhætta 

Vaxta- og fjármögnunaráhætta er fólgin í því að félagið verði fyrir neikvæðum áhrifum af vaxtabreytingum og 

breyttum aðstæðum á fjármálamörkuðum. Í júlí 2013 endurfjármagnaði félagið allar vaxtaberandi skuldir sínar 

annars vegar til júlí 2019, með möguleika á framlengingum til júlí 2033, og hins vegar með skuldabréfaflokki með 

lokagjalddaga í júlí 2023. Gert er ráð fyrir að sjóðstreymi frá rekstri félagsins nægi til að greiða afborganir af lánum 

og því takmarkast viðbótarfjármögnunarþörf þess við hugsanlegar fjárfestingar umfram núverandi áætlanir. Á þeim 

tíma sem félagið óskar eftir framlengingu eða leitar eftir endurfjármögnun er hugsanlegt að markaðsaðstæður verði 

óhagstæðar og vextir hafi hækkað umtalsvert, sem myndi hafa neikvæð áhrif á sjóðstreymi félagsins.  

Vaxtaáhætta Skipta er annars vegar hvað varðar fjármögnun félagsins og hins vegar sem snýr að stýringu á lausafé. 

Breytingar á vaxtastigi hafa áhrif á virði eigna og skulda. Vaxtatekjur og vaxtagjöld eru bókfærð í rekstrarreikningi 

og vaxtabreytingar á markaðnum hafa áhrif á þessa liði. Vaxtaberandi skuldir Skipta eru lántökur frá viðskiptabanka 

félagsins í íslenskum krónum með breytilegum vöxtum, auk skuldabréfaútgáfu með föstum verðtryggðum vöxtum og 

bankaláns með föstum verðtryggðum vöxtum. Vaxtaberandi skuldir Skipta eru meiri heldur en vaxtaberandi eignir 

félagsins og stendur það því frammi fyrir áhættu af hækkandi vöxtum, aukinni verðbólgu og hærri vaxtagjöldum. 

Fjármagnsskipan félagsins felur í sér lántökur að fjárhæð 27.098 m.kr. miðað við þann 31. júlí 2013
7
, sem skiptist á 

milli bankaláns að fjárhæð 19.000 m.kr. í íslenskum krónum með breytilegum vöxtum, og skuldabréfaútgáfu að 

fjárhæð 8.037 m.kr. verðtryggt með föstum vöxtum, bankaláns að fjárhæð 61 m.kr. verðtryggt með föstum vöxtum 

handbærs fjár sem var 696 m.kr. á sama tíma og eiginfjár að fjárhæð 44.026 m.kr. og samanstendur af útgefnu 

hlutafé, varasjóði og óráðstöfuðu eigið fé. 

Til að meta næmi Skipta fyrir breytingar á vöxtum er byggt á bókfærðri stöðu lántöku félagsins þann 31. júlí 2013 að 

teknu tilliti til afleiðusamninga sem félagið er aðili að til að draga úr áhættu. Þann 31. júlí 2013 var 29,9% af lántöku 

félagsins með föstum vöxtum til lengri tíma en eins árs. Á sama tíma var 70,1%, eða sem samsvarar 19.000 m.kr., af 

lántöku félagsins með breytilegum vöxtum. Hver 1,0% breyting á vaxtastigi á markaði, miðað við að aðrar forsendur 

héldust óbreyttar, myndi leiða til 190 m.kr. breytingu á afkomu og eigið fé félagsins.  

                                                           
7 Í árshlutauppgjöri fyrstu sex mánuði ársins 2013 var ekki búið að ljúka endurfjármögnun á lánum félagsins. Fjárhæðir í þessum kafla, sem m.a. 

snúa að skuldastöðu Skipta, miðast við 31. júlí 2013 samkvæmt óendurskoðuðu innanhúsuppgjöri félagsins en gengið var frá endurfjármögnun 

félagsins þann 5. júlí 2013.  
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1.5.2 Verðbólguáhætta 

Mikil verðbólga hefur almennt neikvæð áhrif á rekstur Skipta. Við slíkar aðstæður hækka útgjöld á borð við 

leigugreiðslur vegna tengingar við vísitölu neysluverðs og engin trygging er fyrir því að hægt verði að mæta hækkun 

kostnaðarverðs seldra vara og annarra útgjalda með verðhækkunum á þeim mörkuðum sem félagið starfar á. 

Vöruframboð Skipta felst í ýmis konar fjarskiptaþjónustu, miðlun sjónvarpsefnis og upplýsingatækni og kunna 

viðskiptavinir að draga úr kaupum sínum á þjónustunni með hækkandi verðlagi og minnkandi kaupmætti. 

Mikil verðbólga hefur einnig áhrif á fjármagnskostnað Skipta. Lánsfjármögnun félagsins er bæði verðtryggð og 

óverðtryggð. Verðbólga hefur því bein áhrif á verðtryggða fjármögnun félagsins en hvað varðar óverðtryggða 

fjármögnun félagsins, þá er um að ræða breytilega vexti sem verðbólga og verðbólguvæntingar hafa áhrif á.  

1.5.3 Gengisáhætta 

Í kjölfar endurfjármögnunar félagsins er ekki til staðar lánsfjármögnun í öðrum gjaldmiðlum en íslenskri krónu. Ef 

vægi erlendra gjaldmiðla í fjármögnun félagsins eykst gætu sveiflur á gengi haft neikvæð áhrif á fjármagnskostnað 

og hagnað félagsins.  

Hluti af rekstri félagsins stendur frammi fyrir gjaldmiðlaáhættu og geta breytingar á gengi gjaldmiðla haft áhrif á 

tekjur félagsins, þá sérstaklega er varðar erlend dótturfélög þess, og rekstrarkostnað en hluti af innkaupum félagsins 

er frá erlendum birgjum og eru greiðslur vegna þeirra í erlendum gjaldmiðlum. Reikningsskilagjaldmiðill Skipta er 

íslensk króna og því ber félagið gengisáhættu vegna tekna dótturfélaga og innkaupa í öðrum gjaldmiðlum en 

íslenskri krónu. Þeir gjaldmiðlar sem þannig skapa gengisáhættu eru: evra (EUR), breskt pund (GBP), 

Bandaríkjadollar (USD), dönsk króna (DKK), sænsk króna (SEK) og norsk króna (NOK).  

Gjaldeyrishöftin sem eru við lýði á Íslandi hafa nokkur áhrif á rekstur Skipta. Félagið gæti orðið fyrir áhrifum af 

frekari höftum þar sem innkaup þess eru veruleg frá öðrum löndum og eru því í öðrum gjaldmiðli en íslenskum 

krónum. Viðskipti við innlenda birgja eru einnig háð erlendum aðföngum og þeim fylgir því tilheyrandi 

gjaldmiðlaáhætta. Losun gjaldeyrishafta gæti haft sveiflur í för með sér á gengi krónunnar, sem gæti haft áhrif á veltu 

og hagnað af rekstri félagsins þar sem það hefur takmarkaða möguleika til að nýta sér gengisvarnir eins og sakir 

standa, meðal annars vegna þess að skilvirkur markaður með framvirka gjaldmiðlaskiptasamninga er ekki til staðar á 

Íslandi um þessar mundir. 

1.5.4 Lánsáhætta 

Lánsáhætta, eða mótaðilaáhætta, er hættan á að félagið verði fyrir fjárhagslegu tjóni af völdum þess að lánardrottinn, 

leigusali, birgi, viðskiptavinur eða annar mótaðili uppfylli ekki samningsbundnar skuldbindingar sínar. 

Viðskiptakröfur félagsins byggja á fjölmennum hópi viðskiptavina þess, sem er dreifður meðal einstaklinga og 

fyrirtækja í mismunandi atvinnugreinum og landsvæðum. Reglubundið mat er framkvæmt á fjárhagsstöðu þeirra sem 

mynda viðskiptakröfur félagsins og stendur félagið ekki frammi fyrir mótaðilaáhættu vegna stórra einstakra 

viðskiptavina. 

Hámarkstapsáhætta Skipta vegna lánsáhættu án tillits til veða sem kunna að liggja að baki til tryggingar kröfu er 

eftirfarandi: 

Tafla 2: Hámarksáhætta Skipta vegna lánsáhættu 

Í m.kr.         31.12.2012 30.06.2013 

Viðskiptakröfur 
    

4.880 5.001 

Handbært fé 
    

606 1.071 

Aðrar fjárhagslegar eignir 
    

455 428 

Afleiður 
    

6.000 5.324 
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Ábyrgðir 
    

760 733 

Samtals         12.701 12.864 

 

Meirihluti viðskiptakrafna félagsins eru með eindaga innan 90 daga frá útgáfu. Viðskiptareikningar eru metnir af 

stjórnendum og niðurfærsla færð fyrir áætlaðri virðisrýrnun viðskiptakrafna þar sem þörf er metin. 

Tafla 3: Aldursgreining gjaldfallinna viðskiptakrafna 

Í m.kr.         31.12.2012 30.06.2013 

30 dagar eða minna 
    

227 158 

Á bilinu 31-60 dagar 
    

71 36 

Á bilinu 61-180 dagar 
    

182 339 

Meira en 180 dagar 
    

100 120 

Samtals         580 653 

 

Hér að ofan má sjá aldurgreiningu á gjaldföllnum kröfum. Gjaldfærslan nam 96 m.kr. fyrir fyrstu sex mánuð ársins 

2013 og hefur félagið fært 455 m.kr. í varúðarniðurfærslu vegna viðskiptakrafna félagsins. 

1.5.5 Lausafjáráhætta 

Lausafjáráhætta er hættan á því að félagið geti ekki staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar eftir því sem þær 

gjaldfalla. Félagið stýrir lausafjáráhættu sinni með því að viðhalda viðeigandi varaforða, tryggja aðgengi að 

veltufjármögnun hjá viðskiptabanka sínum, fylgjast með áætluðu og raun sjóðstreymi auk þess að jafna gjalddögum 

fjárhagslegra eigna og skuldbindinga. Þann 31. júlí 2013 nam handbært fé félagins 696 m.kr. og hafði félagið nýverið 

undirritað samning um ádráttarlínu við viðskiptabanka sinn að fjárhæð 2 ma.kr.
8
 

Tafla 4: Samningsbundnar afborganir af fjárskuldum, að meðtöldum áætluðum vöxtum og verðbótum
9
 

Í m.kr.   Innan árs 1-2 ár 2-5 ár Meira en 5 ár Samtals 

31.07.2013 
      

Lántökur 
 

3.162 3.087 8.858 34.147 49.255 

Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir 5.477 0 0 0 5.477 

  
8.639 3.087 8.858 34.1478 54.732 

       31.12.2012 
      

Lántökur 
 

37.096 32.162 112 50 69.420 

Viðskiptaskuldir og aðrar skuldir 8.194 0 0 0 8.194 

  
45.290 32.162 112 50 77.614 

 

                                                           
8
 Í árshlutauppgjöri fyrstu sex mánuði ársins 2013 var ekki búið að ljúka endurfjármögnun á lánum félagsins. Fjárhæðir í þessum kafla, sem m.a. 

snúa að skuldastöðu Skipta, miðast við 31. júlí 2013 samkvæmt óendurskoðuðu innanhúsuppgjöri félagins en gengið var frá endurfjármögnun 

félagsins þann 5. júlí 2013. 
9 Áætlaðar vaxtagreiðslur miðast við núverandi REIBOR vexti ásamt álagi. Við mat á verðbótum var miðað við 2,5% verðbólgu. 
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Hér að ofan má sjá vænta gjalddaga fjárhags skuldbindinga félagsins miðað við 31. júlí 2013 og byggir hún á væntu 

sjóðstreymi miðað við fyrsta mögulega gjalddaga sem félagið kann að vera skuldbundið að greiða kröfuna. Um er að 

ræða bæði vaxtagreiðslur og afborganir. Vegið meðaltal virkra fastra vaxta félagsins var 4,0% í kjölfar 

endurfjármögnunar og vegið meðaltal virkra breytilegra vaxta félagsins var 7,9% í kjölfar endurfjármögnunar og 

kemur til endurskoðunar á næsta vaxtagjalddaga lánsins þann 13. júní 2016. 

1.5.6 Sérstakir lánaskilmálar 

Skipti hafa fjármagnað rekstur sinn með tveimur lánssamningum, annars vegar langtímalán að fjárhæð 19 ma.kr. og 

hins vegar ádráttarlán að fjárhæð 2 ma.kr., auk skuldabréfaútgáfu að fjárhæð 8 ma.kr.  

Lánasamningar félagsins innihalda ýmsa skilmála sem lúta rekstrarafkomu, fjárhagsstöðu, sjóðstreymi og 

fjárfestingum félagsins auk þess sem félaginu er óheimilt að gera verulegar breytingar á starfsemi sinni þannig að 

það kalli á breytingar á samþykktum félagsins. Félagið hefur takmarkaðar heimildir til frekari skuldsetningar, 

nýfjárfestinga í órekstrartengdum eignum eða félögum utan samstæðu og er óheimilt að gefa út nýtt hlutafé eða 

kaupa eigin hluti án samþykkis lánveitanda. Félagið skuldbindur sig einnig til að selja ekki eða afhenda hlutafé eða 

atkvæðisrétt í helstu félögum innan samstæðu Skipta
10

 án samþykkis lánveitenda nema um sé að ræða samruna innan 

samstæðu Skipta.  

Fjárhagsskilmálar bæði lánasamninga og skuldabréfaútgáfu byggja á fjárhagsuppgjörum félagsins og skulu forstjóri 

eða fjármálastjóri félagsins ásamt endurskoðanda staðfesta útreikning á þeim. Fjárhagsskilmálar lánasamninganna 

lúta að:  

a) Skuldsetningu: Skuldsetning undangenginna 12 mánaða skal vera lægri en fjórir komma fimm (4,5) en er 

þar horft til hlutfalls vaxtaberandi skulda félagsins og hagnaðar fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta 

(EBITDA
11

). 

b) Greiðsluhæfi: Sjóðsflæði til greiðslu skulda
12

 sem hlutfall af heildargreiðslum vegna fjármögnunar
13

 skal 

vera að lágmarki 1,1.
14

  

c) Eiginfjárhlutfalli: Eigið fé sem hlutfall af heildareignum skal vera að lágmarki 20%. 

d) Fjárfestingum í varanlegum rekstrarfjármunum (e. CAPEX): Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 

á ársgrundvelli skulu ekki nema hærri fjárhæð en 15% af tekjum á hverju fjárhagsári án skriflegs samþykkis 

lánveitanda. 

Fjárhagsskilmálar skuldabréfaútgáfu lúta eingöngu að lið (a) og lið (c) hér að ofan. 

Til tryggingar framangreindri lántöku og skuldabréfaútgáfu hefur félagið veitt lánveitendum sínum veð í öllum 

eignum félagsins svo sem, en takmarkast ekki við, fastafjármuni samstæðunnar, veltufjármuni samstæðunnar, 

afnotaréttindum, hugverkaréttindum, lánveitingum innan samstæðu og eignarhluti félagsins í helstu dótturfélögum 

þess og langtímaverðbréfum. Félaginu er einnig óheimilt að setja eignir sínar að veði umfram það sem þegar hefur 

verið gert án samþykkis lánveitanda. 

Í lánssamningum félagsins er ákvæði þar sem Skiptum er óheimilt að greiða út arð. Komi til þess að hlutabréf 

félagsins verði tekin til viðskipta á skipulögðum verðbréfamarkaði er Skiptum heimilt að greiða út arð að 

fullnægðum eftirfarandi skilyrðum: 

                                                           
10

 Skv. lánasamningum falla eftirfarandi félög undir þessa skilgreiningu: Síminn hf., Míla ehf., On-Waves ehf., Radíómiðun ehf., Sensa ehf., Staki 

ehf., Síminn DK ApS, Síminn Danmark A/S, Auðkenni ehf., Skjá Miðlar ehf., Skjárinn ehf., Sensa A/S. 
11 EBITDA skv. lánasamningum og skuldabréfaútgáfu er skilgreind sem hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta, afskrift/niðurfærslu fastafjármuna og 

óefnislegra eigna, en án einskiptisliða (og að því er varðar einskiptisliði, í samræmi við skilgreiningu IAS 1.87 og IAS 1.97-105 er varðar 

framsetningu reikningsskila). 
12 Sjóðsflæði til greiðslu skulda er EBITDA samstæðunnar að teknu tilliti til: (a) breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum, þ.e. birgðum, 

viðskiptakröfum og viðskiptaskuldum; (b) fjárfestinga eins og þær koma fram í sjóðsstreymisyfirliti, draga má fjármögnun þeirra frá, greiðslur frá 

tryggingafélögum sem eru vegna tjóns á sambærilegri eign og/eða ef eignir hafa verið seldar til að fjármagna fjárfestinguna (svo lengi sem að ekki 
sé tvítalið inni í EBITDA að einhverju leyti); og (c) greiddra skatta. 
13 Heildargreiðslur vegna fjármögnunar eru heildarafborganir og greiddir vextir ársins af vaxtaberandi skuldum samstæðunnar að frádregnum 

vaxtatekjum og fyrirframgreiðslu vaxtaberandi skulda og greidds arðs. Niðurgreiðslur af ádráttarláni eru ekki teknar með inni í afborganir ef 
lántaka er heimilt að draga aftur á þá fjármögnun um þá upphæð. 
14 Fjárhagsliðir sem undanþegnir eru útreikningi á sjóðsflæði eru möguleg skattáhrif endurskipulagningar sem og skattaáhrif vegna mögulegrar 

endurákvörðunar Ríkisskattstjóra sbr. umfjöllun í kafla 1.4.3 Mikilvægir samningar og kafla 1.4.10 Ágreinings- og dómsmál. 
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 að engin brot séu útistandandi á skilmálum lánasamninganna og að arðgreiðslan sem slík valdi ekki að 

brotið verði á fjárhagslegum skilmálum lánasamninganna við næstu útreikninga þeirra; 

 að arðgreiðslan hafi ekki neikvæð áhrif á nauðsynlegar fjárfestingar Skipta eða rekstrargrundvöll félagsins; 

 að eiginfjárhlutfall Skipta sé að lágmarki 30% eftir arðgreiðsluna; 

 að heimil arðgreiðsla skv. ofangreindu, takmarkist við 50% af óráðstöfuðu eigin fé nema að eiginfjárhlutfall 

eftir arðgreiðsluna verði hærra en 35%. 

Fjárhagsskilmálar skulu reiknast fyrst þann 31. desember 2013 að undanskyldum skilmála um greiðsluhæfi sem skal 

fyrst reiknast 30. júní 2014. Fjárhagsskilmálar skulu metnir á sex mánaða fresti utan skilmála er varðar fjárfestingar í 

varanlegum rekstrarfjármunum en hann reiknast á 12 mánaða fresti. Stjórn og stjórnendur félagsins telja ekki um að 

ræða neina óvenjulega skilmála í lánssamningum eða skuldabréfaútgáfu félagsins, telja hvorugt hamlandi fyrir 

félagið og telja ekki líkur á að félagið brjóti gegn þeim skorðum sem skilmálarnir setja, en slíkt myndi veita 

lánardrottnum félagsins heimild til gjaldfellingar og myndi takmarka möguleika félagsins til að standa straum af 

arðgreiðslum til hluthafa félagsins. 

1.5.7 Ábyrgðir til þriðja aðila 

Skipti hafa tekist á hendur ábyrgðir til handa þriðja aðila að fjárhæð 461 m.kr. miðað við þann 30. júní 2013. Með 

ábyrgðaryfirlýsingu frá árinu 2010, tókst félagið á hendur einfalda ábyrgð á skuldbindingum Eignarhaldsfélagsins 

Farice ehf. (nú Farice ehf.), kt. 511203-2950 samkvæmt lánssamningi við Íslandsbanka hf. að fjárhæð 2.700.000,- 

evrur með gjalddaga í janúar 2018. Ábyrgðinni er einnig ætlað að tryggja skaðleysi Íslandsbanka hf. vegna alls tjóns, 

kostnaðar eða ábyrgðar sem fellur á Íslandsbanka hf. vegna þess að einhver greiðsla sem ábyrgðinni er ætlað að 

tryggja reynist ekki aðfararhæf, ógild eða ólögleg. Ábyrgðin gildir þar til allar skuldbindingar samkvæmt 

lánssamningnum hafa verið efndar. Árið 2003 tók Síminn á hendur ábyrgð fyrir Farice vegna samnings við Crown 

Estate að fjárhæð 136.000 GBP, ábyrgðin fellur úr gildi í júlí 2023. 

1.5.8 Reikningsskilaaðferðir 

Frá stofnun félagsins árið 2007 hafa ársreikningar Skipta verið útbúnir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla 

(International Financial Reporting Standards, IFRS).  

Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir eru endurskoðaðir með reglulegu millibili og breytingar á þeim gætu haft áhrif á 

reiknaðan hagnað félagsins. 

Með drögum að nýjum alþjóðlegum reikningsskilastaðli um leigusamninga sem birt voru í ágúst 2010 leggur 

Alþjóðareikningsskilaráðið til verulega breytingar á meðhöndlun leigusamninga í reikningsskilum frá því sem nú er. 

Samkvæmt drögum að nýjum staðli þurfa leigutakar m.a. að eignfæra nýtingarrétt að leigueign og færa skuld á móti í 

efnahagsreikningi sem nemur núvirði framtíðarleigugreiðslna. Ekki er búið að samþykkja drögin og ekki er víst að 

þau verði samþykkt í óbreyttri mynd, en ef svo verður þá kann staðallinn hafa áhrif á eigna- og skuldahlið 

efnahagsreiknings Skipta. Í ljósi þess að Skipti leigja nær allt skrifstofuhúsnæði undir starfsemi sína má gera ráð fyrir 

því að bókfærðar eignir og skuldir Skipta aukist frá því sem nú er verði framangreindur staðall samþykktur. Óljóst er 

um hversu háa fjárhæð yrði að ræða þar sem endanlega útfærsla mun ráða hvernig eignfærslan á nýtingarréttindum 

verður metin. Enn fremur kann breytingin að hafa í för með sér að hluti af öðrum rekstrarkostnaði félagsins sem 

fólginn er í leigu verði bókfærður sem annars vegar afskriftir fastafjármuna og hins vegar vaxtagjöld. Þetta mun hafa 

í för með sér að rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta mun hækka. Hvað varðar sjóðstreymi af 

rekstri félagsins mun þessi breyting á staðlinum ekki hafa áhrif að öðru óbreyttu. 

1.5.9 Vátryggingar 

Félagið er með allar lögboðnar vátryggingar, svo sem brunatryggingu og vátryggingavernd fyrir starfsmenn. Félagið 

er með rekstrarstöðvunartryggingu sem greiðir tekjumissi vegna rekstrarstöðvunar í allt að 12 mánuði. Einnig er 

félagið með starfsábyrgðartryggingu fyrir stjórnendur. 
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1.6 Áhætta tengd heilsufarslegum áhrifum farsímanotkunar á notendur 

Á undanförnum árum hefur sú umræða af og til átt sér stað að rafsegulbylgjur, sem farsímar og farsímamöstur senda 

frá sér, geti verið skaðlegar heilsu manna. Þrátt fyrir víðtækar rannsóknir hefur ekki verið sýnt fram á skaðleg áhrif 

farsímanotkunar á heilsu fólks. Skipti leitast við að fylgja þeim reglum og viðmiðum sem opinberir aðilar hafa sett 

varðandi geislun frá farsímasendum, sjónvarps- og útvarpssendum og öðrum þráðlausum búnaði. 

Samkvæmt upplýsingum frá Geislavörnum ríkisins er geislun á almenning vegna framangreinds búnaðar vel undir 

ráðlögðum alþjóðlegum mörkum og geislavarnastofnanirnar á Norðurlöndunum hafa gefið út sameiginlega 

yfirlýsingu
15

 þar sem segir að ekki sé að svo stöddu þörf á að þær beiti sér sameiginlega til að draga frekar úr geislun 

frá þessum sendum. 

Ekki er þó hægt að útiloka að framtíðarrannsóknir sýni fram á skaðsemi farsímanotkunar. Slíkt gæti haft neikvæð 

áhrif á markaðinn fyrir fjarskiptaþjónustu, meðal annars með færri notendum, samdrætti í notkun farsíma og annarrar 

þráðlausrar tækni og beinni skaðabótaábyrgð gagnvart viðskiptavinum vegna heilsutjóns eða annars tjóns sem rekja 

mætti til hugsanlegrar skaðsemi farsíma og farsímamastra. Að auki gæti það haft í för með sér erfiðleika við að fá 

leyfi til uppsetninga á farsímasendum og –möstrum og takmarka þar með uppbyggingu og aðgengi að þeirri þjónustu 

sem félagið veitir.  

 

 

 

 

  

                                                           
15

 Geislavarnir Ríkisins, sjá frétt á vef http://www.gr.is/media/frettir/NordicMobileSamalit.pdf. 
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2. SAMANDREGNAR FJÁRHAGSUPPLÝSINGAR 

Samandregnar fjárhagsupplýsingar um fjárhag útgefanda eru fengnar úr ársreikningum Skipta hf. fyrir árin 2010. 

2011, 2012 auk árshlutareikningi félagsins 30. júni 2013. Töflurnar sýna lykiltölur úr rekstrarreikningi, 

efnahagsreikningi og sjóðstreymi félagsins fyrir framangreind tímabil. Ársreikningar Skipta voru endurskoðaðir og 

áritaðir af Deloitte án fyrirvara. Árshlutareikningur Skipta fyrstu sex mánuði ársins 2013 var kannaður og áritaður af 

Deloitte án athugasemda. Árs- og árshlutareikningar útgefanda á tímabilinu sem neðangreindar fjárhagsupplýsingar 

ná yfir voru gerðir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af 

Evrópusambandinu.  

Hér að neðan eru ábendingar endurskoðanda sem fram hafa komið í ársreikningum félagsins 

Ábending endurskoðanda í ársreikningi félagsins fyrir árið 2012: 

Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við vekja athygli á skýringu 17 með ársreikningnum, þar sem fram 

kemur að félagið á í ágreiningi við Glitni hf. um afleiðusamninga. 

Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við auk þess vekja athygli á skýringu 19 með ársreikningnum, þar 

sem fram kemur að félagið hefur verið að vinna að fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins. 

Ábending endurskoðanda í ársreikningi félagsins fyrir árið 2011 

Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við vekja athygli á skýringu 18 með ársreikningnum, þar sem fram 

kemur að félagið á í ágreiningi við Glitni hf. um afleiðusamninga. 

Ábendingar endurskoðanda í ársreikningi félagsins fyrir árið 2010: 

Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við vekja athygli á skýringu 19 með ársreikningnum, þar sem fram 

kemur að félagið á í ágreiningi við Glitni hf. um afleiðusamninga. 

Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við auk þess vekja athygli á skýringu 21 með ársreikningnum, þar 

sem fram kemur að félagið er í viðræðum við kröfuhafa félagsins þar sem það var mat kröfuhafa að ákvæði 

lánasamninga félagsins hafi verið verið brotnir. 
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2.1 Rekstrarreikningur  

 

2013 2012 2012 2011 2010 

 

1.1.-30.06. 1.1.-30.06. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 

í m.kr.      Kannað Kannað Endurskoðað Endurskoðað Endurskoðað 

Sala 

 

14.667  14.079  28.527  27.572  33.633  

Kostnaðarverð sölu (7.884) (7.856) (15.710) (16.193) (20.953) 

        Framlegð 6.783  6.223  12.817  11.379  12.680  

        Aðrar rekstrartekjur 244  201  362  360  457  

Rekstrarkostnaður (4.782) (4.903) (9.546) (9.563) (12.242) 

Virðisrýrnun 0  (1.312) (1.685) (2.710) (4.916) 

        Rekstrarhagnaður (-tap) 2.245  209  1.948  (534) (4.021) 

        Fjármunatekjur 121  145  303  321  390  

Hagnaður (tap) fjárfestinga 0  0  0  (172) 5.227  

Fjármagnskostnaður (2.477) (2.995) (5.619) (5.012) (4.265) 

Niðurfærsla gjaldmiðlasamninga 0  0  0  (4.451) 0  

Gengismunur 753  (96) (220) (1.628) 76  

Hrein (fjármagnsgjöld) fjármunatekjur (1.603) (2.946) (5.536) (10.942) 1.428  

        Áhrif hlutdeildarfélaga 0  4  0  6  0  

        Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt 642  (2.733) (3.588) (11.470) (2.593) 

Tekjuskattur (176) 171  185  897  81  

        Hagnaður (tap) tímabilsins 466  (2.562) (3.403) (10.573) (2.512) 

        Hagnaður (tap) tímabilsins skiptist 

þannig: 

     Hluthafar móðurfélags 468  (2.546) (3.370) (10.517) (2.594) 

Minnihluti (2) (16) (33) (56) 82  

   

466  (2.562) (3.403) (10.573) (2.512) 
        

Hagnaðarhluti: 

     
Hagnaður á hlut/þynntur hagnaður á hlut 0,05  (0,29) (0,39) (1,21) (0,30) 

      

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta, afskriftir og virðisrýrnun skv. innanhúsuppgjörum stjórnenda 

EBITDA 4.052 3.371 7.380 6.006 5.076 

EBITDA hlutfall 27,2% 23,6% 25,5% 21,5% 14,9% 

Aðlöguð EBITDA* 4.212 3.811 8.070 6.275 6.756 

Aðlagað EBITDA hlutfall 28,2% 27,1% 28,3% 22,8% 20,1% 

Handbært fé frá rekstri án vaxta og 

skatta 3.784 2.956 6.288 4.451 5.964 

Handbært fé í hlutfalli við heildartekjur 25,4% 20,7% 21,8% 15,9% 17,5% 

Eiginfjárhlutfall 56,6% 11,6% 10,2% 14,5% 21,1% 

* Aðlöguð EBITDA er hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta, afskriftir og virðirsýrnun að teknu tilliti til einskiptisliða 

og hefur ekki verið endurskoðuð eða könnuð af endurskoðanda. 
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2.2 Efnahagsreikningur 

   
2013 2012 2011 2010 

   

30.06. 31.12. 31.12. 31.12. 

 Í m.kr.     Kannað Endurskoðað Endurskoðað Endurskoðað 

Eignir 

      Fastafjármunir 

      Varanlegir rekstrarfjármunir 

 

13.700  13.641  14.131  14.882  

Viðskiptavild 

  

45.206  45.206  46.935  49.414  

Óefnislegar eignir 

 

2.057  2.102  2.372  2.966  

Bundið fé 

  

--  --  --  562  

Aðrar fjármunaeignir 

 

107  131  131  151  

Reiknuð skattainneign 

 

2.292  2.436  2.212  1.340  

Fastafjármunir 

 

63.362  63.516  65.781  69.315  

       
Veltufjármunir 

     Birgðir 

  

1.453  1.327  1.253  947  

Viðskiptakröfur 

  

5.001  4.880  4.053  3.645  

Eignir til sölu 

  

--  --  --  481  

Aðrar skammtímakröfur 

 

6.352  6.966  7.480  11.245  

Handbært fé 

  

1.071  606  801  20.039  

Veltufjármunir 

 

13.877  13.779  13.587  36.357  

Eignir alls 

  

77.239  77.295  79.368  105.672  

       
Eigið fé og skuldir 

     Eigið fé 

      Hlutafé 

  

9.650  8.725  8.725  8.725  

Varasjóður 

  

35.766  8.604  8.604  8.604  

Þýðingarmunur 

  

153  (83) 172  395  

Óráðstafað eigið fé 

 

(1.841) (9.328) (5.879) 4.638  

Eigið fé hluthafa móðurfélags 

 

43.728  7.918  11.622  22.362  

Hlutdeild minnihluta 

 

(50) (25) (84) (24) 

Eigið fé samtals 

 

43.678  7.893  11.538  22.338  

       
Langtímaskuldir 

     Skuldabréfalán 

  

60  29.261  58.305  72.433  

Tekjuskattsskuldbinding 

 

--  --  --  42  

Langtímaskuldir 

 

60  29.261  58.305  72.475  

       
Skammtímaskuldir 

     Skuldir við lánastofnanir 

 

1.000  850  1.036  993  

Viðskiptaskuldir 

 

4.133  4.166  4.490  3.836  

Næsta árs afborganir langtímaskulda 26.165  31.947  1.452  1.968  

Eignir til sölu 

  

--  --  --  484  

Skuldbinding 

  

--  300  --  1.183  

Aðrar skammtímaskuldir 

 

2.203  2.878  2.547  2.395  

Skammtímaskuldir 

 

33.501  40.141  9.525  10.859  

Skuldir samtals 

 

33.561  69.402  67.830  83.334  

Eigið fé og skuldir alls 

 

77.239  77.295  79.368  105.672  
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2.3 Sjóðstreymisyfirlit 

   
2013 2012 2012 2011 2010 

   

1.1.-30.06. 1.1.-30.06. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 

Í m.kr  Kannað Kannað Endursk. Endursk. Endursk. 

Rekstrarhreyfingar 

     Rekstrarhagnaður (-tap) skv. rekstrarreikningi 2.245  209  1.948  (534) (4.021) 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi 

     

 

Afskriftir og virðisrýrnun 1.807  3.162  5.432  6.539  9.097  

 

(Söluhagnaður) -tap varanlegra rekstrarfjármuna (11) (4) (6) (11) 10  

 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og 

skuldum (257) (411) (1.086) (1.543) 878  

  

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 3.784  2.956  6.288  4.451  5.964  

Innborgaðir vextir 138  134  293  318  400  

Greiddir skattar (12) (15) (26) (28) (122) 

Greiddir vextir (1.285) (1.183) (2.331) (2.853) (2.788) 

  

Handbært fé frá rekstri 2.625  1.892  4.224  1.888  3.454  

        Fjárfestingarhreyfingar 

     

 

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (1.746) (1.300) (2.736) (2.587) (3.050) 

 

Fjárfesting í óefnislegum eignum (123) (112) (191) (192) (214) 

 

Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna 51  9  18  65  27  

 

Aðrar fjárfestingar, breyting --  --  (14) 125  (3) 

 

Sala á dótturfélagi, a.t.t. handbærs fjár --  --  --  2  8.144  

 

Hrein fjárfesting í dótturfélögum --  (1)  (1) --  --  

 

Breytingar á bundnu fé --  --  555  --  (576) 

 

Fjárfesting í öðrum félögum, breyting --  1  1  48  (53) 

 

Skuldabréfaeign, breyting 15  (41) --  --  --  

  

Fjárfestingarhreyfingar (1.803) (1.444) (2.368) (2.539) 4.275  

        Fjármögnunarhreyfingar 

     

 

Greiddur arður til minnihluta (23) --  --  --  --  

 

Tekin ný langtímalán --  5  5  --  --  

 

Afborganir langtímalána (880) (683) (1.842) (19.595) (5.109) 

 

Skammtímalán, breyting 553  (236) (186) (71) --  

 

Kaup á eigin hlut --  --  --  --  (209) 

  

Fjármögnunarhreyfingar (350) (914) (2.023) (19.666) (5.318) 

        Hækkun á handbæru fé 472  (466) (167) (20.317) 2.411  

Áhrif gengibreytinga á handbært fé (7) 1  (28) 1.079  (2.696) 

Handbært fé í upphafi tímabils 606  801  801  20.039  20.324  

Handbært fé í lok tímabils 1.071  336  606  801  20.039  

        Fjárfesting og fjármögnun á greiðsluáhrifa: 

     

 

Langtímaskuldir (34.703) 

    

 

Skammtímaskuldir (403) 

    

 

Hlutafé 925  

    

 

Yfirverð hlutafjár 34.181  
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3. UPPLÝSINGAR UM ÚTGEFANDANN 

3.1 Útgefandi 

 

Lögheiti Skipti hf. 

Kennitala 460207-0880 

Lögform Hlutafélag, skráð og starfrækt í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 

Sérlög Lög um fjarskipti nr. 81/2003, lög um fjölmiðla nr. 38/2011 

Útistandandi hlutafé 9.649.999.981 hlutir, hver 1 króna að nafnverði 

Eigin hlutir 19 hlutir, hver 1 króna að nafnverði 

Heildarhlutafé 9.650.000.000 hlutir, hver 1 króna að nafnverði 

Höfuðstöðvar og lögheimili Ármúli 25, 108 Reykjavík, Ísland 

Heimasíða www.skipti.is 

Tölvupóstfang skipti@skipti.is 

Símanúmer 550-6000 

Fjárhagsdagatal, áætlun birtinga 

og næsti aðalfundur 

13. mars 2014     Birting ársreiknings 2013 

3. apríl 2014       Aðalfundur 2014 

31. ágúst 2014    Birting árshlutareiknings fyrstu sex mánaða 2014 

 

 

3.2 Tilgangur 

Tilgangur Skipta samkvæmt 3. gr. samþykkta félagsins er að ávaxta fé sem hluthafar hafa bundið í starfseminni með 

rekstri í félaginu, kaupum, sölu og eignarhaldi á verðbréfum, einkum í dótturfélögum á sviði fjarskipta- og 

upplýsingatækni, þjónustu við dótturfélög, kaupum, sölu og rekstri fasteigna og lausafjár, ásamt lánastarfsemi tengdri 

rekstrinum og annar skyldur rekstur. 

3.3 Lagaumhverfi 

Um starfsemi Skipta og dótturfélaga gilda ýmis sérlög og má þar nefna lög um fjarskipti nr. 81/2003 og lög um 

fjölmiðla nr. 38/2011.  

Lög um fjarskipti nr. 81/2003 gilda um fjarskipti, fjarskiptaþjónustu og fjarskiptanet og er markmið þeirra að tryggja 

hagkvæm og örugg fjarskipti auk þess að efla samkeppni á markaði. Póst- og fjarskiptastofnun hefur umsjón með 

fjarskiptum innan lögsögu Íslands og eftirlit með framkvæmd laganna. Í lögunum er kveðið á um að á fjögurra ára 

fresti skuli lögð fram sem þingsályktunartillaga fjarskiptaáætlun sem marki stefnu næstu tólf ára. Lögin taka á 

heimild til fjarskiptastarfsemi auk úthlutunar tíðna og númera. Þá er Póst- og fjarskiptastofnun falið að skilgreina 

markaði og framkvæma markaðsgreiningar. Fjallað er um rétt notenda á alþjónustu, óháð staðsetningu, þannig að 

Póst- og fjarskiptastofnun getur falið einu eða fleiri fjarskiptafyrirtækjum að bjóða alþjónustu, á ákveðnum svæðum 

eða eftir þjónustutegundum. Í VII. kafla laganna er kveðið á um að fjarskiptafyrirtæki sem starfrækja almenn 

fjarskiptanet eða almenna fjarskiptaþjónustu skuli eiga rétt á samtengingu neta og þjónustu og aðgengi að þeim. 

Lögin kveða á um lágmarksskilyrði viðskiptaskilmála í samningum fjarskiptafyrirtækja og viðskiptavina. Ákvæði 

um vernd persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs er að finna í IX. kafla laganna. Auk framangreinds eru ákvæði í 

lögunum um tal- og farsímaþjónustu er snúa m.a. að gjaldfrjálsum símtölum í neyðarnúmerið 112 og möguleikum 

http://www.skipti.is/
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viðskiptavina á því að halda símanúmerum sínum óháð hvaða fjarskiptafyrirtæki veitir þjónustuna. Í XI. kafla 

laganna eru ákvæði um aðgengi og staðla er varða stafrænt útvarp. Kafli XII fjallar um fjarskiptabúnað og tekur þar 

m.a. á kröfum um lágmarks tæknistaðla og aðrar grunnkröfur sem gerðar eru til hans. Að lokum má nefna að lögin 

taka á réttindum til að starfa við fjarskiptavirki, uppsetningu og vernd fjarskiptavirkja auk þess sem kveðið er á um 

heimildir er snúa að fjarskiptum á hættutímum. 

Lög um fjölmiðla nr. 38/2011 gilda um alla fjölmiðla og fjölmiðlaveitur með staðfestu hér á landi sem miðla efni 

handa almenningi hér á landi. Markmið þeirra er að stuðla að tjáningarfrelsi, rétti til upplýsinga, fjölmiðlalæsi, 

fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun sem og að efla vernd neytenda á þeim vettvangi. Markmið laganna er jafnframt að 

koma á samræmdri löggjöf á vettvangi fjölmiðlunar óháð því miðlunarformi sem er notað. Með lögunum er komið á 

fót fjölmiðlanefnd og annast hún daglega stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til. Lögin kveða á um skyldur til 

skráningar fjölmiðla auk leyfisveitinga til hljóð- og myndmiðlunar. Ákvæði V. kafla laganna ná til réttinda og 

skyldna fjölmiðlaveitna en þar má m.a. finna ákvæði er snúa að ritstjórnarlegu sjálfstæði, vernd heimildarmanna og 

vernd barna gegn skaðlegu efni svo dæmi séu tekin. Í kafla VI er tekið á viðskiptaboðum og fjarkaupum. Ákvæði 

VII. kafla laganna taka á reglum um flutning myndefnis en þar er m.a. kveðið á um flutningsskyldu á myndefni. 

Lögin takmarka enn fremur einkaréttindi yfir myndefni er varða innlenda eða erlenda viðburði sem taldir eru hafa 

verulega þýðingu í þjóðfélaginu. Kafli X hefur að geyma ákvæði um eignarhald fjölmiðla þar sem 

Samkeppniseftirlitið getur gripið til aðgerða til að koma í veg fyrir eða takmarka skaðleg áhrif á fjölræði og/eða 

fjölbreytni í fjölmiðlun almenningi til tjóns. Jafnframt getur fjölmiðlanefnd beint slíkum tilmælum til 

Samkeppniseftirlitsins. Auk þess ber að tilkynna Samkeppniseftirlitinu um samruna sem a.m.k. ein fjölmiðlaveita 

með minnst 100 m.kr. ársveltu á Íslandi á aðild að og skal Samkeppniseftirlitið leggja mat á samrunann. 

Skipti hefur enn fremur innheimtuleyfi frá Fjármálaeftirlitinu og lýtur innheimtulögum nr. 95/2008. Innheimtuleyfi 

Skipta hf. tekur til frum- og milliinnheimtu gjaldfallinna peningakrafna fyrir aðra skv. a. lið 1. mgr. 3. gr. nefndra 

laga og innheimtu eigin peningakrafna sem aðili hefur keypt í þeim tilgangi að innheimta þær sjálfur í atvinnuskyni 

skv. 5. gr. sömu laga. 

3.4 Ágrip af sögu Skipta 

Skipti byggja á grunni Landssíma Íslands sem var stofnaður af íslenska ríkinu sama ár og símtæknin kom til landsins 

árið 1906 en íslenska ríkið hafði einkarétt á að eiga og reka almennt fjarskiptanet á Íslandi. Jafnframt hafði íslenska 

ríkið einkarétt á að veita talsíma- og farsímaþjónustu og voru grunnfjarskiptakerfi landsins byggð upp á þeim 

forsendum. Póst- og símamálastofnun annaðist þetta verkefni og árið 1997 var stofnunni breytt í hlutafélagið Póstur 

og sími hf., sbr. lög nr. 103/1996. Árið 1998 var póstþjónustan skilin frá rekstrinum og nafni Pósts og síma breytt í 

Landssíma Íslands hf. Með lögum nr. 75/2001 veitti Alþingi heimild til þess að selja allt hlutafé ríkissjóðs í 

Landsímanum. 

Síðla hausts 2005 seldi ríkisstjórn Íslands 98,8% eignarhlut sinn í Landssíma Íslands til Skipta ehf. en Skipti ehf. 

voru í eigu Exista hf., Kaupþings banka hf. auk nokkurra lífeyrissjóða og annarra fjárfesta. Í desember 2005 runnu 

þrjú fyrirtæki saman, þ.e. Landssími Íslands, Íslenska sjónvarpsfélagið og móðurfélagið Skipti ehf., og var nafni 

félagsins í kjölfarið breytt í Síminn hf. Í mars 2007 var starfsemi Símans síðan skipt upp í fjögur félög, þ.e. Símann 

hf., Fasteignafélagið Jörfa ehf., Mílu ehf., og Skipti hf., sem varð móðurfélag hinna þriggja. Skipulagsbreytingin var 

gerð miða við 31. október 2006 en það er stofndagur Skipta hf. Á fyrri helmingi ársins 2008 eignaðist Exista hf. (nú 

Klakki ehf.) allt hlutafé Skipta í kjölfar yfirtökutilboðs til hluthafa Skipta. 

Eftir framangreindar skipulagsbreytingar sinnti Síminn áfram þeirri fjarskiptastarfsemi sem ekki hafði verið flutt yfir 

til Mílu. Um var m.a. að ræða alla hefðbundna fjarskiptaþjónustu sem seld var í smásölu til heimila og fyrirtækja, 

auk þess að bjóða öðrum fjarskiptafyrirtækjum aðgang í heildsölu að fjarskiptanetum sínum, eins og t.d. xDSL og 

aðgang að farsímaneti félagsins o.fl.  

Enn frekari breytingar urðu á skipulagi Skipta þegar Skipti, Síminn hf., Míla ehf. og Samkeppniseftirlitið gerðu með 

sér sátt á fyrri hluta árs 2013. Markmið sáttarinnar var að tryggja jafnan aðgang að grunnkerfum fjarskipta á Íslandi. 

Með sáttinni tryggja Skipti aðskilnað fjarskiptaneta samstæðunnar frá annarri starfsemi hennar auk þess sem að 

mikilvægar heildsöluafurðir, svo sem virki hluti stofnnetsins og heildsala á xDSL færðust frá Símanum til Mílu. Í 

sáttinni felst því stjórnunar- og rekstrarlegur aðskilnaður Mílu frá öðrum dótturfélgöum innan Skiptasamstæðunnar. 

Meðal breytinga sem snúa að Símanum voru þær að skerpt hefur verið á verkferlum heildsölu annars vegar og 

smásölu hins vegar.   
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Í júní 2013 gekk Skipti frá fjárhagslegri endurskipulagningu á félaginu þar sem óveðtryggðum skuldum félagsins var 

breytt eða skipt út fyrir hlutafé í félaginu auk þess sem félagið endurfjármagnaði veðtryggðar skuldir sínar. Nánari 

upplýsingar á endurfjármögnun félagsins má finna í kafla 1.4.3 Mikilvægir samningar, Samkomulag um fjárhagslega 

endurskipulagningu. 

Mikilvægir áfangar í sögu Skipta og fyrirrennara þess: 

1906 Sæstrengur lagður frá Skotlandi um Færeyar til austurstrandar Íslands. 

1932 Fyrstu sjálfvirku símstöðvarnar á Íslandi. 

1962 Scotice, nýr sæstrengur mill Íslands og Skotlands, vígður; telexþjónusta hefur göngu sína. 

1980 
Jarðstöðin Skyggnir fer í loftið og millilandasímtöl fara um gervihnattatengingu; bein símtöl til útlanda 

verða að veruleika. 

1984 Fyrstu stafrænu skiptistöðvarnar taka til starfa. 

1985 Vinna hefst við lagningu ljósleiðara kringum landið. 

1986 NMT farsímakerfið kemur til sögunnar. 

1994 
GSM farsímanetið fer í loftið - nýr sæstrengur, Cantat-3, vígður - vinna hefst við lagningu ljósleiðara í 

götuskápa. 

1995 Allar skiptistöðvar landsins stafrænar. 

1998 
Skilið milli síma- og póstþjónustu. Landssími Íslands hf. (síðar Síminn hf.) stofnaður og frjálsræði innleitt 

á fjarskiptamarkaði. 

1998 Upphaf kapalsjónvarps. 

1999 Upphaf á rekstri ADSL kerfis. 

2004 
Upphaf netsjónvarps (IPTV) og Landssíminn eignast íslensku sjónvarpsstöðina Skjáinn. Nýr sæstrengur, 

Farice 1, vígður. 

2005 
Landssími Íslands hf. einkavæddur með sölu ríkissjóðs á 98,8% hlutdeild sinni; nafni fyrirtækisins breytt í 

Síminn hf. í kjölfarið. Skjábíó markaðssett í Sjónvarpi Símans. 

2006 Síminn kaupir Sirius IT. Stærsta fjárfesting Símans til þessa. 

2007 
Nýtt skipulag innleitt þegar Símanum er skipt upp í fjögur félög: Fasteignafélagið Jörfa ehf., Mílu ehf., 

Símann hf., og Skipti hf. sem verður móðurfélag hinna þriggja. 

2007 
Skipti kaupa farsímafélagið Aerofone í UK, og fjarskiptafélögin Business Phone og Ventelo í DK. Auk 

þess var fyrirtækið On-Waves stofnað og upplýsingatæknifyrirtækið Sensa ehf. keypt. 

2007 Fjárfestingafélagið Jörfi ehf. selt til Exista Properties. 

2008 Í mars var félagið skráð í OMX Kauphöllina en afskráð stuttu seinna. 

2008 Í mars voru fjarskiptafyrirtæki Skipta í Danmörku sameinuð undir heitinu Síminn Danmark. 

2009 Í ágúst var gengið frá sölu á öllum hlut Símans í breska fjarskiptafyrirtækinu Aerofone. 

2010 Í júní var gengið frá sölu á eign Skipta í Sirius IT Holding A/S. 

2010 Í nóvember var allur hlutur Skipta í Já Upplýsingaveitum ehf. seldur. 

2013 Í mars var gengið frá sátt við Samkeppniseftirlitið um breytingar á skipulagi Skipta 

2013 Í júní lauk fjárhagslegri endurskipulagningu og endurfjármögnun Skipta. 
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4. STARFSEMI 

4.1 Hlutverk og markmið 

Skipti rekur fyrirtæki sem starfa einkum á sviði fjarskipta, fjölmiðla og upplýsingatækni, á Íslandi og erlendis. 

Hlutverk Skipta er að skapa verðmæti með rekstri arðbærra fyrirtækja. Skipti sinnir einnig sameiginlegri þjónustu 

fyrirtækjanna á einum stað, með hagræði og sveigjanleika að leiðarljósi. Þannig skapar Skipti stjórnendum og 

starfsfólki dótturfélaganna svigrúm til þess að einbeita kröftum sínum að því að ná hámarksárangri í krefjandi 

rekstrarumhverfi. 

Skipti rekur fyrirtæki sem starfa bæði á einstaklings- og fyrirtækjamarkaði á Íslandi, á sviði fjarskipta, fjölmiðla og 

upplýsingatækni. Viðskiptalíkan Skipta byggir á því að líta á alla virðiskeðjuna á umræddum mörkuðum, og í þeim 

skilningi bjóða upp á alhliða þjónustu á sviði fjarskipta, fjölmiðla, upplýsingatækni og samskiptalausna. 

4.2 Starfssvið 

Á Íslandi starfar Skipti bæði á einstaklings- og fyrirtækjamarkaði á sviði fjarskipta, fjölmiðla og upplýsingatækni. 

Starfsemi Skipta spannar alla virðiskeðjuna þar sem Síminn er langstærsta eign Skipta með 74,3% af tekjum 

samstæðunnar miðað við árið 2012. Síminn er eitt stærsta fjarskiptafyrirtækið á Íslandi og býður upp á alhliða 

fjarskiptaþjónustu auk þjónustu við tengda starfssemi svo sem upplýsingatækni. Míla á og rekur fjarskiptanet. Helstu 

eignir félagsins eru aðgangsnet (kopar/ljóstengingar) inn á öll heimili og fyrirtæki í landinu, og stofnnet 

(ljósleiðaraflutningsnet) sem hringtengir alla helstu þéttbýlisstaði Íslands. Skjárinn er fjölmiðlafyrirtæki sem rekur 

m.a. sjónvarpsstöðina Skjá Einn, myndleigu (VOD) gegnum sjónvarp Símans, Skjá Heim (erlendar rásir) og 

útvarpsstöðina K100.5. Utan Íslands er Skipti með rekstur í Danmörku þar sem fyrirtækið á Síminn Danmark og 

Sensa DK. Þá starfar fyrirtækið On-Waves ehf. alfarið utan Íslands. Auk þessara fyrirtækja á Skipti beint, eða í 

gegnum dótturfélög, nokkur minni fyrirtæki sem starfa innan virðiskeðjunnar. 
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Fyrirtækin innan Skipta njóta stuðnings stoðþjónustu Skipta sem styður við starfsemi dótturfélaga og gerir þeim 

kleift að einbeita sér að sinni kjarnastarfsemi. Þjónusta Skipta er meðal annars á sviði rekstrar, fjármála, viðskipta- 

og tækniþróunar og lögfræðiþjónustu auk þess sem Skipti sjá um rekstur mannvirkja og ýmsa aðra stoðþjónustu fyrir 

dótturfélögin. 

 

 

 

4.2.1 Skrifstofa forstjóra 

Forstjóri Skipta hf. er Orri Hauksson og ber hann ábyrgð á daglegum rekstri félagsins auk þess að fylgja þeirri stefnu 

sem stjórn samstæðunnar setur og samþætta rekstur dótturfélaga Skipta.  

4.2.2 Rekstrar- og mannauðsþjónusta 

Hlutverk rekstrar- og mannauðsþjónustu er að veita stoðþjónustu við dótturfélög í samstæðu Skipta. Sviðið ber 

ábyrgði á stefnumótun og samræmingu á þeim málaflokkum sem það sinnir með það að markmiði að ná fram 

rekstrarhagkvæmni fyrir samstæðu Skipta.  

Helstu verkefni eru á sviði innkaupamála, birgðarvörslu, rekstur bifreiðadeildar, mötuneytis, rekstur 

skrifstofuhúsnæðis, rekstur aðgangs- og myndavélakerfa, mannauðsmála og ýmis rekstrarleg verkefni fyrir félög í 

samstæðunni.  

Starfsmenn rekstrarþjónustu eru 34 talsins og er stjórnandi sviðsins Jóhannes Rúnarsson.  
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4.2.3 Fjármál 

Hlutverk fjármálasviðs er að styðja við starfsemi dótturfélaga og einstaka afkomusviða innan dótturfélaga. Sviðið er 

stefnumótandi og stýrir fjármálum Skiptasamstæðunnar, þ.m.t. fjárstýringu, innheimtu, reikningshaldi, áætlanagerð 

og greiningu. Sviðið leggur áherslu á öfluga greiningu og miðlun upplýsinga úr rekstri samstæðunnar og 

fjarskiptamarkaðarins í heild sinni ásamt því að stuðla að framþróun og notkun bestu aðferða í rekstri til hagsbóta 

fyrir samstæðuna. Ennfremur er sviðið með samninga við helstu dótturfélög Skipta um fjármálaþjónustu sem felst 

meðal annars í stýringu efnahagsliða, lausafjárstýringu og lánveitingum. Fjármálasvið Skipta samanstendur af 

þremur sviðum: Áætlana- og greiningadeild, reikningshaldi og fjárstýringu. Starfsmenn eru 46 talsins og Óskar 

Hauksson er fjármálastjóri. 

4.2.4 Lögfræðiþjónusta 

Lögfræðiþjónusta hefur umsjón með lögfræðiverkefnum fyrir Skipti og veitir dótturfélögum Skipta, öðrum en Mílu, 

stoðþjónustu. Meðal verkefna lögfræðiþjónustu eru samskipti og réttargæsla gagnvart eftirlitsstofnunum, ráðuneytum 

og Alþingi. Lögfræðiþjónusta hefur einnig umsjón með félagaréttarlegum málum samstæðunnar, 

samkeppnisréttaráætlun, annast regluvörslu, yfirferð samninga og er tengiliður við ytri lögmenn þegar um aðkeypta 

lögfræðiþjónustu er að ræða. Starfsmenn lögfræðiþjónustu eru 2 talsins og yfirlögfræðingur er Hallmundur 

Albertsson. 

4.2.5 Mannauður 

Meðalfjöldi stöðugilda hjá samstæðu Skipta var 904 árið 2012, 993 árið 2011, 1.351 árið 2010. Hjá Skiptum og 

dótturfélögum eru um 35% starfsmanna með háskólamenntun, meðalaldur starfsmanna er tæp 40 ár. Kynjaskipting er 

þannig að um 70% karlar 30% konur starfa hjá samstæðunni.   
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4.3 Dótturfélög og hlutdeildarfélög 

Hér að neðan í töflu 4 má finna yfirlit yfir dóttur- og hlutdeildarfélög Skipta og Símans auk þess sem í næstu köflum 

er fjallað um helstu dótturfélög Skipta og Símans og greint frá því hvernig starfsemi þeirra er háttað. 

Tafla 5: Dóttur- og hlutdeildarfélög 

Félag 

Staðsetning skráningar 

og starfsemi Starfsemi 

Eignarhlutur 

30.06.13 

Dótturfélög Skipta hf.       

Landsíminn ehf. Ísland Engin starfsemi 100,00% 

Síminn hf.* Ísland Fjarskiptaþjónusta 100,00% 

Míla ehf. Ísland Fjarskiptaþjónusta 100,00% 

Gaukshöfði ehf. Ísland Engin starfsemi 100,00% 

Skjá miðlar ehf. Ísland Fjölmiðlar 100,00% 

Þræðir ehf. Ísland Engin starfsemi 100,00% 

    Hlutdeildarfélög Skipta hf. 

   Stefja hf. Ísland Upplýsingatækni 42,96% 

    

    Dótturfélög Símans hf. 

   On-Waves ehf. Ísland Fjarskiptaþjónusta 90,00% 

On-Waves S.á.r.l. Lúxemborg Engin starfsemi 100,00% 

Farsímagreiðslur ehf. Ísland Greiðslumiðlun 55,48% 

Radíómiðun ehf. Ísland Fjarskiptaþjónusta 75,00% 

Sensa ehf. Ísland Upplýsingatækni 100,00% 

Staki Automation ehf. Ísland Upplýsingatækni 100,00% 

Síminn UK Limited Bretland Fjarskiptaþjónusta 100,00% 

Ring ehf. Ísland Engin starfsemi 100,00% 

Talenta ehf. Ísland Upplýsingatækni 80,50% 

Síminn DK ApS Danmörk Fjarskiptaþjónusta 100,00% 

    Hlutdeildarfélög Símans hf. 

   Auðkenni ehf. Ísland Upplýsingatækni 20,00% 

Nordisk Mobil Ísland ehf. Ísland Áformað að slíta félagi 50,00% 

* Skipti eiga 99,99999% hlutafjár í Símanum hf. en þar sem um hlutafélag er að ræða þá þarf tvo hluthafa og á 

Klakki ehf. 6 hluti af útgefnu hlutafé Símans hf. 

4.3.1 Síminn hf. 

Síminn hf. er stærsta dótturfélag Skipta og stendur fyrir um 74,3% af tekjum félagsins árið 2012. Síminn er í 

fararbroddi á íslenskum fjarskiptamarkaði og veitir viðskiptavinum sínum heildstætt vöruframboð á sviði fjarskipta 

til bæði einstaklinga og fyrirtækja. Starfsmenn Símans hf. eru 584 í rúmum 544 stöðugildum miðað við 1. september 

2013. Sævar Freyr Þráinsson er forstjóri fyrirtækisins. 

Vöruframboð Símans felst í eftirfarandi þjónustuþáttum: Farsímaþjónusta, talsímaþjónusta, gagnaflutningsþjónusta, 

internetþjónusta, sjónvarpsþjónusta og hýsingar og rekstrarþjónusta í upplýsingatækni. 

Síminn tók upp nýtt skipulag í júní 2013 sem miðar að því að veita einstaklingum, heimilum, stórum og smáum 

fyrirtækjum auk annarra fjarskiptafyrirtækja framúrskarandi þjónustu. 
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Forstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri og að fylgja eftir stefnu settri af stjórn félagsins.  

Heildsala: Hlutverk Heildsölu er að annast samningagerð og sölu á þjónustu Símans til annarra fjarskiptafyrirtækja. Í 

því felst meðal annars undirbúningur og gerð samninga um talsíma-, farsíma- og gagnaflutningsþjónustu auk 

háhraðanetstengingar. Einnig annast Heildsalan móttöku og afgreiðslu pantana á ofangreindri þjónustu. Í deildinni 

starfa 13 manns og er forstöðumaður þess Jóhanna Guðmundsdóttir. 

Sölu- og þjónustusvið: Hlutverk Sölu- og þjónustusviðs er að halda utan um sölu, ráðgjöf og þjónustu til fyrirtækja, 

heimila og einstaklinga og stýra sölurásum í samræmi við stefnu og markmið Símans. Á sviðinu starfa 204 manns og 

framkvæmdastjóri þess er Guðmundur Stefán Björnsson. 

Vöru- og nýsköpunarsvið: Hlutverk vöru- og nýsköpunarsviðs er að skapa viðskiptatækifæri Símans til framtíðar auk 

þess sem unnið er að annars stigs þjónustu, þróun sjálfsafgreiðslu og því að færa sem flest verkefni framar í 

virðiskeðjunni. Á sviðinu starfa 139 manns og framkvæmdastjóri þess er Birna Ósk Einarsdóttir. 

Tæknisvið: Hlutverk Tæknisviðs er uppbygging, þróun og rekstur á tæknilegu umhverfi Símans. Á sviðinu starfa 201 

manns og framkvæmdastjóri þess er Eric Figueras. 

Samskiptasvið: Hlutverk Samskiptasviðs er að skipuleggja og halda utan um samskipti Símans, hvort sem um er að 

ræða almannatengsl eða markaðssetningu. Einnig að reka Verkefnastofu Símans og móta og innleiða stefnu 

fyrirtækisins á sviði samfélagsábyrgðar. Á sviðinu starfa 18 manns og framkvæmdastjóri þess er Pétur Þ. Óskarsson. 

Þróunarsvið: Hlutverk Þróunarsviðs er að skipuleggja og halda utan um nýsköpun í fyrirtækinu með því að vinna 

með vörustjórum og tæknimönnum að þróunarverkefnum og hafa umsjón með Þróunarráði. Á sviðinu starfa 2 manns 

og framkvæmdastjóri þess er Þór Jes Þórisson. 

4.3.2 Míla ehf. 

Kjarnastarfsemi Mílu er að byggja upp og reka fjarskiptanet. Önnur fjarskiptafyrirtæki tengjast þessu neti í gegnum 

mismunandi lausnir. Hlutverk Mílu er að selja lausnir sínar til fyrirtækja og stofnana sem stunda fjarskiptastarfsemi. 

Míla sérhæfir sig m.a. í rekstri og ráðgjöf vegna fjarskiptakerfa, aðstöðuleigu fyrir upplýsingatæknifyrirtæki og ýmsa 

þjónustu við dreifikerfi. Undir merkjum Mílu er rekið koparkerfi og ljósleiðara- og örbylgjukerfi sem nær um allt 

land og er félagið því mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum landsins á sjó, landi og lofti. Starfsmenn Mílu eru 95 í 

93 stöðugildum miðað við 1. september 2013. Páll Á. Jónsson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins. 

Heildsala 

Jóhanna Guðmundsdóttir 
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Tæknisvið 

Eric Figueras 

Þróunarsvið 

Þór Jes Þórisson 
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Þétur Þ. Óskarsson 
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Fjarskiptakerfi Mílu er öflugt og fjölþætt og byggist upp á tveimur meginkerfum; stofnneti og aðgangsneti. Auk 

þessara kerfa starfrækir Míla einnig alþjóðanet, sem tengir Ísland við umheiminn. Míla leggur áherslu á stöðuga 

uppbyggingu fjarskiptakerfisins til að tryggja sem besta nýtni þess ásamt því að setja á markað nýjar lausnir. 

Stofnnet Mílu byggir á koparlínum, ljósleiðurum og örbylgjusambandi. Stofnnetið nær til allra þéttbýliskjarna 

landsins. Ljósleiðarakerfið er meginburðarlag fyrir fjarskiptakerfin. Uppbygging ljósleiðarakerfisins er þannig háttað 

að ávallt er reynt að tryggja hringtengingu til að auka öryggi fjarskiptakerfisins. Á þeim svæðum sem ekki eru tengd 

ljósleiðara, eru stafræn örbylgjusambönd notuð. 

Míla hefur yfir að ráða öflugu og fjölþættu aðgangsneti að fjarskiptanetinu. Aðgangsnetið byggir á koparlínum, 

ljósleiðurum og kóaxstrengjum. Koparlínukerfi Mílu er mjög víðtækt þar sem nærri öll heimili, fyrirtæki og stofnanir 

í landinu eru tengd kerfinu. Þegar um er að ræða tengingar til fyrirtækja, þá hefur ljósleiðari verið lagður í flestum 

þéttbýliskjörnum landsins til að tryggja viðskiptavinum háhraðaaðgang inn á t.d. IP-netið eða internetið. 

Ljósleiðaranetið er byggt upp á svipaðan hátt og koparlínukerfið. Það byggir á ljósleiðara sem liggur frá símstöð í 

götuskáp og þaðan inn í hús er kóaxstrengur og/eða ljósleiðari. Í framtíðinni mun Míla eingöngu leggja ljósleiðara í 

ný hverfi í stað koparlína. 

Míla kemur einnig að rekstri og viðhaldi sæstrengjanna sem tengja Ísland við umheiminn. Tveir sæstrengir tengja 

Ísland við Evrópu og einn sæstrengur liggur frá Íslandi til Norður-Ameríku. Farice 1 liggur frá Íslandi til Skotlands, 

með viðkomu í Færeyjum, en hann var tekinn í notkun árið 2004. Danice liggur frá Íslandi til Danmerkur og eru 

tengipunktar (POP) í Reykjavík, Þórshöfn í Færeyjum, London og Kaupmannahöfn. Danice sæstrengurinn var tekinn 

í notkun 2008. Þriðji strengurinn, Greenland Connect, tengir Ísland við Grænland og þaðan til Kanada. 

Skipurit Mílu er eftirfarandi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framkvæmdastjóri 
Páll Á. Jónsson 

Fjármál 
Sigrún Hallgrímsdóttir 

Þróun 
Halldór Guðmundsson 

Lögfræðiþjónusta 
Auður Inga Ingvarsdóttir 

Þjónusta 
Eva Magnúsdóttir 

 

Flutningsnet 
Ingvar Hjaltalín 

 

Aðgangsnet 
Kristinn Ingi 

Ásgeirsson 

Viðskiptavinir 

Samstarfsaðilar 
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4.3.3 Skjá miðlar ehf. 

Skjárinn ehf., dótturfélag Skjá miðla ehf., starfar á íslenskum sjónvarpsmarkaði. Skjárinn færir áhorfendum 

sjónvarpsstöðvar með fyrsta flokks afþreyingu og gagnvirku sjónvarpi, fyrst allra á Íslandi. Áhorfandinn getur pantað 

sér þær bíómyndir og þá þætti sem hann vill horfa á og ráðið sinni dagskrá. Skjárinn býður einnig upp á aðgang að 

yfir 60 erlendum sjónvarpsstöðvum auk fjölda útsendinga frá erlendum golfviðburðum. Engir starfsmenn eru hjá 

Skjá miðlum en starfsmenn Skjásins eru 43 í tæplega 36 stöðugildum miðað við 1. september 2013. Friðrik 

Friðriksson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins. 

Skjárinn ehf rekur sjónvarpsstöðvarnar SkjáEinn og SkjáGolf og útvarpsstöðina K100. Skjárinn rekur einnig 

SkjáHeim og SkjáBíó.  Um komandi áramót hættir SkjárGolf en við tekur SkjárSport.  SkjárKrakkar fór í loftið í 

nóvember 2013 áskriftarstöð,  með talsettu barnaefni.  Um er að ræða fyrstu SVOD þjónustu Skjásins, sem er nýmæli 

á íslenskum sjónvarpsmarkaði. 

SkjárEinn er sjónvarpsstöð með úrval af innlendum jafnt sem erlendum sjónvarpsþáttum. SkjárEinn hefur fært 

íslenskum áhorfendum marga af vinsælustu sjónvarpsþáttum heims á undanförnum árum. SkjárEinn hóf göngu sína 

árið 1999 og var þá ókeypis. Á árinu 2010 var stöðinni breytt í áskriftarsjónvarp og hefur því tekjur sínar bæði frá 

áskriftum og auglýsingatekjum.  

SkjárBíó býður áskrifendum þjónustu sem færir dagskrárstjórnina í hendur notenda. Með VOD hnappinum á 

fjarstýringunni fá sjónvarpsáhorfendur aðgang að stóru safni úrvalsefnis þar sem fara saman nýjar og sígildar 

stórmyndir allra helstu kvikmyndaveranna, vinsælir sjónvarpsþættir og upptökur flestra innlendra sjónvarpsþátta 

SkjásEins, Ríkissjónvarpsins og Stöðvar 2.  

SkjárHeimur er endurvarp á fjölbreyttri dagskrá yfir 60 erlendra sjónvarpsstöðva. Boðið er upp á mikið úrval barna- 

og unglingaefnis, fréttir, íþróttir, skemmtun og fræðslu með sérstakri áherslu á norrænar og aðrar evrópskar stöðvar 

sem viðskiptavinum býðst í formi mismunandi áskriftarpakka. 

K100 er útvarpsstöð sem fór í loftið á upphafsdögum ársins 2012 og hefur síðan þá vaxið jafnt og þétt með 

uppbyggingu á útvarpsafþreyingarefni. 

4.3.4 Staki Automation ehf. 

Staki Automation ehf. er verkfræði- og hugbúnaðarhús, en starfsemin skiptist í meginatriðum í þrjú svið; tækni og 

verkfræði, hugbúnaðargerð og ráðgjöf og rafræn viðskipti. Í fyrstu voru megin verkefnin á sviði verkfræði, 

iðnstýringa og hugbúnaðargerðar, en nýjasta þjónusta Staka er á sviði rafrænna og pappírslausra viðskipta þar sem 

félagið ætlar að vera í fararbroddi. Staki aðstoðar fyrirtæki við rafrænar pantanir, farmskjöl, tollaskýrslur, reikninga 

o.fl., allt eftir þörfum hvers viðskiptavinar fyrir sig. 

Meginhlutverk Staka er að veita þjónustu á þeim sviðum sem félagið starfar. Þá hefur félagið sett sér það markmið 

að brúa bil milli hefðbundinnar hugbúnaðargerðar og iðntölvuforritunar/stýringa en það bil er sífellt að minnka. 

Félagið var stofnað árið 2008 og er í eigu Símans. Hjá Staka starfa 20 manns í um 19 stöðugildum miðað við 1. 

september 2013, auk verktaka við störf á sviði iðntölvuforritunar, iðnstýringa, hugbúnaðargerðar og rafrænna 

viðskipta. Jón Eyfjörð er framkvæmdastjóri fyrirtækisins. 

4.3.5 Sensa ehf. 

Sensa ehf. er þjónustufyrirtæki sem leggur áherslu á nútíma samskiptalausnir fyrir fyrirtæki. Lausnum þar sem 

samtvinnað er hljóði, mynd og öðrum gagnasamskiptum á aðgengilegan, afkastamikinn og öruggan hátt. Áhersla er 

lögð á að bjóða fyrirtækjum upp á virðisaukandi lausnir þar sem: 

 Samvinnulausnir (e. Collaboration) gegna því hlutverki að auðvelda samskipti milli samstarfsaðila og auka 

þjónustu við viðskiptavini með því að samtvinna samskipti í tali, mynd og öðrum gagnaleiðum. 
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 Netkerfið er grunnurinn sem allt byggist á. Með því að tryggja rekstraröryggi netsins, afköst og öryggi 

gagnvart utanaðkomandi vá, tryggjum við að samskipti fyrirtækisins með símkerfi, myndfundakerfi, 

samvinnukerfi og yfir netið með öðrum hætti séu örugg og afkastamikil. 

Sensa var stofnað árið 2002 og var fyrstu fimm árin Sensa í eigu starfsmanna félagsins. Síminn keypti allt hlutafé 

Sensa í apríl 2007. Starfsmenn Sensa eru 26 í 25,3 stöðugildum miðað við 1. september 2013. Valgerður H. 

Skúladóttir er framkvæmdastjóri fyrirtækisins. 

4.3.6 Radíómiðun ehf. 

Radíómiðun ehf. er fyrirtæki sem byggir á gömlum grunni en hefur frá árinu 2006 aðallega sérhæft sig í fjarskiptum 

og hugbúnaðarlausnum sem tengjast sjávarútvegi og fyrir þá sem þurfa sérlausnir í fjarskiptum. Félagið er 

dótturfélag Símans. Radíómiðun selur fjarskiptabúnað og –þjónustu, tal- og gagnasambönd ásamt því að selja og 

þjónusta gervihnattabúnað frá SeaTel og Intellian. Starfsmenn Radíómiðunar eru 4 í 3 stöðugildum miðað við 1. 

september 2013. Þröstur Ármannson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins. 

4.3.7 On-Waves ehf. 

OnWaves ehf. býður upp á farsímaþjónustu, bæði GSM og CDMA, um borð í ferjum og skemmtiferðaskipum, auk 

sérhæfðra iðnaðar- og kaupskipa. Í dag þjónustar OnWaves um 650 skip um allan heim. Félagið var stofnað af 

Símanum árið 2007 með það að markmiði að auka umsvif Símans á fjarskiptamarkaði fyrir skip á 

alþjóðahafssvæðum, en Síminn hafði verið með starfsemi á þeim markaði frá árinu 2003. Síminn og OnWaves starfa 

þétt saman, en OnWaves nýtir m.a. reikisamninga Símans við erlend fjarskiptafyrirtæki fyrir þjónustu sína.  

OnWaves starfar alfarið á mörkuðum utan Íslands. Síminn fer í dag með 90% hlut í félaginu. Fastir starfsmenn On-

Waves eru 5 í jafn mörgum stöðugildum miðað við 1. september 2013, en að auki starfa verktakar við fyrirtækið. 

Kristinn Ingi Lárusson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins. 

4.3.8 Síminn Danmark A/S 

Siminn Danmark A/S er fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í þjónustu við lítil og millistór 

fyrirtæki og hefur sinnt dönskum fyrirtækjum undanfarin 15 ár. Meira en 3.000 fyrirtæki, með u.þ.b. 40.000 

notendur, nota Siminn Danmark sem þjónustuaðila. Starfsmenn í Siminn Danmark A/S eru 47 í 46 stöðugildum 

miðað við 1. september 2013. Magnús Böðvar Eyþórsson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins.  

4.3.9 Talenta ehf. 

Talenta ehf. sérhæfir sig í ráðgjöf, innleiðingu, þjónustu og þróun á SAP viðskiptahugbúnaði og veitir alhliða ráðgjöf 

við þróun og rekstur á SAP. Hjá Talenta vinna reynslumiklir ráðgjafar með umfangsmikla þekkingu á SAP kerfinu. 

Á meðal viðskiptavina Talenta eru mörg stærstu og öflugustu fyrirtæki landsins. Starfsmenn Talenta eru 9 í jafn 

mörgum stöðugildum miðað við 1. september 2013. Þorvarður Sveinsson er framkvæmdastjóri fyrirtækisins. 
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4.4 Helstu markaðir 

Starfsemi Skipta er að megin hluta til á tveimur mörkuðum, þ.e. fjarskiptamarkaðnum og fjölmiðlamarkaðnum, auk 

þess sem Skipti eiga félög sem veita upplýsingatækniþjónustu.  

4.4.1 Tekjur Skipta 

Skipti hefur tekjur af innlendri og erlendri starfsemi. Hér að neðan má sjá skiptingu milli innlendra og erlendra tekna 

félagsins. 

Tafla 6: Landfræðileg skipting tekna 

Í m.kr.       2010 2011 2012 

Innlend starfsemi 
   

24.779 25.228 26.391 

Erlend starfsemi 
   

9.311 2.704 2.498 

Samtals       34.090 27.932 28.889 

 

Tafla 7: Tekjur eftir þjónustuþáttum 

Í m.kr.       2010 2011 2012 

Fjarskiptaþjónusta 
   

23.794 24.464 25.067 

Upplýsingatækni 
   

7.073 1.124 1.371 

Fjölmiðlaþjónusta 
   

1.514 1.875 2.098 

Önnur þjónusta 
  

1.708 470 352 

Samtals       34.090 27.932 28.889 

 

4.4.2 Fjarskiptamarkaðurinn 

Póst- og fjarskiptastofnun hefur með höndum eftirlitshlutverk með fjarskiptamarkaðnum og skilgreinir markaði skv. 

16. gr. laga um fjarskipti, nr. 81/2003, í samræmi við meginreglur samkeppnisréttar og skuldbindingar samkvæmt 

samningum um Evrópska efnahagssvæðið. Skilgreindir markaðir á sviði fjarskipta eru sjö talsins samkvæmt 

tilmælum Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) frá 5. nóvember 2008. 

 

Smásala Aðgangur að fasta talsímanetinu fyrir heimili og fyrirtæki  

Heildsala Upphaf símtala í fastaneti 

Heildsala Lúkning símtala í einstökum fastanetum 

Heildsala Aðgangur að föstum aðgangsnetum (þ.m.t. skiptur og óskiptur aðgangur) 

Heildsala Breiðbandsaðgangur 

Heildsala Lúkningarhluti leigulína 

Heildsala Lúkning símtala í einstökum farsímanetum 
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Samkeppnisréttaráætlun 

Síminn setti sér samkeppnisréttaráætlun hinn 8. september 2011. Um markmið áætlunarinnar segir í inngangi að 

henni sé ætlað að (i) auka öryggi eigenda, stjórnenda og starfsmanna á því að farið sé að samkeppnislögum, (ii) bæta 

áhættustýringu: lágmarka áhættu á skaða sem brot á samkeppnislögum valda fyrirtækinu, (iii) auka þekkingu 

starfsmanna á samkeppnislögum, (iv) tryggja virkt innra eftirlit, (v) stuðla að innleiðingu á viðvarandi ferlum og 

tólum sem auðvelda stefnumótun, þekkingaröflun, hlítingu og eftirlit á sviði samkeppnisréttar, (vi) bæta 

upplýsingagjöf til eftirlitsstofnana og (vii) skýra skil milli heildsölu- og smásölustarfsemi. 

Samkeppnisréttaráætlunin hefur nú verið innleidd í starfsemi félagsins m.a. með kennslu fyrir starfsfólk, útgáfu 

handbókar og gerð verkferla. Jafnframt hefur samkeppnisregluvörður verið skipaður. Samkeppnisréttaráætlun er nú 

hluti af þeim skuldbindingum sem félagið tókst á herðar með gerð sáttar við samkeppniseftirlitið, sbr. 29. gr. 

ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins nr. 6/2013.  

Helstu samkeppnisaðilar 

Helstu fyrirtæki á fjarskiptamarkaðnum eru Síminn, Míla, Fjarskipti hf. (Vodafone), Nova ehf., IP-fjarskipti ehf. 

(Tal) og Gagnaveita Reykjavíkur ehf., auk þess sem ný fyrirtæki á borð við Hringdu ehf. og Alterna Tel ehf. hafa 

komið inn á markaðinn undanfarin misseri, sem og 365 ehf. sem fóru nýlega að bjóða upp á fjarskiptaþjónustu til 

viðskiptavina sinna með Enska boltanum. 

Vodafone (Fjarskipti hf.) er fjarskiptafyrirtæki sem býður viðskiptavinum sínum talsímaþjónustu, farsímaþjónustu, 

internetþjónustu og breiðbandssjónvarp. Vodafone varð til við sameiningu þriggja fyrirtækja sem áður störfuðu á 

fjarskiptamarkaðnum, þ.e. Íslandssími, Tal og Halló. Vodafone byggir þjónustu og vöruúrval að miklu leyti á 

samstarfi við Vodafone Group Plc. 

Nova var stofnað í maí 2006 með það að markmiði að meta mögulega innkomu félagsins á íslenskan farsímamarkað. 

Í lok mars 2007 fékk Nova úthlutað 3G rekstrarleyfi og opnaði svo formlega 1. desember 2007. Í september 2011 

fékk Nova síðan 4G tilraunaleyfi. Nova á og rekur eigið 3G farsíma- og netkerfi sem nú nær til um 93% landsmanna. 

Tal (áður Hive) endurselur bæði talsímaþjónustu og farsímaþjónustu auk internetþjónustu. Fyrirtækin Tal og SKO 

sameinuðust á árinu 2008. 

Gagnaveita Reykjavíkur var stofnuð sem einkahlutafélag í eigu Orkuveitu Reykjavíkur 1. janúar 2007. Gagnaveita 

Reykjavíkur býður heimilum og fyrirtækjum aðgang að gagnaflutningskerfi um ljósleiðara. Viðskiptavinir eru bæði 

fyrirtæki og einstaklingar sem starfa og búa á þjónustusvæði sem nær nú frá Bifröst til Vestmannaeyja. 
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Stærð og markaðshlutdeild 

Heildarstærð fjarskiptamarkaðarins nemur um 48,3 ma.kr. árið 2012 og má sjá hér neðar í töflu hvernig tekjuskipting 

er meðal þjónustuþátta. 

Tafla 8: Heildartekjur af fjarskiptastarfsemi 2010-2012 

Í m.kr.       2010 2011 2012 

Fastanetið 
   

6.395 6.422 6.622 

Talsímarekstur 
   

6.868 7.005 6.620 

Farsímarekstur 
   

14.865 15.616 16.305 

Gagnaflutningur og internet þjónusta 
  

7.153 7.547 8.270 

Aðrar tekjur 
   

8.086 8.705 10.471 

Samtals       43.366 45.295 48.288 
 

Heimild: Póst- og fjarskiptastofnun, Tölfræði um íslenska fjarskiptamarkaðinn 2012, aðgengileg á 
http://www.pfs.is/upload/files/Tolfraediskyrsla_PFS_Isl.fjarskiptamarkadur_2010_til_2012.pdf.  

Tekjur af talsímarekstri hafa dregist saman frá árinu 2010 og hefur verið mikil færsla yfir í farsíma og gagnaflutninga 

eins og sjá má hér að ofan. Sömu þróun má sjá á notendalínum eins og tafla 8 sýnir. Aðrar tekjur árið 2012 jukust 

talsvert en þar er til að mynda um að ræða tekjur af símtækjum og fleira. 

Tafla 9: Notendalínur (PSTN og ISDN) 2010-2012 

  Fjöldi Markaðshlutdeild 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Heimili 102.835 100.998 96.712 72,7% 74,5% 72,9% 

Fyrirtæki 38.639 34.583 35.923 27,3% 25,5% 27,1% 

       

Síminn 105.317 100.756 97.798 74,4% 74,3% 73,7% 

Vodafone 23.453 23.368 22.980 16,6% 17,2% 17,3% 

Tal 12.644 10.570 9.081 8,9% 7,8% 6,8% 

Aðrir 60 887 2.776 0,0% 0,7% 2,1% 

Samtals 141.474 135.581 132.635 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Heimild: Póst- og fjarskiptastofnun, Tölfræði um íslenska fjarskiptamarkaðinn 2012, aðgengileg á 

http://www.pfs.is/upload/files/Tolfraediskyrsla_PFS_Isl.fjarskiptamarkadur_2010_til_2012.pdf.  

Hvað varðar farsímaþjónustu, þá hefur sá markaður vaxið undanfarin þrjú ár. Þegar litið er til heildarfjölda áskrifta er 

Síminn með um 37,4% markaðshlutdeild og Vodafone og Nova með tæp 29% hvort félag.  
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Tafla 10: Farsímaþjónusta 2010-2012 

- Heildarfjöldi áskrifta 

  Fjöldi Markaðshlutdeild 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Síminn 156.840 153.191 148.977 41,8% 39,7% 37,4% 

Vodafone 116.065 113.024 115.056 30,9% 29,3% 28,9% 

Nova 82.545 99.636 112.930 22,0% 25,8% 28,3% 

Tal 16.798 19.111 19.908 4,5% 5,0% 5,0% 

Aðrir 3.182 1.091 1.772 0,8% 0,3% 0,4% 

Samtals 375.430 386.053 398.643 100,0% 100,0% 100,0% 
 

- Fastar áskriftir 

  Fjöldi Markaðshlutdeild 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Síminn 89.035 89.425 90.536 48,8% 48,3% 48,3% 

Vodafone 64.756 63.970 63.296 35,5% 34,6% 33,7% 

Nova 15.180 18.763 21.804 8,3% 10,1% 11,6% 

Tal 10.892 11.974 10.482 6,0% 6,5% 5,6% 

Aðrir 2.736 824 1.504 1,5% 0,4% 0,8% 

Samtals 182.599 184.956 187.622 100,0% 100,0% 100,0% 
 

- Fyrirframgreidd símakort 

  Fjöldi Markaðshlutdeild 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Síminn 51.010 45.163 38.122 32,2% 28,4% 23,2% 

Vodafone 43.774 37.271 38.121 27,6% 23,4% 23,2% 

Nova 57.445 70.126 81.018 36,2% 44,1% 49,3% 

Tal 5.803 6.302 6.963 3,7% 4,0% 4,2% 

Aðrir 446 267 268 0,3% 0,2% 0,2% 

Samtals 158.478 159.129 164.492 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Heimild: Póst- og fjarskiptastofnun, Tölfræði um íslenska fjarskiptamarkaðinn 2012, aðgengileg á 

http://www.pfs.is/upload/files/Tolfraediskyrsla_PFS_Isl.fjarskiptamarkadur_2010_til_2012.pdf.  

Síminn hefur um 48,3% markaðshlutdeild þegar kemur að föstum áskriftum og hefur sú hlutdeild haldist nokkuð 

stöðug undanfarin þrjú ár. Nova hefur sótt í hlutdeild á þessum markaði og þá sérstaklega hvað varðar 

fyrirframgreidd símakort þar sem hlutdeild þeirra árið 2012 nam 49,3% en hlutdeild Símans og Vodafone nam 

rúmum 23% fyrir hvort félag.  
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Stærstu aðilar sem veita internetþjónustu eru Síminn, Vodafone, Tal og Hringdu. Fjöldi tenginga hefur aukist 

lítilsháttar undanfarin ár eða úr rúmlega 109 þús. árið 2012 í ríflega 113 þús. árið 2012. 

Tafla 11: Fjöldi internettenginga 2010-2012 

  Fjöldi Markaðshlutdeild 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Síminn 56.979 56.454 58.043 52,2% 50,6% 51,2% 

Vodafone 33.220 35.498 35.387 30,4% 31,8% 31,2% 

Tal 13.883 11.569 10.420 12,7% 10,4% 9,2% 

Hringdu 0 2.579 4.441 0,0% 2,3% 3,9% 

Aðrir 5.130 5.484 5.129 4,7% 4,9% 4,5% 

Samtals 109.212 111.584 113.420 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Heimild: Póst- og fjarskiptastofnun, Tölfræði um íslenska fjarskiptamarkaðinn 2012, aðgengileg á 

http://www.pfs.is/upload/files/Tolfraediskyrsla_PFS_Isl.fjarskiptamarkadur_2010_til_2012.pdf.  

Hlutdeild Símans nam um 51,2% árið 2012 og Vodafone var með um 31,2% hlutdeild sama ár en hlutdeild þessara 

félaga hefur haldið sér nokkuð vel árið 2010 til 2012. Hringdu hefur komið nýtt inn á markaðinn og sótt um 3,9% 

markaðshlutdeild en hlutdeild Tals hefur minnkað úr 12,7% árið 2010 í 9,2% árið 2012. 

4.4.3 Fjölmiðlamarkaðurinn 

Á fjölmiðlamarkaðnum starfa fyrirtæki á borð við RÚV ohf., Skjáinn ehf. og 365 miðlar ehf. Skipta má 

fjölmiðlamarkaðnum í þrjá undirmarkaði:  

 ljósvakamiðla; 

 prentmiðla; og  

 aðra fjölmiðla.  

Markaði ljósvakamiðla hefur svo verið skipt upp í sjónvarps- og hljóðvarpsmarkað auk þess sem sjónvarpsmarkaður 

á Íslandi skiptist í annars vegar opið sjónvarp hins vegar áskriftarsjónvarp.  

Á markaði fyrir áskriftarsjónvarp hér á landi eru nú starfandi 365 miðlar (með sjónvarpsstöðvar sínar Stöð 2, Stöð 2 

Sport, Stöð 2 Bíó, Stöð 3, Fjölvarpið o.fl.) og Skjárinn (með sjónvarpsstöðvarnar SkjárEinn og SkjárGolf auk 

áskriftarpakka innan SkjásHeims o.fl.). Staða 365 á markaði fyrir áskriftarsjónvarp hefur verið talin afar sterk af 

samkeppnisyfirvöldum og félagið talið vera í markaðsráðandi stöðu á þeim markaði, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála nr. 2/2013. Skjárinn rekur sjónvarpsstöðina SkjárEinn sem keppir á markaði fyrir áskriftarsjónvarp 

en var áður í opinni dagskrá. 
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5. STJÓRNARHÆTTIR, STJÓRN, YFIRSTJÓRN OG ENDURSKOÐENDUR 

5.1 Stjórnarhættir 

Stjórnarhættir Skipta eru markaðir af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, samþykktum félagsins og starfsreglum 

stjórnar, svo og leiðbeiningum um stjórnarhætti sem Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland hf. og Samtök 

atvinnulífsins gáfu út í mars 2012. Í samþykktum er kveðið á um hluthafafundi í kafla 11, um stjórn í köflum 19-21, 

um framkvæmdastjóra í kafla 22 og um reikningshald, endurskoðun og breytingu samþykkta og félagsslit í köflum 

23-27. Gildandi starfsreglur stjórnar sem voru samþykktar af stjórn 26. september 2013 eru settar skv. 5. mgr. 70. gr. 

laga um hlutafélög og eru samþykktum félagsins til fyllingar. 

Gildandi siðareglur félagsins sem taka til allra starfsmanna Skipta, tengdra félaga, samstarfsaðila og undirverktak 

voru samþykktar af forstjóra Skipta, sem og stjórn Skipta þann 27. september 2012. 

Gildandi starfskjarastefna Skipta var samþykkt á aðalfundi þann 15. maí 2013, en hún nær til allra helstu þátta í 

starfs- og launakjörum stjórnarmanna félagsins, forstjóra og annarra æðstu stjórnenda Skipta. Starfskjarastefnan 

kveður m.a. á um að þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar sé ákveðin á aðalfundi félagsins og að stjórn 

hafi svigrúm til að bjóða samkeppnishæf laun. Hún kveður einnig á um að forstjóra sé heimilt, að fenginni tillögu frá 

starfskjaranefnd, að leggja fram tillögu fyrir stjórn félagsins um að umbuna æðstu stjórnendum til viðbótar 

grunnlaunum í formi: 

 afhendingar hluta;  

 árangurstengdra greiðslna;  

 hlutabréfa;  

 kaup- og söluréttar;  

 forkaupsréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á 

hlutabréfum í félaginu; og  

 lánasamninga, enda séu þeir heimilaðir samkvæmt lögum, lífeyrissamninga og starfslokasamninga. 

Ákvörðun um umbun til æðstu stjórnenda skal taka mið af stöðu, ábyrgð, frammistöðu og framtíðarmöguleikum 

viðkomandi stjórnanda innan félagsins.  

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda, samkvæmt því sem lög og samþykktir þess 

kveða á um. Aðalfund skal halda fyrir lok maímánaðar ár hvert. Stjórn félagsins skal boða til hluthafafunda og skal 

aukafundi halda þegar stjórn félagsins telur þörf á samkvæmt fundarályktun eða þegar kjörinn endurskoðandi eða 

hluthafar sem ráða yfir minnst 5% hlutafjárins krefjast þess og greina fundarefni. Til hluthafafunda skal boða með 

minnst viku fyrirvara og lengst fjögurra vikna fyrirvara í samræmi við samþykktir félagsins og X. kafla laga nr. 

2/1995 um hlutafélög. Til hluthafafunda skal boða með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi, með símskeyti, 

eða á annan sannanlegan hátt, þ.m.t. auglýsingu í dagblaði og skal fundarefnis getið í fundarboði. Hluthafafundur er 

lögmætur ef löglega er til hans boðað.  

Rétt til þátttöku á hluthafafundum Skipta hafa hluthafar, umboðsmenn þeirra og ráðgjafar, endurskoðandi félagsins 

og framkvæmdastjóri. Hluthafa er heimilt að sækja fund ásamt ráðgjafa, sem hvorki hefur málfrelsi, tillögurétt né 

atkvæðisrétt á hluthafafundum. Stjórn félagsins getur boðið sérfræðingum setu á einstökum fundum ef leita þyrfti 

álits þeirra eða aðstoðar. Hluthafa er heimilt að láta umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd og fara með 

atkvæði sitt. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt, vottfast og dagsett umboð. Umboð skal leggja fram á fundi og 

gildir aðeins fyrir einn fund, nema annað sé tekið fram í umboðinu. Endurskoðandi og framkvæmdastjóri hafa fullt 

málfrelsi og tillögurétt á hluthafafundum þótt ekki séu þeir hluthafar.  

Stjórn er heimilt að ákveða að aðalfundur fari fram annars staðar en á heimili félagsins. 

Í samræmi við gr. 12.2 í samþykktum félagsins og ákvæði 80. gr. a. laga um hlutafélög, nr. 2/1995, er kveðið á um 

að stjórn félagsins sé heimilt að halda hluthafafund með rafrænum hætti, annað hvort að hluta eða öllu leyti. 

Hluthafar sem hyggjast nýta sér rafræna þátttöku skulu tilkynna skrifstofu félagsins þar um með 5 daga fyrirvara og 

leggja þar fram spurningar varðandi dagskrá eða framlögð skjöl sem þeir óska svara við á fundinum. Telji stjórn að 

tiltækur sé nægilega öruggur búnaður til að halda rafrænan fund að hluta eða öllu leyti og ákveði stjórn að nýta þessa 

heimild skal þess sérstaklega getið í fundarboði.  
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Stjórn félagsins hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda. Hún fer með málefni félagsins og skal sjá 

um að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Stjórnarfundir eru ályktunarbærir ef meirihluti 

stjórnarmanna er mættur eða varamenn þeirra. Til að ákvörðun stjórnarfundar teljist gild þarf hún stuðning meirihluta 

stjórnarmanna. 

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og fimm varamönnum, kjörnum á hluthafafundi til eins árs í senn. Við 

stjórnarkjör skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé aldrei lægra en 40%. Sama gildir um kynjahlutföll meðal 

varamanna, ef við á. Náist ekki viðunandi lögbundin kynjahlutföll í stjórnarkjöri skal sá einstaklingur eða þeir 

einstaklingar sem eru af því kyni sem hærra hlutfall er af í stjórnarkjörinu víkja fyrir þeim einstaklingi eða þeim 

einstaklingum sem eru af því kyni sem lægra hlutfall er af í stjórnarkjörinu. Skal ákvörðun um hvaða einstaklingur 

eða einstaklingar taki sæti í stjórn í stað þeirra sem víkja þurfa vegna kynferðis taka mið af atkvæðamagni í 

stjórnarkjörinu. Hafi ekki nægjanlega margir af því kyni boðið sig fram til stjórnar skal starfandi stjórn félagsins 

boða til nýs hluthafafundar þar sem fullnægjandi framboð beggja kynja skal tryggt. Í samræmi við lög um hlutafélög, 

nr. 2/1995, er kveðið á um almennt hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra. Samkvæmt þeim skulu stjórnarmenn 

og framkvæmdastjórar vera lögráða, fjár síns ráðandi og mega ekki á síðustu þremur árum hafa í tengslum við 

atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, 

einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld. 

Stjórn félagsins kýs sér formann og varaformann. Stjórnarformaður boðar til stjórnarfunda en er heimilt að veita 

forstjóra umboð til þess. Stjórnarformaður stýrir stjórnarfundum. Formaður sér til þess að aðrir stjórnarmenn séu 

boðaðir til stjórnarfunda í samræmi við lög nr. 2/1995 um hlutafélög. Samkvæmt starfsreglum stjórnar skal stjórn 

funda eftir þörfum en að jafnaði er miðað við að stjórnarfundir séu haldnir einu sinni í mánuði. Stjórnarfundi skal 

ætíð halda ef einn eða fleiri stjórnarmenn óska þess eða telji forstjóri þess þörf. Stjórnarfundir eru lögmætir ef 

meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Hver stjórnarmaður fer með eitt atkvæði á fundum stjórnar. Afl atkvæða ræður 

úrslitum við afgreiðslu máls. Stjórn félagsins ræður félaginu framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Stjórn 

veitir prókúruumboð fyrir félagið. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur félagsins og skal í þeim efnum fara 

eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn félagsins gefur. 

Núverandi stjórn félagsins var kosin á hluthafafundi félagsins þann 2. júlí 2013. Hana skipa Sigríður Hrólfsdóttir, 

stjórnarformaður, Ingimundur Sigurpálsson, varaformaður, Heiðrún Jónsdóttir, Helgi Magnússon og Stefán Árni 

Auðólfsson. Aðalfundur sem haldinn var 15. maí 2013 samþykkti 400.000 kr. þóknun til stjórnarformanns, þóknun 

til varaformanns er 300.000 kr. á mánuði en þóknun til annarra stjórnarmanna 200.000 kr. á mánuði. Þóknun 

stjórnarmanna fyrir setu í undirnefndum, sbr. ákvæði þar um í starfskjarastefnu félagsins, er 40.000 kr. á mánuði en 

þóknun til formanns í hverri nefnd er 80.000 kr. á mánuði.  

Núverandi varamenn í stjórn félagsins voru kosnir á hluthafafundi félagsins þann 2. júlí 2013. Þeir eru Elín 

Árnadóttir, Hlín Kristín Þorkelsdóttir, Jóhann Hjartarson, Sigrún Guðmundsdóttir og Sverrir Arngrímsson. 

Aðalfundur 15. maí 2013 samþykkti að stjórnarlaun varamanna í stjórn yrðu 100.000 kr. fyrir hvern setinn fund. 

Stjórnin telur stjórnarhætti félagsins uppfylla skilyrði í leiðbeinandi tilmælum um stjórnarhætti fyrirtækja sem 

Viðskiptaráð Íslands, NASDAQ OMX Iceland hf. og Samtök atvinnulífsins gáfu út í mars 2012. Stjórnin víkur þó frá 

tilmælunum að því leyti að hún hefur ekki skipað sérstaka tilnefningarnefnd þar sem stjórn telur að viðeigandi  

upplýsingum sé komið á framfæri til hluthafa um framkomin framboð til stjórnarsetu svo hluthafar geti tekið 

upplýsta afstöðu til stjórnarkjörs. 

Stjórnin telur að ákvæðum framangreindra tilmæla um óhæði stjórnarmanna sé fullnægt. Um óhæði stjórnarmanna 

segir að meirihluti stjórnarmanna skuli vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess og að minnsta kosti tveir 

stjórnarmenn skuli vera óháðir stórum hluthöfum félagsins. Í stjórn Skipta eru allir núverandi stjórnarmenn óháðir 

félaginu og daglegum stjórnendum þess utan Stefán Árni Auðólfsson, sem kom að fjárhagslegri endurskipulagningu 

félagsins sem ráðgjafi. Stjórnarmennirnir Sigíður Hrólfsdóttir, Ingimundur Sigurpálsson, Stefán Árni Auðólfsson og 

Heiðrún Jónsdóttir eru óháðir stórum hluthöfum Skipta en þeir eru Arion banki hf. og Lífeyrissjóður verslunarmanna. 

Helgi Magnússon er stjórnarmaður í Lífeyrissjóði verslunarmanna og er því háður stórum hluthafa félagsins. 

Núverandi endurskoðunarnefnd félagsins var skipuð af stjórninni þann 7. ágúst 2013. Það er skoðun stjórnar að 

ákvæðum tilmælanna um óhæði nefndarmanna í endurskoðunarnefnd sé fullnægt. Þar er kveðið á um að 

nefndarmenn skuli vera óháðir endurskoðanda og endurskoðunarfélagi félagsins og meirihluti nefndarmanna skuli 

vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Auk þess skal einn nefndarmanna, sem bæði er óháður 

daglegum stjórnendum og félaginu, vera óháður stórum hluthöfum félagsins. Allir nefndarmenn 

endurskoðunarnefndar eru óháðir endurskoðanda og endurskoðendum Skipta. Í endurskoðunarnefnd stjórnar sitja 

Sigurður Þórðarson, formaður, Ingimundur Sigurpálsson og Heiðrún Jónsdóttir og eru þau öll óháð félaginu og 
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stórum hluthöfum þess. Formaður nefndarinnar er Sigurður Þórðarson fyrrverandi ríkisendurskoðandi. Hann hefur 

verið löggiltur endurskoðandi frá 1982, var deildarstjóri hjá Skýrsluvélum ríkisins og Reykjavíkurborgar 1962-1967, 

forstöðumaður tölvudeildar Loftleiða hf. 1968-1973, deildarstjóri hjá Ríkisendurskoðun 1974-1980, skrifstofustjóri í 

fjármálaráðuneytinu 1981-1987, aðstoðarríkisendurskoðandi 1988-1991 og ríkisendurskoðandi 1992-2008. Sigurður 

var stjórnarformaður Hagstofunnar í 16 ár og stjórnarformaður Lyfjaverslunar Ríkisins í fjögur ár, auk þess hefur 

hann átt sæti í stjórnum og nefndum á vegum íslenskra stjórnvalda, Hafnarfjarðarbæjar og samtaka 

ríkisendurskoðenda í Evrópu. Nefndarmenn þiggja þóknun fyrir störf sín í endurskoðunarnefnd og nemur fjárhæðin 

40.000 kr. á mánuði en 80.000 kr. fyrir formann nefndarinnar. 

Endurskoðunarnefnd Skipta skal hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila til að auka traust og öryggi á  

fjárhagslegum upplýsingum. Aðalhlutverk nefndarinnar er mat á eftirlitsumhverfi félagsins og fyrirkomulagi 

áhættustýringar, greining á virkni innri endurskoðunar, eftirlit með framkvæmd endurskoðunar og gerð tilllögu um 

val á ytri endurskoðanda ásamt mati á óhæði endurskoðanda og tryggja fylgni við núvernadi lög og reglur. Auk þess 

skal nefndin fara yfir umfang endurskoðunar og endurskoðunaráætlunar félagsins með endurskoðendum þess sem og 

meta óhæði endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis og hafa eftirlit með öðrum störfum endurskoðanda eða 

endurskoðunarfyrirtækis. Nefndinni er ætlað að setja fram tillögu til stjórnar um val á endurskoðanda eða 

endurskoðunarfyrirtæki. Endurskoðunarnefndin skal sjálf einu sinni á ári meta störf einstakra nefndarmanna og 

nefndarinnar í heild. Nefndin skal árlega meta starfshætti nefndarinnar, með það fyrir augum að meta þörf fyrir 

breytingar á þeim. 

Rekstur innri endurskoðunar er hluti af skipulagi Skipta og þáttur í eftirlitskerfi félagsins. Endurskoðunarnefnd, í 

samráði við stjórn, gera tillögu um fyrirkomulag innri endurskoðunar og jafnframt tillögu um val á innri 

endurskoðanda. Innri endurskoðun ber að veita hlutlægt álit á starfsemi félagsins og ráðgjöf sem miðar að því að 

auka virði, efla virkni áhættustjórnunar og innra eftirlit og styður þannig félagið í að ná markmiðum sínum. Starfsemi 

innri endurskoðunar nær yfir rekstur Skipta og dótturfélaga í meirihlutaeigu að undangenginni samþykkt stjórnar 

hvers félags. Til viðmiðunar við störf sín hefur innri endurskoðun reglur og leiðbeiningar gefnar út af The Institute of 

Internal Auditors. Innri endurskoðandi er ráðinn af stjórn félagsins og starfar samkvæmt sérstöku erindisbréfi og 

starfslýsingu frá stjórn. Innri endurskoðandi er Sigríður Söbech, löggiltur endurskoðandi. 

Starfskjaranefnd félagsins var skipuð þann 7. ágúst 2013 og er það skoðun stjórnar að ákvæðum tilmælanna um 

óhæði nefndarmanna í starfskjaranefnd sé fullnægt. Þar er kveðið á um að nefndarmenn skuli vera óháðir félaginu og 

daglegum stjórnendum þess. Í starfskjaranefnd stjórnar eiga sæti Sigríður Hrólfsdóttir, formaður, og Helgi 

Magnússon. Sigríður Hrólfsdóttir er óháð bæði félaginu og stórum hluthöfum þess en Helgi Magnússon er óháður 

félaginu en háður einum af stóru hluthöfum Skipta. Nefndarmenn þiggja þóknun fyrir störf sín í starfskjaranefnd og 

nemur fjárhæðin 40.000 kr. fyrir hvern setinn fund og 80.000 kr. fyrir formann nefndarinnar. 

Hlutverk og ábyrgð starfskjaranefndar er að undirbúa tillögu að starfskjarastefnu félagsins sem lögð er fyrir stjórn 

félagsins, undirbúa tillögu til hluthafafundar um starfskjör stjórnarmanna og undirbúa fyrir stjórn samninga við 

forstjóra og aðra starfsmenn, heyri þeir undir stjórn, um laun og önnur starfskjör. Auk þess er það meðal annars á 

ábyrgð nefndarinnar að hafa eftirlit með að starfskjarastefnu sé framfylgt og að laun og starfskjör séu í samræmi við 

lög og reglur. Nefndin skal leggja árlega fyrir stjórn félagsins skýrslu um störf starfskjaranefndar. 

Á aðalfundi félagsins ár hvert skal tekin fyrir tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.  

Núverandi regluvörður félagsins er Hallmundur Albertsson. Stjórn hefur einnig skipað Eirík Hauksson sem 

staðgengil regluvarðar. Regluvörður hefur umsjón með því að reglum Fjármálaeftirlitsins um meðferð 

innherjaupplýsinga og viðskipti innherja, nr. 1050/2012, sem settar eru á grundvelli 132. gr. laga um 

verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, sé framfylgt hjá félaginu. 

Á vefsíðu félagsins www.skipti.is/fjarfestar má finna yfirlýsingu um stjórnarhætti félagsins. Þar er einnig að finna 

gildandi samþykktir félagsins, starfskjarastefnu, starfsreglur stjórnar, samandregnar upplýsingar um stjórnarmenn og 

nefndarmenn undirnefnda, framkvæmdastjórn og endurskoðendur samstæðunnar, endurskoðaða ársreikninga síðustu 

þriggja rekstrarára og fjárhagsdagatal ársins. 
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5.2 Stjórn útgefanda 

Formaður stjórnar 

Nafn Sigríður Hrólfsdóttir 

Fæðingardagur 16. janúar 1967. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 108 Reykjavík. 

Menntun Cand. oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1990, MBA frá University 

of California, Berkeley 1994.  

Fyrst kjörinn 2. júlí 2013. 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram):  

Hvert ehf. (stjórnarmaður), Kvíslar ehf. (varamaður), Míla ehf. 

(meðstjórnandi). 

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Landsbankinn hf. (meðstjórnandi), 

Landsprent ehf. (varamaður), Þrísteinn ehf. (varamaður), Bálkafell ehf. 

(varamaður), Valitor Holding hf. (meðstjórnandi), Valitor hf. 

(meðstjórnandi), Landsprent ehf. (stjórnarmaður). 

Starfsreynsla Sjálfstætt starfandi ráðgjafi 2010-, framkvæmdastjóri Árvakurs hf. 2009-

2010, sjálfstætt starfandi ráðgjafi 2008-2009, framkvæmdastjóri fjárfestinga 

og fjármála hjá Tryggingamiðstöðinni hf. 2007-2008, sérverkefni fyrir H.F. 

Verðbréf 2005-2006, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Eimskipafélags Íslands 

hf. 2000-2004 og forstöðumaður fjárreiðudeildar frá 1998-2000, fjárstýring 

Íslandsbanka hf. 1994-1998, ráðgjafi hjá Verðbréfamarkaði Íslandsbanka 

1990-1991.  

Varaformaður stjórnar 

Nafn Ingimundur Sigurpálsson 

Fæðingardagur 24. september 1951. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 108 Reykjavík. 

Menntun Cand. oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1975.  

Fyrst kjörinn 2. júlí 2013. 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram): 

Landsvirkjun (meðstjórnandi), Internet á Íslandi hf. (stjórnarformaður, áður 

meðstjórnandi), Fjárfestingarfélagið Granjal ehf. (meðstjórnandi), Samskipti 

ehf. (stjórnarformaður, áður stjórnarmaður), Heiðarlundur ehf. 

(meðstjórnandi), Fjárfestingafélagið Molinn ehf. (meðstjórnandi), Samskipti-

merkingar ehf. (stjórnarmaður), Vinnudeilusjóður Samtaka atvinnulífsins 

(stjórnarformaður), Íslandspóstur ohf. (framkvæmdastjórn).  

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: ISS Ísland hf. (meðstjórnandi), Akropolis 

ehf. (meðstjórnandi), Lyngholtseignir ehf. (meðstjórnandi), Modernus ehf. 

(meðstjórnandi), stjórn og framkvæmdastjórn Samtaka Atvinnulífsins 

(stjórnarformaður), PostEurop (meðstjórnandi). 
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Starfsreynsla Forstjóri Íslandspósts hf. 2004-, forstjóri Hf. Eimskipafélags Íslands 2000-

2003, bæjarstjóri Garðabæjar 1987-2000, stundakennari við Endurmenntun 

og lagadeild Háskóla Íslands 1994-2001, bæjarstjóri Akraneskaupstaðar 

1982-1987, sérfræðingur hjá Framkvæmdastofnun ríkisins 1975-1982, 

stundakennari í reikningsskilum og rekstrarhagfræði við Tækniskóla Íslands 

1977-1982, stundakennari í stærðfræði og reikningsskilum við Víghólaskóla í 

Kópavogi 1972-1979.  

Stjórnarmaður 

Nafn Heiðrún Jónsdóttir 

Fæðingardagur 9. júlí 1969. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 108 Reykjavík. 

Menntun Cand. jur. í lögfræði frá Háskóla Íslands 1995, réttindi héraðsdómslögmanns 

(hdl.) 1996, próf í verðbréfamiðlun 2006.  

Fyrst kjörinn 24. janúar 2013. 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram):  

Olíuverzlun Íslands hf. (meðstjórnandi), Reiknistofa bankanna hf. 

(meðstjórnandi), Norðlenska matborðið ehf. (stjórnarformaður, áður 

meðstjórnandi), S60 ehf. (varamaður), JHG ehf. (varamaður), Gildi 

lífeyrissjóður (stjórnarformaður), Síminn hf. (meðstjórnandi).  

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Gagnavarslan hf. (meðstjórnandi), Verdis hf. 

(meðstjórnandi), A-Tango ehf. (meðstjórnandi), Þekking – Tristan hf. 

(meðstjórnandi), Vilmundur ehf. (varamaður). 

Starfsreynsla Lögmaður hjá Aktis lögmannsstofa slf. 2012-, framkvæmdastjóri lögfræði- og 

samskiptasviðs hjá Eimskip hf. 2006-2012, framkvæmdastjóri og meðeigandi 

LEX ehf. 2003-2005, upplýsingafulltrúi Landssíma Íslands 2001-2003, 

lögmaður og starfsmannastjóri KEA svf. 1998-2001, lögmaður á 

Lögmannsstofu Akureyrar ehf. 1995-1998.  

Stjórnarmaður 

Nafn Helgi Magnússon 

Fæðingardagur 14. janúar 1949. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 108 Reykjavík. 

Menntun Cand. oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1974, löggiltur 

endurskoðandi 1975. 

Fyrst kjörinn 24. janúar 2013. 
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Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram):  

Hreyfing ehf. (meðstjórnandi), N1 hf. (meðstjórnandi), Húsasmiðjan ehf. 

(stjórnarformaður), Efnavörur ehf. (stjórnarformaður, framkvæmdastjórn), 

Hreyfing-Fasteignir ehf. (stjórnarformaður), Hótel Bláa lónið ehf. 

(stjórnarformaður), BLUE LAGOON international ehf. (stjórnarformaður), 

Eldvörp ehf. (stjórnarformaður, áður meðstjórnandi), Bláa Lónið Heilsuvörur 

ehf. (stjórnarformaður), Bláa Lónið hf. (stjórnarformaður, áður 

meðstjórnandi), Íþrótta- og sýningahöllin hf. (meðstjórnandi), 

Fasteignafélagið Laugardalur ehf. (meðstjórnandi), Saffron Holding ehf. 

(varamaður), Enox World Holdings ehf. (stjórnarformaður), Eignarhaldsfélag 

Hörpu ehf. (stjórnarmaður, framkvæmdastjórn), Marel hf. (meðstjórnandi), 

Varðberg ehf. (stjórnarmaður, framkvæmdastjórn), Eignarhaldsfélagið 

Hofgarðar ehf. (stjórnarmaður), Lífeyrissjóður verslunarmanna 

(meðstjórnandi). 

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Samtök iðnaðarins (formaður), Samtök 

atvinnulífsins (meðstjórnandi, framkvæmdastjórn), Hreyfing 

Eignarhaldsfélag ehf. (meðstjórnandi, stjórnarformaður), AB 68 ehf. 

(stjórnarmaður, framkvæmdastjórn), Sjöfn ehf. (stjórnarmaður), Hörputónar 

ehf. (stjórnarmaður), Efnavörur ehf. (stjórnarformaður), EuroAsia Silu 

International ehf. (stjórnarformaður), Hraunsetrið ehf. (stjórnarformaður, 

meðstjórnandi), Flügger ehf. (stjórnarformaður), Skipasmíðastöð Njarðvíkur 

hf. (meðstjórnandi). 

Starfsreynsla 

 

Framkvæmdastjóri Eignarhaldsfélags Hörpu ehf. frá stofnun árið 2001, 

framkvæmdastjóri Hörpu hf. / Hörpu Sjafnar hf. 1992-2005, ritstjóri Frjálsrar 

verslunar 1988-1992, rak eigin endurskoðunarskrifstofu 1977-1987, starfaði á 

endurskoðunarskrifstofu Sigurðar Stefánssonar 1970-1977.  

Stjórnarmaður 

Nafn Stefán Árni Auðólfsson 

Fæðingardagur 21. júlí 1972. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 108 Reykjavík. 

Menntun Cand. jur. í lögfræði frá Háskóla Íslands 1999, LL.M. frá Kent Law School, 

Bretlandi 2003, héraðsdómslögmannsréttindi 2000, próf í verðbréfamiðlun 

2006. 

Fyrst kjörinn 2. júlí 2013. 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram): 

Hagar hf. (meðstjórnandi), GGX ehf. (varamaður), Suðurlandsbraut 20 ehf. 

(stjórnarmaður), Klapparstígur 27 ehf. (stjórnarmaður), Ingólfsstræti 1a ehf. 

(stjórnarmaður), Skeifan 8 ehf. (stjórnarmaður), Hváll ehf. 

(stjórnarformaður), Eik fasteignafélag hf. (stjórnarformaður), Egla hf. 

(meðstjórnandi).   

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Kögn ehf. (meðstjórnandi). 

Starfsreynsla Lögmaður og meðeigandi Lögmenn Bárugötu slf., 2011-, Lífeyrissjóður 

starfsmanna ríkisins 2005-2011, nefndasvið Alþingis 2003-2005, 

Lögmannsstofa Fortis ehf. 1999-2002, að auki stundakennsla í lögfræði við 

Háskólann á Bifröst 2004-2008.  

°° 
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Varamaður í stjórn 

Nafn Elín Árnadóttir 

Fæðingardagur 11. apríl 1971. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 108 Reykjavík. 

Menntun Cand. oceon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1996. 

Fyrst kjörinn 2. júlí 2013 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram):  

Reitir I ehf. (varamaður, áður stjórnarformaður), Reitir VI ehf. (varamaður, 

áður stjórnarformaður), Reitir II ehf. (varamaður, áður stjórnarformaður), 

Reitir V ehf. (varamaður, áður stjórnarformaður), Reitir III ehf. (varamaður, 

áður stjórnarformaður), Reitir VII ehf. (varamaður, áður stjórnarformaður), 

Reitir IV ehf. (varamaður, áður stjórnarformaður), TERN SYSTEMS hf. 

(meðstjórnandi), Fríhöfnin ehf. (varamaður), Reitir fasteignafélag hf. 

(stjórnarformaður).  

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Flugfjarskipti ehf. (meðstjórnandi), 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar ohf. (framkvæmdastjórn), Hvatastaðir ehf. 

(framkvæmdastjórn). 

Starfsreynsla Aðstoðarforstjóri Isavia ohf. 2013-, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Isavia 

ohf. 2010-2013, fjármálastjóri Keflavíkurflugvallar ohf. 2009, forstjóri 

Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ohf. 2008, fjármálastjóri Flugstöðvar Leifs 

Eiríkssonar hf. 2001-2007, sérfræðingur hjá Íslandsbanka/FBA hf. 2000-

2001, forstöðumaður hagdeildar Gelmer Iceland Seafood 1999-2000, 

fjármálastjóri Snæfells hf. 1997-1998, sérfræðingur hjá Sjávarútvegssviði 

KEA 1996. 

Varamaður í stjórn 

Nafn Hlín Kristín Þorkelsdóttir 

Fæðingardagur 26. apríl 1972. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 108 Reykjavík. 

Menntun C.Sc. í byggingarverkfræði frá Háskóla Íslands 1996, M.Sc. 

byggingaverfræði frá Tækniháskólanum í Kalsruhe 1998.  

Fyrst kjörinn 2. júlí 2013 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram):  

Situr ekki í stjórnum eða framkvæmdastjórn annarra félaga. 

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Verkís hf. (meðstjórnandi, varamaður) 

Starfsreynsla Yfirverkfræðingur hjá COWI A/S 2009-, verkefnastjóri í EPCM verki fyrir 

byggingu álvers í Helguvík hjá HRV ehf. 2008-2009, útibússtjóri 

Reykjanesútibús Verkís hf., verkefnastjóri á byggingu Fjarðaráls hjá HRV-

Bechtel ehf. 2004-2007, staðarverkfræðingur hjá Ístaki hf. 2002-2004, 

verkfræðingur hjá VST ehf. (síðar Verkís hf.) 1998-2002. 
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Varamaður í stjórn 

Nafn Jóhann Hjartarson 

Fæðingardagur 8. febrúar 1963. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 108 Reykjavík. 

Menntun Cand. jur. í lögfræði frá Háskóla Íslands 1992, réttindi héraðsdómslögmanns 

(hdl.) 1998, Diploma í alþjóðlegum hugverka- og einkaleyfarétti frá 

University of Washington School of Law 1998, réttindi til málareksturs hjá 

Evrópsku einkaleyfastofunni (e. European Patent Attorney) 2006. 

Fyrst kjörinn 2. júlí 2013. 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram): HB 

Grandi hf. (meðstjórnandi), Íslensk erfðagreining ehf. (stjórnarformaður, áður 

meðstjórnandi), UVS-Urður, Verðandi, Skuld ehf. (varamaður). 

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: N1 hf. (varamaður, stjórnarformaður), 

Íslenskar lyfjarannsóknir ehf. (meðstjórnandi).  

Starfsreynsla Forstöðumaður lögfræðisviðs Íslenskrar erfðagreiningar ehf. og tengdra 

félaga 1998-, stórmeistari og atvinnumaður í skák og kennari við Skákskóla 

Íslands 1985-1997. 

 

Varamaður í stjórn 

Nafn Sigrún Guðmundsdóttir 

Fæðingardagur 11. október 1969. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 108 Reykjavík. 

Menntun B.Sc. í viðskiptafræði frá Aalborg University 1993, M.Sc. í endurskoðun frá 

Aalborg University 1995, löggiltur endurskoðandi 2006. 

Fyrst kjörinn 2. júlí 2013. 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram): K1 

ehf. (meðstjórnandi), BDO ehf. (meðstjórnandi). 

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Fenlogi ehf. (varamaður). 

Starfsreynsla Eigandi BDO ehf. 2010-, PricewaterhouseCoopers ehf. (eigandi frá 2006) 

1998-2010, aðjúnkt Háskóla Íslands 2005-, aðjúnkt Háskólinn á Bifröst 

1995-1998. 

Varamaður í stjórn 

Nafn Sverrir Arngrímsson 

Fæðingardagur 27. mars 1956. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 108 Reykjavík. 

Menntun Cand. oceon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1981, MBA frá 

Handelshøjskolen í København (CBS) 2005. 

Fyrst kjörinn 2. júlí 2013 
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Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram):  

Situr ekki í stjórnum eða framkvæmdastjórn annarra félaga. 

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Birtingur útgáfufélag ehf. 

(framkvæmdastjórn, meðstjórnandi), OP ehf. (framkvæmdastjórn, 

meðstjórnandi), Skuggi Forlag ehf. (stjórnarmaður, framkvæmdastjórn, 

varamaður), Útgáfufélagið Fögrudyr ehf. (stjórnarmaður, 

framkvæmdastjórn), Bístró ehf. (meðstjórnandi, framkvæmdastjórn), DV ehf. 

(meðstjórnandi, framkvæmdastjórn).  

Starfsreynsla Stundakennari og lektor við Háskólans í Reykjavík 2012-, ráðgjafi 2012-, 

framkvæmdastjóri, áður aðstoðarframkvæmdastjóri og fjármálastjóri Birtings 

ehf. 2008-2012, leiðbeinandi og prófdómari í MBA námi Handelshøjskolen í 

København 2005-, lektor og forstöðumaður B.Sc. náms viðskiptadeildar í 

Höfðabakka hjá Háskólanum í Reykjavík 2005-2008, framkvæmdastjóri 

fjármálasviðs Allianz-Ísland hf. 2001-2003, verkefnastjóri Íslandstryggingar 

hf. 2000-2001, deildarstjóri rekstrardeildar hjá Tækniháskóla Íslands 1997-

2003, lektor hjá Tækniháskóla Íslands 1995-2005, rekstrarráðgjöf og bókhald 

hjá BókNet sf. 1995-1997, aðstoðarforstjóri Strætisvagna Reykjavíkur 

hf./SVR 1993-1995, starfsmannastjóri hjá Iðnaðarbanka Íslands hf. 1980-

1981, áætlanagerð og rekstrargreining hjá BM. Vallá hf. 1980. 
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5.3 Yfirstjórn 

Forstjóri  

Nafn Orri Hauksson 

Fæðingardagur 28. mars 1971. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 105 Reykjavík. 

Menntun Executive Education í Harvard Buisness School 2010-2012, MBA frá 

Harvard Business School 2002, B.Sc. í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands 

1995. 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram): Míla 

ehf. (meðstjórnandi), Síminn hf. (stjórnarformaður), Gildi lífeyrissjóður 

(meðstjórnandi), Burðarás PE GP ehf. (meðstjórnandi), Burðarás hf. 

(meðstjórnandi), KLAK INNOVIT ehf. (varamaður, áður meðstjórnandi), 

Innovit, nýsköpunar- og frumkvöðlasetur ehf. (varamaður), Frumtak GP ehf. 

(varamaður), ráðgjafaráð fjármáðráðherra um efnahagsmál og ríkisfjármál, 

frá hausti 2013. 

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: A1988 hf. (meðstjórnandi), Actavis Pharma 

Holding 1 hf. (meðstjórnandi, stjórnarformaður), Valhalla ehf. (varamaður), 

Gizmó ehf. (stjórnarformaður), Tæknivörur ehf. (stjórnarformaður), 

Landssími Íslands ehf. (stjórnarformaður), Sulphco Inc. (meðstjórnandi), 

Scandinavian Biogas Fuels International AB (meðstjórnandi), Indian 

Motorcycle International LLC. (meðstjórnandi), Elisa Oyj (meðstjórnandi), 

Anza hf. (varamaður). 

Starfsreynsla Skipti hf., forstjóri frá 2013, Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins 2010-

2013, fjárfestingarstjóri Novator Partners LLC. 2007-2010, 

framkvæmdastjóri þróunarsviðs Símans hf. 2003-2007, sölustjóri hjá 

Maskina Software Inc, Boston, 2002-2003, greinandi hjá Argnor Wireless 

Ventures, Stokkhólmi, 2001, aðstoðarmaður forsætisráðherra hjá 

Forsætisráðuneytinu 1997-2000, sérfræðingur hjá Eimskipafélaginu hf. 

 

Fjármálastjóri 

Nafn Óskar Hauksson 

Fæðingardagur 8. mars 1973. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 105 Reykjavík. 

Menntun B.Sc. í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1997, löggiltur verðbréfamiðlari í 

Bandaríkjunum (National Association of Securities Dealers, Series 7 og 

Series 63) 2001. 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram):  

Líftryggingafélag Íslands hf. (varamaður), Þræðir ehf. (stjórnarmaður), 

Gaukshöfði ehf. (varamaður), Landssími Íslands ehf. (varamaður), 

Vátryggingafélag Íslands hf. (varamaður), Síminn hf. (stjórnarmaður) og 

Digon games ehf. (stjórnarmaður).  

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Síminn hf. (meðstjórnandi), Míla ehf. 

(meðstjórnandi). 
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Starfsreynsla Skipti, fjármálastjóri frá 2011, gegndi tímabundið stöðu forstjóra Skipta á 

árinu 2013, forstöðumaður fjárstýringar frá 2009, starfsmaður í áætlana- og 

greiningardeild Skipta 2005-2009, skuldabréfamiðlari hjá Landsbanka 

Íslands hf. 2003-2004, verðbréfamiðlari hjá Bear Stearns 2001-2003, 

SPRON, forstöðumaður fjárstýringar 1997-2001. 

Rekstrarstjóri 

Nafn Jóhannes Rúnarsson 

Fæðingardagur 9. júní 1962. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 105 Reykjavík. 

Menntun Cand. oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1988. 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram): Situr 

ekki í stjórnum eða framkvæmdastjórn annarra félaga. 

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Hefur ekki setið í stjórnum eða 

framkvæmdastjórn annarra félaga á umræddu tímabili. 

Starfsreynsla 

 

Framkvæmdastjóri rekstrar- og mannauðsmála 2012-, framkvæmdastjóri 

rekstrarmála 2008-2012 og starfsmannamála hjá Skiptum 2007-2008, 

framkvæmdastjóri starfsmannamála Símans 2003-2007, forstöðumaður 

starfsmannamála Símans 1998-2002, forstöðumaður innkaupastýringar 1997-

1998, sérfræðingur í hagdeild Póst- og símamálastofnunar 1988-1996, 

markaðsstjóri hjá Nútíma samskiptum ehf. (1987-1988).  

Yfirlögfræðingur 

Nafn Hallmundur Albertsson 

Fæðingardagur 8. febrúar 1973. 

Starfsstöð Skipti, Ármúli 25, 105 Reykjavík. 

Menntun Cand jur. í lögfræði frá Háskóla Íslands 2000, réttindi héraðsdómslögmanns 

(hdl.) 2001, MA í evrópskum samkeppnisrétti frá King‘s College London 

2012. 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram): Skjá 

miðlar ehf. (varamaður). 

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Skjárinn ehf. (varamaður), Já 

Upplýsingaveitur hf. (varamaður). 

Starfsreynsla Yfirlögfræðingur Skipta 2011-, forstöðumaður á lögfræðisviði Skipta 2007-

2011, lögfræðiþjónusta hjá Símanum 2003-2007, lögfræðingur fjarskiptamála 

hjá samgönguráðuneytinu 2002-2003, löglærður fulltrúi hjá LEX 

lögmannsstofu 2000-2002. 

 

Forstjóri Símans hf. 

Nafn Sævar Freyr Þráinsson 

Fæðingardagur 16. júní 1971. 

Starfsstöð Síminn, Ármúli 25, 105 Reykjavík. 

Menntun Cand. oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, 1995. 
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Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram): 

SVÍV ses. (meðstjórnandi), Titan invest ehf. (meðstjórnandi), Háhiti ehf. 

(meðstjórnandi), Sensa ehf. (stjórnarformaður), On-Waves ehf. 

(stjórnarformaður), Siminn Danmark ASA (meðstjórnandi), Íslenski 

sjávarklasinn (meðstjórnandi).  

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Farsímagreiðslur ehf. (stjórnarformaður), 

Radíomiðun ehf. (meðstjórnandi), Anza hf. (meðstjórnandi), Titan 

upplýsingatækni ehf. (meðstjórnandi), Trackwell ehf. (meðstjórnandi), 

Lífeyrissjóður Akraness (stjórnarformaður). 

Starfsreynsla Forstjóri Símans hf. 2007-, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Símans 2006-

2007, framkvæmdastjóri farsímasviðs Símans 2005-2006, forstöðumaður 

sölu- og vörustjórnunar Gagnasviðs Símans 2003-2004, forstöðumaður 

lausnir og þróun Símans 2000-2002, forstöðumaður fyrirtækjaþjónustu 

Símans 1997-1999, viðskiptastjóri fyrirtækjaþjónustu Símans, Markaðsstjóri 

hjá Nútíma samskiptum ehf. 

 

Framkvæmdastjóri Mílu ehf. 

Nafn Páll Á. Jónsson 

Fæðingardagur 5. október 1950. 

Starfsstöð Míla, Suðurlandsbraut 30, 105 Reykjavík. 

Menntun Rafmagnstækniverkfræði við Tækniskóla Íslands og Tækniskólann í 

Óðinsvéum 1978, viðskipta- og rekstrarfræði við Endurmenntun Háskóla 

Íslands 1995. 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram): 

Glófaxi ehf. (stjórnarformaður), Karmur ehf. (stjórnarformaður). 

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: Farice hf. (varamaður), Farice ehf. 

(varamaður), LF3 ehf. (framkvæmdastjórn). 

Starfsreynsla Framkvæmdastjóri Mílu 2007-, framkvæmdastjóri fjarskiptanets Símans 

2006-2007, forstöðumaður aðgangsnets Símans 2004-2006, forstöðumaður 

heildsölu Símans (áður Landssíma Íslands hf.) 2002-2004, forstöðumaður 

fjarskiptasamstarfs Símans 1999-2002 (áður Landssíma Íslands hf.), 

forstöðumaður ljósleiðaradeildar  Símans (áður Landssíma Íslands hf.) 1997-

1999, deildarstjóri ljósleiðarardeildar Símans (áður Landssíma Íslands hf.) 

1989-1997, tæknifræðingur á línudeild Póst- og símamálastofnunar 1986-

1989, IBM á Íslandi 1984-1986, tæknifræðingur á jarðstöðinni Skyggni 

1980-1984, Ríkisútvarp sjónvarp 1980, tæknifræðingur á línudeild Póst- og 

símamálastofnunar 1978-1980.  

 

Framkvæmdastjóri Skjárinn ehf. 

Nafn Friðrik Friðriksson 

Fæðingardagur 1. október 1955   

Starfsstöð Skjárinn, Skipholti 31 , 105 Reykjavík. 

Menntun Cand. Oceon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1981, MA. í hagfræði frá 

Virginia Tech, Bandaríkin, 1982, MBA frá Virginia Tech, Bandaríkin, 1983. 



 64 
 

Stjórnarseta Seta í stjórnum eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef tekið fram): Skjár 

miðlar (framkvæmdastjórn), ISS-Film ehf. (stjórnarmaður og 

framkvæmdastjórn), Matís ohf. (stjórnarformaður). 

Fyrrum seta í stjórnum annarra eftirtalinna félaga (og framkvæmdastjórn ef 

tekið fram) á síðustu fimm árum: ChemoBacter ehf. (stjórnarformaður), 

Iceprotein ehf. (meðstjórnandi). 

Starfsreynsla Framkvæmdastjóri Skjásins 2011-, þróunarstjóri Skjásins 2005-2010, 

forstöðumaður breiðbands hjá Símanum (áður Landssíma Íslands hf.) 1996-

2004, framkvæmdastjóri Almenna bókafélagsins hf. 1993-1995, 

framkvæmdastjóri Skrifstofuvélar-Sund hf. (áður Skrifstofuvéla hf.) 1991-

1992, fjármálastjóri IBM á Íslandi hf. 1985-1990, framkvæmdastjóri 

þingsflokks sjálfstæðismanna 1983-1984. 

 

5.4 Aðrar upplýsingar um stjórn og yfirstjórn 

5.4.1 Hæfi 

Stjórnarmenn og framangreindir aðilar í yfirstjórn hafa ekki verið sakfelldir vegna svikamála og ekki verið dæmdir 

vanhæfir til að starfa sem aðilar að stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn útgefanda eða til að stjórna eða stýra 

verkefnum hjá einhverjum útgefanda. Þeir hafa ekki verið framkvæmdastjórar, stjórnendur eða umsjónarmenn 

fyrirtækja sem hafa orðið gjaldþrota eða farið í skipta- eða slitameðferð á síðastliðnum fimm árum né heldur sætt 

opinberri ákæru eða viðurlögum lögboðinna yfirvalda eða eftirlitsaðila á tímabilinu. 

5.4.2 Hagsmunaárekstrar 

Hjá stjórnarmönnum Skipta og framangreindum aðilum í yfirstjórn Skipta eru engir hagsmunaárekstrar milli 

skyldustarfa fyrir Skipti og persónulegra hagsmuna þeirra og/eða annarra skyldustarfa þeirra. Engin fjölskyldutengsl 

eru á milli stjórnarmanna og/eða yfirstjórnenda Skipta. 

5.4.3 Tekjur og hlunnindi stjórnarmanna og yfirstjórnar 

Upplýsingar um tekjur og hlunnindi stjórnarmanna og yfirstjórnar á síðastliðnu fjárhagsári eru tilgreindar í töflu hér 

að neðan. Þar er einnig tilgreind hlutafjáreign þeirra í Skiptum og önnur réttindi tengd hlutabréfum í félaginu þann 9. 

desember 2013. Ekki eru útistandandi neinir afleiðusamningar við félagið tengdir hlutabréfum í Skiptum. Engar 

ákvarðanir hafa verið teknar af stjórn félagsins eða hluthafafundi varðandi veitingu kaup- eða sölurétta á hlutum í 

félaginu eða gerð annarra afleiðusamninga tengdum hlutafé félagsins, hvorki til starfsmanna þess né annarra. 

Starfssamningar félagsins við lykilstjórnendur innihalda engin óvenjuleg ákvæði og eru í samræmi við hefðbundna 

samninga. Í samningunum eru ákvæði um bann við störfum fyrir samkeppnisaðila á meðan uppsagnarfrestur er í 

gildi. Samningarnir fela í sér rétt til árangurstengdra greiðslna sem tengdar eru rekstrarárangri. Árangurstendu 

greiðslurnar geta að hámarki numið tvöföldum mánaðarlaunum og koma til greiðslu á þremur árum. Félagið hefur 

ekki lagt greiðslur til hliðar vegna lífeyrisframlags, starfsloka eð svipaðra hlunninda til viðbótar við það sem lög gera 

ráð fyrir. Hluti aðila í yfirstjórn nýtur samkvæmt starfssamningum sínum sérstaks lífeyrisframlags umfram 

kjarasamninga og er það greitt mánaðarlega inn á séreignarsparnað viðkomandi. Samningur um starfslok fyrrverandi 

forstjóra felur í sér greiðslu uppsagnarfrests til 15 mánaða auk stjórnarlauna frá sex dótturfélögum Skipta fyrir sama 

tímabil. Félagið hefur ekki gert aðra samninga við lykilstjórnendur um greiðslu hlunninda við starfslok. Samningar 

við lykilstjórnendur kveða á um 6-12 mánaða uppsagnarfrest.  
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Greiðslur frá Skiptum fyrir fjárhagsárið 2012 
 

Réttindi tengd hlutabréfum í Skiptum 9. desember 2013 

Greiðslur í krónum / Réttindi í hlutum 

 

Laun, hlunnindi, 

kaupaukar, 
lífeyrissjóðsgreiðslur 

 

Eign í eigin 
nafni 

Réttindi í 
eigin nafni 

Eign 

fjárhagslega 
tengdra aðila 

Réttindi fjárhagslega 
tengdra aðila 

       Stjórn og varamenn 
      

Sigríður Hrólfsdóttir** 0 
 

0 0 0 0 

Ingimundur Sigurpálsson**  0 
 

0 0 0 0 

Heiðrún Jónsdóttir* 0 
 

0 0 0 0 

Helgi Magnússon* 0 
 

0 0 0 0 

Stefán Árni Auðólfsson** 0 
 

0 0 0 0 

Elín Árnadóttir** 0 
 

0 0 0 0 

Hlín Kristín Þorkelsdóttir** 0  0 0 0 0 

Jóhann Hjartarson** 0  0 0 0 0 

Sigrún Guðmundsdóttir** 0  0 0 0 0 

Sverrir Arngrímsson** 0  0 0 0 0 

       
Fyrrverandi aðal- og varamenn í stjórn 

      
Dagný Halldórsdóttir 1.736.000 

 
0 0 0 0 

Hörður Gunnarsson 43.200 
 

0 0 0 0 

Jóhanna Waagfjörð 3.110.400 
 

0 0 0 0 

Jón Örn Guðmundsson*** 1.123.200  0 0 0 0 

Magnús Scheving Thorsteinsson*** 1.036.800  0 0 0 0 

Pétur J. Eiríksson 1.036.800  0 0 0 0 

Skúli Valberg Ólafsson 9.403.172  0 0 0 0 

Þorvarður Sveinsson*** 4.507.172  0 0 0 0 

Örn Guðmundsson 864.000  0 0 0 0 

Nefndarmenn í endurskoðunarnefnd       
Hörður Gunnarsson 43.200  0 0 0 0 

Yfirstjórn 
      

Óskar Hauksson 22.630.498  0 0 0 0 

Jóhannes Rúnarsson 21.126.416  0 0 0 0 

Hallmundur Albersson 20.549.410  0 0 0 0 

Sævar Freyr Þráinsson 33.592.174  0 0 0 0 

Páll Á. Jónsson 25.456.011  0 0 0 0 

Friðrik Friðriksson 21.719.542  0 0 0 0 

* Kosin(n) í stjórn í 24. janúar 2013 

** Kosin(n) í stjórn 2. júlí 2013 

*** Frá 1. september 2012 voru stjórnarlaun greidd af Klakka til viðkomandi aðila. 
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5.5 Tengdir aðilar 

5.5.1 Skilgreining tengdra aðila 

Aðilar tengdir Skiptum eru þeir sem hafa umtalsverð áhrif sem stórir hluthafar í félaginu, dótturfélög Skipta, 

hlutdeildarfélög, stjórnarmenn, forstjóri, fjármálastjóri og framkvæmdastjórar innan samstæðu félagsins. Skilgreining 

þessi er byggð á IAS24. Viðskipti eiga sér stað milli einstakra eininga innan Skipta samstæðunnar og eru hluti af 

daglegum rekstri samstæðunnar. Viðskipti milli félagsins og dótturfélaga þess og milli einstakra eininga innan 

samstæðunnar hafa verið felld út við gerð samstæðureikningsskila og eru því ekki tilgreind hér.  

5.5.2 Viðskipti við tengda aðila 

Viðskipti við tengda aðila á árunum 2010 til 2012 og fyrstu sex mánuði ársins 2013 og staða krafna eða skulda 

gagnvart tengdum aðilum í lok hvers tímabils eru tekin saman í neðangreindri töflu.  

 

Í m.kr. 
Sala  

þjónustu 

Kaup  

þjónustu 
Kröfur Skuldir 

Klakki ehf.     

2010 3,5  0,5  

2011 2,9  1,1  

2012 3,1 5,2 0,6  

2013 1,9 3,0 1,2 1,0 

     
Arion banki hf.     

2013 59,8 429,0 23,8 19.300,0 

     

 

Í júní 2013 framseldu Klakki ehf og Exista B.V. hlutafjáreign sína samtals að nafnverði 8.723.931.135  eða 90,4% af 

heildarhlutfé Skipta, til Skipta. Í júní voru eigin hlutir Skipta 926.068.865 eða 9,6% af heildarhlutafé Skipta. 

Framsalið á hlutum Klakka ehf og Exista B.V. var hluti af fjárhagslegri endurksipulagningu Skipta og voru hlutirnir 

afhentir til kröfuhafa Skipta í samræmi við samning um fjárhagslega endurskipulagningu.  

5.6 Endurskoðendur 

Í samþykktum Skipta er kveðið á um það að á aðalfundi félagsins skuli kjósa löggiltan endurskoðanda eða 

endurskoðunarfélag til eins árs í senn. Tveimur vikum fyrir aðalfund félagsins skal birta ársreikning, skýrslu stjórnar, 

skýrslu endurskoðanda. Endurskoðandi rannsakar reikninga félagsins og öll reikningsgögn fyrir hvert starfsár og 

hefur í þeim tilgangi aðgengi að öllum bókum og skjölum félagsins. Endurskoðendur eru ekki kosnir úr hópi 

stjórnarmanna félagsins eða starfsmanna þess. Frekar er kveðið er á um hæfnisskilyrði og kjörgengi endurskoðenda í 

IX. kafla laga nr. 3/2006 um ársreikninga og í lögum nr. 79/2008 um endurskoðendur. 

Endurskoðunarfélag Skipta er Deloitte ehf., kt. 581098-2449, Smáratorgi 3, 201 Kópavogi.  

Endurskoðandi félagsins er Hilmar A. Alfreðsson, kt. 120759-5159, löggiltur endurskoðandi og félagi í Félagi 

löggiltra endurskoðenda.  
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Frá og með fjárhagsárinu 2007 og til og með árinu 2012 var Deloitte ehf., kt. 521098-2449, endurskoðunarfélag 

Skipta. Á því tímabili endurskoðaði og áritaði Hilmar A. Alfreðsson, kt. 120759-5159, löggiltur endurskoðandi 

ársreikninga félagsins fyrir hönd Deloitte ehf.  

Þóknun Skipta til Deloitte síðastliðin þrjú fjárhagsár er sundurliðuð í töflu hér að neðan. Engin hlutabréf útgefin af 

Skiptum eða tengdar afleiður eru í eigu Deloitte ehf. eða fulltrúa þeirra sem annast endurskoðun félagsins. 

 

Þóknun til endurskoðenda 

Almanaksár 2010 2011 2012 

Endurskoðun ársreikninga 20.429.827 25.318.615 21.201.734 

Könnun árshlutareikninga 4.659.583 5.055.426 5.541.324 

Önnur þjónusta 3.132.138 8.487.474 3.431.476 

Samtals 28.221.548 38.861.515 30.174.534 

    

Aðalfundur þann 15. maí 2013 samþykkti tillögu stjórnar um að Deloitte ehf., kt. 521098-2449, Smáratorgi 3, 201 

Kópavogi verði endurskoðunarfélag fjárhagsárið 2013.  
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6. HLUTHAFAR OG HLUTAFÉ 

6.1 Hlutafé 

Útgefið hlutafé Skipta nemur 9.650.000.000 krónum og skiptist í jafnmarga hluti. Upphæð hvers hlutabréfs skal vera 

jafnvirði eins hlutar eða fleiri. Allir útgefnir hlutir eru þegar greiddir.  

Skipti eiga 19 eigin hluti. Lögum samkvæmt fylgir atkvæðisréttur ekki eigin hlutum. Útistandandi virkir hlutir eru 

9.649.999.981 og jafngilda um 100% af útgefnum hlutum í félaginu. 

Framangreint hefur verið óbreytt það sem af er yfirstandandi fjárhagsári sem hófst 1. janúar 2013 og lýkur 31. 

desember 2013. 

6.2 Réttindi hluthafa 

Öll útgefin hlutabréf í Skiptum tilheyra sama flokki og eru jafn rétthá. Réttindi hluthafa í útgefanda eru háð gildandi 

löggjöf og samþykktum félagsins á hverjum tíma. Engin sérréttindi fylgja hlutabréfum í félaginu. Engar hömlur eru á 

viðskiptum með hluti í útgefanda og má því selja og veðsetja hlutabréfin nema annað leiði af lögum.  

Hlutabréf í Skiptum eru gefin út rafrænt í kerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf. Eignarskráning rafbréfs í 

verðbréfamiðstöð að undangenginni lokafærslu verðbréfamiðstöðvar veitir skráðum eiganda þess lögformlega 

heimild fyrir þeim réttindum sem hann er skráður eigandi að og skal gagnvart útgefanda jafngilda skilríki um 

eignarrétt að rafbréfinu. Forgangsröð ósamrýmanlegra réttinda ræðst af því hvenær beiðni reikningsstofnunar um 

skráningu þeirra berst í verðbréfamiðstöð. Aðeins reikningsstofnanir og aðrir aðilar sem gert hafa aðildarsamning við 

Verðbréfaskráningu hafa heimild til milligöngu um eignarskráningu eða aðgang að verðbréfamiðstöðinni. 

Eigandi getur ekki nýtt réttindi sín samkvæmt hlut nema hluturinn hafi verið skráður á hans nafn í hlutaskrá 

útgefandans í kerfi Verðbréfaskráningar. Eigendur hlutanna eiga rétt á að neyta atkvæðisréttar á hluthafafundum, fá 

greiddan arð frá útgefanda, hafa forkaupsrétt að aukningarhlutum í hlutfalli við hlutafjáreign sína (nema þeir hafi 

afsalað sér slíkum rétti) og eiga rétt á að fá greitt af eignum útgefanda við slit eða gjaldþrot þess í samræmi við 

hlutafjáreign, nema lög og samþykktir kveði á um aðra skipan. Ekki má skylda hluthafa til að sæta innlausn hlutar 

síns, nema til komi heimild samkvæmt lögum. 

Í samræmi við 27. gr. í samþykktum félagsins skal fara með tillögur um slit á félaginu, samruna við önnur félög eða 

skiptingu þess samkvæmt ákvæðum XIII. og XIV. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög og annarra laga eftir því sem 

við á. Þarf atkvæði sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til að slík ákvörðun sé gild. 

Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og 

greiðslu skulda.  

6.3 Atkvæðisréttur 

Eitt atkvæði fylgir hverjum hlut. Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd og fara með 

atkvæði sín. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt, vottfast og dagsett umboð. Umboðið skal leggja fram á fundi 

og gildir aðeins fyrir einn fund, nema annað sé tekið fram í umboðinu. Í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 

ræður einfaldur meirihluti atkvæða (afl atkvæða) úrslitum á hluthafafundi, nema öðruvísi sé mælt í lögum eða 

samþykktum félagsins. Ef tillaga fær jafn mörg atkvæði með og á móti, er hún fallin. Ef tveir menn eða fleiri fá jafn 

mörg atkvæði í kosningu skal hlutkesti ráða. Í samræmi við grein 26.1 í samþykktum félagsins skal ákvörðun um 

breytingu samþykkta tekin á aðalfundi eða aukafundi enda hljóti breytingin samþykki minnst 2/3 hluta greiddra 

atkvæða, svo og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á 

fundinum, þó samanber grein 18.3 í félagasamþykktum. Í samræmi við grein 18.3 í samþykktum þarf samþykki allra 

hluthafa til þess: 

 skylda hluthafa til að leggja fram fé og annað í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar, 

 skylda hluthafa til að þola lausn hluta sinna að einhverju leyti eða öllu umfram það sem mælt er fyrir í 

lögum eða samþykktum félagsins, nema að félaginu sé slitið eða hlutaféð löglega fært niður, 

 að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum.    
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6.4 Hluthafar 

Þann 9. desember voru 134 hluthafar skráðir í hluthafaskrá Skipta. Arion banki hf. er stærsti hluthafinn og fer með 

38,3% útgefins hlutafjár og fer því með yfirráð í félaginu samkvæmt skilgreiningu X. kafla laga nr. 108/2007 um 

verðbréfaviðskipti., Lífeyrissjóður Verslunarmanna fer samtals með 13,2% útgefins hlutafjár og Lífeyrissjóður 

starfsmanna ríkisins ásamt lífeyrissjóði hjúkrunarfræðinga fer með 12,0% útgefins hlutfjár. Gildi lífeyrissjóður fer 

með 5,4% eignarhlut í félaginu en aðrir hluthafar fara með undir 5% eignarhlut í félaginu. Eigin hlutir Skipta eru 19 

og eru óverulegt hlutfall útgefins hlutafjár. Ofangreindir aðilar fara allir með yfir 5% hlut í Skiptum, sem eru neðstu 

mörk flöggunarskyldu skv. lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. 

 

Hlutaskrá Skipta hf. 9. desember 2013 

Hluthafi Lýsing 
Fjöldi  

hluta 

Hlutfallsleg 

eign 

Atkvæðis-

réttur 

Arion banki hf.  Fjármálafyrirtæki 3.698.225.660 38,3% 38,3% 

Lífeyrissjóður verslunarmanna Lífeyrissjóður 1.277.175.792 13,2% 13,2% 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins Lífeyrissjóður 1.055.096.468 10,9% 10,9% 

Gildi – lífeyrissjóður Lífeyrissjóður 520.562.022 5,4% 5,4% 

Íslandssjóðir hf., sjóður – 1 Verðbréfasjóður 374.516.195 3,9% 3,9% 

Almenni lífeyrissjóðurinn Lífeyrissjóður 264.591.772 2,7% 2,7% 

Lífeyrissjóður Verkfræðinga Lífeyrissjóður 253.814.868 2,6% 2,6% 

Sameinaði lífeyrissjóðurinn Lífeyrissjóður 215.018.013 2,2% 2,2% 

Festa – lífeyrissjóður Lífeyrissjóður 208.551.871 2,2% 2,2% 

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda Lífeyrissjóður 165.444.255 1,7% 1,7% 

10 stærstu hluthafar samtals 8.032.996.916 83,2% 83,2% 

Aðrir hluthafar  1.617.003.065 16,8% 16,8% 

Skipti hf. Eigin hlutir 19 0,0% 0,0%  

Útgefnir hlutir samtals 
 

9.650.000.000 100,0% 100,0% 

 

Eins og fram kemur í kafla 1.4.3 Mikilvægir samningar fól tillaga um fjárhagslega endurskipulagning Skipta sem 

samþykkt var af kröfuhöfum félagsins m.a. í sér að öllum kröfum samkvæmt skuldabréfi Skipta, SIMI 06 01, var 

breytt eða skipt yfir í hlutafé í Skiptum. Þann 20. júní 2013, á efndadegi, var öllum kröfum Arion banka hf., sem ekki 

voru hluti af þáverandi forgangsláni félagsins, skipt fyrir hlutafé í félaginu og einnig fékk hver kröfuhafi félagsins 

sem var aðili að framangreindum samningi greiddar 2 m.kr. inn á kröfu sína á félagið. Eftirstæðum kröfum var svo 

breytt í hlutafé í samræmi við samninginn um fjárhagslegu endurskipulagninguna. Þann 2. júlí 2013 komu nýir 

hluthafar saman til fundar og félaginu var kosin ný stjórn. 

Útgefandanum er ekki kunnugt um annað eignarhald í Skiptum en að framan greinir eða að félaginu sé stjórnað af 

öðrum aðilum en að framan greinir. Útgefandanum er ekki kunnugt um að til staðar séu önnur réttindi en að framan 

greinir, sem geta leitt til breytinga á yfirráðum í félaginu. Hagsmunir minnihlutaeigenda eru varðir samkvæmt 

ákvæðum samþykkta félagsins og laga nr. 2/1995 um hlutafélög. 

6.5 Arður 

Aðalfundur Skipta sem haldinn var þann 15. maí 2013 samþykkti að greiða ekki út arð til hluthafa félagsins vegna 

fjárhagsársins 2012. Félagið greiddi ekki arð til hluthafa sinna vegna fjárhagsáranna 2010 og 2011.  

Í lánssamningum félagsins er ákvæði þar sem Skiptum er óheimilt að greiða út arð. Komi til þess að hlutabréf 

félagsins verði tekin til viðskipta á skipulögðum verðbréfamarkaði er Skiptum heimilt að greiða út arð að 

fullnægðum eftirfarandi skilyrðum: 

 að engin brot séu útistandandi á skilmálum lánasamninganna og að arðgreiðslan sem slík valdi ekki að 

brotið verði á fjárhagslegum skilmálum lánasamninganna við næstu útreikninga þeirra; 
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 að arðgreiðslan hafi ekki neikvæð áhrif á nauðsynlegar fjárfestingar Skipta eða rekstrargrundvöll félagsins; 

 að eiginfjárhlutfall Skipta sé að lágmarki 30% eftir arðgreiðsluna; 

 að heimil arðgreiðsla skv. ofangreindu, takmarkist við 50% af óráðstöfuðu eigin fé nema að eiginfjárhlutfall 

eftir arðgreiðsluna verði hærra en 35%. 

Fjárhagsskilmálar skulu reiknast fyrst þann 31. desember 2013 þó að skilmáli um greiðsluhæfi skuli fyrst reiknast 30. 

júní 2014. Fjárhagsskilmálar skulu metnir á sex mánaða fresti utan skilmála er varðar fjárfestingar í varanlegum 

rekstrarfjármunum en hann reiknast á 12 mánaða fresti. Stjórn og stjórnendur félagsins telja ekki um að ræða neina 

óvenjulega skilmála í lánssamningum eða skuldabréfaútgáfu félagsins, telja hvorugt hamlandi fyrir félagið og telja 

ekki líkur á að félagið brjóti gegn þeim skorðum sem skilmálarnir setja, en slíkt myndi veita lánardrottnum félagsins 

heimild til gjaldfellingar og myndi takmarka möguleika félagsins til að standa straum af arðgreiðslum til hluthafa 

félagsins. 

Á aðalfundi skal tekin fyrir ákvörðun um hvernig fara skuli með tap eða hagnað félagsins á reikningsárinu. Skipti er 

bundið af ákvæðum laga nr. 2/1995 en samkvæmt 1. mgr. 101. gr. laganna tekur hluthafafundur ákvörðun um 

úthlutun arðs eftir að félagsstjórn hefur lagt fram tillögur um það efni. Óheimilt er að ákveða á aðalfundi meiri 

úthlutun arðs en stjórn félagsins leggur til eða samþykkir. Arðgreiðslur skulu inntar af hendi eigi síðar en sex 

mánuðum frá samþykki úthlutunar. 

Hlutafélög hafa heimild til að ákvarða að réttur til arðs miðist við annað tímamark en útborgun arðs enda sé það 

tímamark tiltekið í ákvörðun hluthafafundar um arðgreiðslu. Hafi hluthafi ekki fengið greiddan arð sem hann á rétt á 

getur hann vitjað hans á skrifstofu útgefanda innan fjögurra ára frá gjalddaga, en samkvæmt lögum nr. 150/2007 um 

fyrningu kröfuréttinda fyrnist réttur til arðs á fjórum árum frá gjalddaga. Vitji hluthafi ekki arðs innan þess tíma 

fellur arðurinn til útgefanda. 

6.6 Hækkun eða lækkun hlutafjár 

Hluthafafundur einn getur ákveðið að auka hlutaféð í félaginu, hvort heldur með áskrift nýrra hluta eða útgáfu 

jöfnunarhluta, og þarf til þess sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þess eða með 2/3 hlutum greiddra 

atkvæða, svo og samþykki hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á 

fundinum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína og innan 

tímamarka sem greind verði í samþykkt um aukningu hlutafjár. Geta hluthafar framselt öðrum aðilum áskriftarrétt 

sinn að hluta eða í heild í samræmi við V. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Ef einhver hinna eldri hluthafa notar 

ekki eða framselur áskriftarrétt sinn að fullu og eiga þá aðrir eldri hluthafar aukinn rétt til áskriftar sem þeir geta ekki 

framselt öðrum. Þeim hluthöfum eða öðrum, sem hafa forgangsrétt til áskriftar, skal strax eftir ákvörðun um 

hlutafjárhækkun send tilkynning um hana eftir sömu reglum og gilda um boðun til hluthafafundar, ásamt 

upplýsingum um nafnverð og gengi hluta þeirra er hluthafi á rétt til að kaupa, um frest til áskriftar og um 

greiðslukjör. 

Hluthafafundur getur ákveðið að víkja frá forgangsrétti hluthafa, enda sé hluthöfum á engan hátt mismunað. Slík 

ákvörðun þarfnast samþykkis minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða, svo og samþykkis hluthafa sem ráða yfir minnst 2/3 

hlutum þess hlutafjár sem farið er með atkvæði fyrir á hluthafafundinum. 

Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár. 

6.7 Þróun hlutafjár 

Heildarhlutafé Skipta  er 9.650.000.000 hlutir. Engar breytingar hafa verið gerðar á hlutafé félagsins á því tímabili 

sem útgefandalýsing þessi nær til.  
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7. FJÁRHAGSYFIRLIT 1. JANÚAR 2013 – 30. JÚNÍ 2013 

Hér á eftir er umfjöllun um þróun reksturs, efnahags og sjóðstreymis samstæðu Skipta fyrir tímabilið 1. janúar-30. 

júní 2012 og 2013 auk rekstraráranna 2010, 2011 og 2012. Ársreikningur samstæðu Skipta samanstendur af 

ársreikningi Skipta (móðurfélagsins) og dótturfélaga Skipta. 

Árs- og árshlutareikningar Skipta eru gerðir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa 

verið staðfestir af Evrópusambandinu.  

Fjárfestum er ráðlagt að lesa allar skýringar, þ.m.t. lýsingar á reikningsskilaaðferðum, sem fylgja ársreikningum 

félagsins, en árshlutareikninga fyrir árin 2013 og 2012 ásamt ársreikningum fyrir síðustu þrjú fjárhagsár er að finna í 

kafla 10 Fjárhagsupplýsingar 2010-2013. 

Stjórnendum félagsins er ekki kunnugt um neinar stjórnvalds-, efnahags-, fjárhags-, peningamála- eða pólitískar 

stefnur eða aðgerðir sem hafa eða gætu haft bein eða óbein efnisleg áhrif á rekstur félagsins. 

7.1 Breytingar frá síðasta birta uppgjöri 

Stjórnendur félagsins telja að horfur í rekstri Skipta séu góðar og ekki séu vísbendingar um annað en að væntingar 

Skipta gangi eftir. Óhagstæð niðurstaða í ágreiningi félagsins og Ríkisskattstjóra er snýr að samruna Landssíma 

Íslands, Íslenska sjónvarpsfélagsins hf. og Skipta ehf., óhagstæð niðurstaða í skaðabótamáli Vodafone (Fjarskipta 

hf.) á hendur Símanum vegna meintrar ofrukkunar á lúkkningargjöldum eða hagstæð niðurstaða í gagnstefnu Símans 

á hendur Vodafone og óhagstæð niðurstaða í máli Símans gegn Glitni hf. vegna afleiðusamninga þar sem 

Héraðsdómur Reykjavíkur viðurkenndi þann 21. nóvember 2013 kröfu Símans að fjárhæð 10,5 ma.kr., en Síminn 

hafði gert dómkröfu um að viðurkenndar kröfur yrðu mun hærri, sem fjallað er um í kafla 1.4.10 Ágreinings- og 

dómsmál gætu þó haft veruleg áhrif á afkomu félagsins. Gengið var frá endurfjármögnun félagsins þann 5. júlí 2013 

með langtímaláni og ádráttarláni frá Arion banka hf. auk skuldabréfaútgáfu en við skipti á kröfum fyrir hlutafé í 

félaginu lækkuðu vaxtaberandi skuldir félagsins verulega sem mun hafa jákvæð áhrif á fjármagnskostnað Skipta auk 

þess sem lengt var í afborgunarferli lána félagsins, en frekari umfjöllun má finna í kafla 1.4.3 Mikilvægir samningar. 

Skipti hafa sett dótturfélag sitt Siminn Danmark A/S í sölumeðferð, gangi sala félagsins eftir mun það hafa óveruleg 

áhrif á afkomu Skipta. Engar aðrar mikilvægar breytingar hafa orðið á fjárhag- eða viðskiptastöðu útgefanda frá 30. 

júní 2013. Bent er á að utanaðkomandi aðstæður geta haft áhrif á reikninga félagsins. 

7.2 Rekstrarreikningur samstæðu Skipta 

Hér á eftir fer umfjöllun um rekstrarreikning Skipta fyrstu sex mánuði ársins 2013 og 2012 og rekstrarárin 2010, 

2011 og 2012.  

Meðfylgjandi tafla sýnir rekstrarafkomu samstæðu Skipta fyrir tímabilið 1.janúar 2010 til 30. júní 2013.  
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Rekstrarreikningur  

 

2013 2012 2012 2011 2010 

 
1.1.-30.06. 1.1.-30.06. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 

í m.kr.      Kannað Kannað Endurskoðað Endurskoðað Endurskoðað 

Sala 

 

14.667  14.079  28.527  27.572  33.633  

Kostnaðarverð sölu (7.884) (7.856) (15.710) (16.193) (20.953) 

        Framlegð 6.783  6.223  12.817  11.379  12.680  

        Aðrar rekstrartekjur 244  201  362  360  457  

Rekstrarkostnaður (4.782) (4.903) (9.546) (9.563) (12.242) 

Virðisrýrnun 0  (1.312) (1.685) (2.710) (4.916) 

        Rekstrarhagnaður (-tap) 2.245  209  1.948  (534) (4.021) 

        Fjármunatekjur 121  145  303  321  390  

Hagnaður (tap) fjárfestinga 0  0  0  (172) 5.227  

Fjármagnskostnaður (2.477) (2.995) (5.619) (5.012) (4.265) 

Niðurfærsla gjaldmiðlasamninga 0  0  0  (4.451) 0  

Gengismunur 753  (96) (220) (1.628) 76  

Hrein (fjármagnsgjöld) fjármunatekjur (1.603) (2.946) (5.536) (10.942) 1.428  

        Áhrif hlutdeildarfélaga 0  4  0  6  0  

        Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt 642  (2.733) (3.588) (11.470) (2.593) 

Tekjuskattur (176) 171  185  897  81  

        Hagnaður (tap) tímabilsins 466  (2.562) (3.403) (10.573) (2.512) 

        Hagnaður (tap) tímabilsins skiptist 

þannig: 

     Hluthafar móðurfélags 468  (2.546) (3.370) (10.517) (2.594) 

Minnihluti (2) (16) (33) (56) 82  

   

466  (2.562) (3.403) (10.573) (2.512) 

        Hagnaðarhluti: 

     Hagnaður á hlut/þynntur hagnaður á 

hlut 0,05  (0,29) (0,39) (1,21) (0,30) 

      

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta, afskriftir og virðisrýrnun skv. innanhúsuppgjörum stjórnenda 

EBITDA 4.052 3.371 7.380 6.006 5.076 

EBITDA hlutfall 27,2% 23,6% 25,5% 21,5% 14,9% 

Aðlöguð EBITDA* 4.212 3.811 8.070 6.275 6.756 

Aðlagað EBITDA hlutfall 28,2% 27,1% 28,3% 22,8% 20,1% 

* Aðlöguð EBITDA er hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta, afskriftir og virðirsýrnun að teknu tilliti til einskiptisliða 

og hefur ekki verið endurskoðuð eða könnuð af endurskoðanda. 
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7.2.1 Rekstrarreikningur tímabilsins 1. janúar – 30. júní 2013 og 2012 

Sala og aðrar rekstrartekjur á fyrri helmingi ársins 2013 nam 14.911 m.kr. samanborið við 14.280 m.kr. árið 2012, 

hækkunin nemur 4,2%. Kostnaðarverð sölu breytist lítillega á milli tímabila, nam 7.884 m.kr. á fyrsta árshelmingi 

2013 en var 7.856 m.kr. á sama tímabili 2012. Framlegð félagsins hækkaði í 6.783 m.kr. á tímabilinu úr 6.223 m.kr. 

á sama tíma árið áður, aukningin nemur 9% á milli tímabila.  

Rekstrarhagnaður samstæðunnar fyrir afskriftir (EBITDA) á tímabilinu var 4.052 m.kr. samanborið við 3.371 m.kr. á 

sama tímabili árið 2012 sem er hækkun um 681 m.kr. Skýringuna má rekja til hagræðingaraðgerða í rekstri félagsins, 

en Skipti hefur á undanförnum árum horfið frá útrás á erlenda markaði sem einkenndi reksturinn áður og einbeitir sér 

nú að íslenskum fjarskiptamarkaði. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og einskiptisliði nam 4.212 m.kr. á tímabilinu en 

í einskiptislið færast 160 m.kr. vegna endurfjármögnunar félagsins. Á sama tímabili árið áður var einskiptiskostnaður 

440 m.kr. vegna sektar Samkeppniseftirlitsins. 

Rekstrarhagnaður að teknu tilliti til afskrifta og virðisrýrnunar var 2.245 m.kr. á fyrri árshelmingi 2013 en var 209 

m.kr. á sama tíma árið áður. Afskriftir og virðisrýrnun félagsins námu 1.807 m.kr. á fyrstu sex mánuðum ársins 2013 

samanborið við 3.162 m.kr. á sama tímabili árið áður og lækkaði rekstrarkostnaður á milli tímabila um 2,5%. 

Virðisrýrnun viðskiptavildar á fyrstu sex mánuðum ársins 2012 nam 1.312 m.kr. en ekki kom til virðisrýrnunar 

viðskiptavildar á fyrri árshelmingi 2013.  

Fjármunatekjur námu 121 m.kr. á tímabilinu en voru 145 m.kr. á fyrri árshelmingi 2012. Fjármagnskostnaður 

lækkaði um 17,3% á milli tímabila, nam 2.477 m.kr. á fyrstu sex mánuðum árins 2013 en var 2.995 m.kr. á sama 

tímabili árið áður. Gengismunur í lok tímabilsins var jákvæður sem nam 753 m.kr. en var neikvæður um 96 m.kr. á 

sama tímabili 2012. Hrein fjármagnsgjöld á fyrri árshelmingi 2013 námu 1.603 m.kr. en voru 2.946 m.kr. á sama 

tímabili árið 2012.  

Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 642 m.kr. á fyrri árshelmingi 2013 en á sama tímibili árið 2012 nam tap fyrir 

tekjuskatt 2.733 m.kr. 

Tekjuskattur var 176 m.kr. fyrir tímabilið en var jákvæður um 171 m.kr. á fyrri árshelmingi 2012. 

Hagnaður samstæðunnar eftir skatta nam 466 m.kr. samanborið við 2.562 m.kr. tap á fyrstu sex mánuðum ársins 

2012. 

Hagnaður á hverja krónu hlutafjár nam 0,05 kr. á fyrstu sex mánuðum ársins samanborið við 0,29 kr. tap á hverja 

krónu hlutafjár á fyrri árshelmingi 2012. 

7.2.2 Rekstrareikningur 2012 og 2011 

Sala og aðrar rekstrartekjur rekstrarársins 2012 nam 28.889 m.kr. samanborið við 27.932 m.kr. árið áður. 

Kostnaðarverð sölu lækkaði um tæp 3% á milli ára, nam 15.710 m.kr. árið 2012 en var 16.193 m.kr. árið 2011. 

Framlegð ársins 2012 nam 12.817 m.kr. samanborið við 11.379 m.kr. árið 2011 sem er aukning um 12,6% á milli 

ára.   

Rekstrarhagnaður samstæðunnar fyrir afskriftir (EBITDA) á árinu 2012 var 7.380 m.kr. samanborið við 6.006 m.kr. 

á árið 2011, hækkunin nemur 1.374 m.kr. sem rekja má til þeirra fjölmörgu hagræðingaaðgerða sem félagið hefur 

ráðist í. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og einskiptisliði nam 8.070 m.kr. á árinu 2012. 

Rekstrarhagnaður að teknu tilliti til afskrifta og virðisrýrnunar nam 1.948 m.kr. árið 2012 en rekstrartap nam 534 

m.kr. árið 2011. Afskriftir og virðisrýrnun félagsins námu 5.432 m.kr. á árinu 2012 samanborið við 6.539 m.kr. árið 

áður. Virðisrýrnun viðskiptavildar á árinu 2012 nam 1.685 m.kr. samanborið við 2.710 m.kr. árið 2011. 

Rekstrarkostnaður nam 9.546 m.kr. á árinu 2012 en var 9.563 m.kr. árið 2011.  

Fjármunatekjur breyttust lítillega á milli ára, námu 303 m.kr. árið 2012 en voru 321 m.kr. árið 2011. Tap vegna 

fjárfestinga nam 172 m.kr. á árinu 2011. Fjármagnskostnaður nam 5.619 m.kr. árið 2012 en var 5.012 m.kr. árið 

2011 sem er hækkun um 12% á milli ára. Varúðarfærsla vegna gjaldmiðlasamninga nam 4.451 m.kr. og var tilkomin 

vegna niðurfærslu krafna á Glitni og Kaupþing. Gengismunur var neikvæður um 220 m.kr. árið 2012 en var 

neikvæður um 1.628 m.kr. árið 2011. Hrein fjármagnsgjöld námu 5.536 m.kr. árið 2012 en voru á sama tíma árið 

áður 10.942 m.kr. sem er lækkun um 49,4% á milli ára. 
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Tap félagsins fyrir tekjuskatt árið 2012 nam 3.588 m.kr. en var 11.470 m.kr. árið 2011. Tekjuskattur var jákvæður á 

árinu 2012 um 185 m.kr. en var jákvæður um 897 m.kr. árið 2011. 

Tap ársins 2012 var 3.403 m.kr. en var 10.573 m.kr. árið 2011. 

Tap á hverja krónu hlutafjár nam 0,39 kr. á árinu 2012 samanborið við 1,21 kr. tap á hverja krónu hlutafjár á árinu 

2011. 

7.2.3 Rekstrareikningur 2011 og 2010 

Sala og aðrar rekstrartekjur á rekstrarárinu 2011 nam 27.932 m.kr. samanborið við 34.090 m.kr. árið 2010, sem er 

lækkun um 18%. Í júlí 2010 seldi Skipti dótturfélag sitt Sirius IT og var félagið því aðeins hluti af samstæðunni fram 

að miðju ári 2010 sem skýrir að verulegu leyti lækkun í sölu á milli ára. Auk þess seldu Skipti dótturfélag sitt Já í lok 

árs 2010 og Tæknivörur í ágúst árið 2011. Kostnaðarverð sölu lækkaði á milli ára um 22,7% af sömu ástæðu og áður 

voru taldar, nam 16.193 m.kr. í lok árs 2011 en var 20.953 m.kr. árið áður. Framlegð félagsins nam 11.379 m.kr. 

fyrir árið 2011 samanborið við 12.680 m.kr. árið áður. 

Rekstrarhagnaður samstæðunnar fyrir afskriftir (EBITDA) á árinu 2011 var 6.006 m.kr. samanborið við 5.076 m.kr. 

á árið 2010, hækkunin nemur 930 m.kr. Rekstrartap fyrir afskriftir og einskiptisliði nam 528 m.kr. á árinu 2011 en 

var 4.021 m.kr. árið 2010. 

Rekstrartap að teknu tilliti til afskrifta og virðisrýrnunar nam 534 m.kr. árið 2011 en var 4.021 m.kr. árið 2010. 

Afskriftir félagsins námu 6.539 m.kr. á árinu 2011 samanborið við 9.097 m.kr. árið áður. Rekstrarkostnaður nam 

9.563 m.kr. á árinu 2011 en var 12.242 m.kr. árið 2010. Virðisrýrnun viðskiptavildar á árinu 2011 nam 2.710 m.kr. 

en nam 4.916 m.kr. árið 2010. Virðisrýrnun ársins 2011 var vegna hækkandi ávöxtunarkröfu auk breytinga á 

áætlunum stjórnenda um framtíðarsjóðstreymi. Virðisrýrnun ársins 2010 var fyrst og fremst vegna áhrifa 

efnahagshrunins á sjóðstreymisáætlanir félagsins.  

Fjármunatekjur námu 321 m.kr. árið 2011 en voru 390 m.kr. árið 2010. Tap að fjárhæð 172 m.kr. var af 

fjárfestingum árið 2011 en hagnaður að fjárhæð 5.227 m.kr. árið 2010 vegna sölu á dótturfélögunum Sirius IT og Já 

Upplýsingaveitur. Fjármagnskostnaður nam 5.012 m.kr. en nam 4.265 m.kr. árið 2010 sem svarar til 17,5% 

hækkunar á milli ára. Varúðarfærsla vegna gjaldmiðlasamninga árið 2011 nam 4.451 m.kr. og var tilkomin vegna 

niðurfærslu krafna á Glitni og Kaupþing og tengist því ekki skuldum félagsins. Gengismunur var neikvæður um 

1.628 m.kr. á árinu 2011 en jákvæður um 76 m.kr. árið 2010. Hrein fjármagnsgjöld voru því neikvæð árið 2011 um 

10.942 m.kr. en voru jákvæð um 1.428 m.kr. árið 2010. 

Tap félagsins fyrir tekjuskatt árið 2011 nam 11.470 m.kr. en var 2.593 m.kr. árið 2010. Tekjuskattur var jákvæður 

um 897 m.kr. árið 2011 og 81 m.kr. árið 2010.  

Tap ársins 2011 nam 10.573 m.kr. samanborið við 2.512 m.kr. árið 2010.  

Tap á hverja krónu hlutafjár nam 1,21 kr. á árinu 2011 samanborið við 0,30 kr. tap á hverja krónu hlutafjár á árinu 

2010. 

7.3 Fjárfestingar og eignasala 

7.3.1 Fjárfestingar 

Á árunum 2010 til 2012 námu fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum og óefnislegum eignum á bilinu 2.779 

m.kr. til 3.264 m.kr. Fyrstu sex mánuði ársins 2013 hafa fjárfestingar numið 1.869 m.kr. samanborið við 1.412 m.kr. 

á sama tímabili árið 2012. Sala á varanlegum rekstrarfjármunum hefur verið óveruleg á tímabilinu. Sem hlutfall af 

veltu nema fjárfestingar félagsins á umræddum tímabili á bilinu 9,7-12,7%. 
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Tafla 12: Yfirlit yfir fjárfestingar Skipta 

   
2013 2012 2012 2011 2010 

   

1.1.-30.06. 1.1.-30.06. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 

      Kannað Kannað Endursk. Endursk. Endursk. 

Velta 14.667  14.079  28.527  27.572  33.633  

Fjárfestingar 1.869  1.412  2.927  2.779  3.264  

Fjárfestingar sem hlutfall af veltu 12,7%  10,0%  10,3%  10,1%  9,7%  

        Varanlegir rekstrarfjármunir 13.700  

 

13.641  14.131  14.882  

Óefnislegar eignir 2.057    2.102  2.372  2.966  

Samtals 15.757  --  15.743  16.503  17.848  

 

Á árinu 2010 réðust Síminn og Míla í umfangsmikla uppbyggingu á Ljósneti Símans. Með Ljósnetinu stóð 

upphaflega til að 40.000 heimili ættu kost á margföldum nethraða frá því sem áður var og háskerpu gagnvirku 

sjónvarpi og tæki Ljósnetið við af Breiðbandinu. Árin 2011 og 2012 var verkefnið stækkað og í janúar á þessu ári var 

tilkynnt að 53 staðir á landsbyggðinni bættust við þá staði á suðvesturhorninu sem myndu fá ljósnet. Með þeirri 

viðbót gátu um 118 þúsund heimili fengið stóraukinn internethraða og margar háskerpusjónvarpsrásir. Ísland var 

þegar í fremstu röð hvað varðar háhraðanetstengingar heimila og fyrirtækja og þetta verkefni festir landið í sessi 

hvað þetta varðar. Gert er ráð fyrir að verkefninu ljúki í árslok 2014. 

Síminn lauk háhraðanetsuppbyggingu Fjarskiptasjóðs mun fyrr en áætlað var. Samningurinn, sem undirritaður var í 

byrjun árs 2009, gerði ráð fyrir að um 1800 staðir yrðu tengdir við árslok 2010 en í ágúst höfðu allir staðir verið 

tengdir með 3G, ADSL eða gervihnattatengingum og afskekkt svæði gátu í fyrsta sinn nýtt sér háhraðanettenginu. 

Samtals fengu um 1.000 aðilar aðgang að háhraðaneti. 

Samhliða háhraðanetsverkefninu hefur Síminn haldið áfram 3G væðingu sinni og nær 3G kerfið nú til rúmlega 90% 

landsins. Þá hefur mikil þétting orðið á 3G langdrægu kerfi Símans á miðunum í kringum landið sem þýðir að 

sjómenn geta nú notað netið sem væru þeir í landi. 3G langdrægnin nær allt að 100 km út fyrir strendur Íslands og 

tók kerfið við af NMT kerfinu sem var lokað 1. september 2010. Síminn leggur ennfremur ríka áherslu á stöðugt 

viðhald og rekstur stærsta og öflugasta GSM kerfis landsins sem nær til yfir 98% þjóðarinnar. 

7.3.2 Eignasala 

Skipti seldu á árinu 2011 allan eignarhlut sinn í Bolignet A/S og nam söluverðið 45 m.kr. Í ágúst 2011 seldi Skipti 

Tæknivörur ehf. fyrir 55 m.kr. 

Í júlí 2010 seldi Skipti upplýsingatæknifyrirtækið Sirius IT sem er með starfsemi í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. 

Söluverð var trúnaðarmál en heildarhagnaður Skipta vegna fjárfestingarinnar í Sirius IT var um 4,0 ma.kr. Greitt var 

fyrir hlutinn með reiðufé. Skipti seldi einnig Já upplýsingaveitur á árinu 2010 fyrir og nam söluhagnaður Skipta af 

þeim viðskiptum um 1,2 mö.kr. Söluverð Já var jafnframt trúnaðarmál. Greitt var fyrir Já upplýsingaveitur með 

reiðufé. Skipti seldu einnig 8% eignarhlut í Hinu íslenska númerafélagi ehf. fyrir 2 m.kr. 

7.3.3 Fyrirhugaðar fjárfestingar 

Á komandi árum gera Skipti ráð fyrir að fjárfestingar nemi á bilinu 10-14% af veltu samstæðunnar og gert er ráð 

fyrir fjármagna fjárfestingar félagsins með sjóðstreymi úr reksri. Uppbygging svonefnds LTE kerfis (4G) er hafin en 

ekki er talið að það muni auka fjárfestingarþörf félagsins að neinu ráði vegna mikillar samnýtingar við 3G búnað sem 

þegar er til staðar og miðað við núverandi uppbyggingaráætlun. Eftirspurn viðskiptavina og viðbrögð 

samkeppnisaðila kunna þó að hafa áhrif á hversu hratt verður ráðist í fjárfestingar í 4G. Byrjað er að skipta út MPLS 

kerfinu, sem er að stofninum til frá árunum 2004 og 2005, og er megin flutingsæðin fyrir talsíma, farsíma, 

gagnaflutning, internet og IPTV. Það verkefni mun líklega taka allt að tvö ár.  

Skipti gera ráð fyrir því að fjárfestingar í IPTV aukist með nýjungum tengdum sjónvarpi yfir internet (e. OTT (Over-

The-Top)) , svonefnt Snjall Sjónvarp Símans, sem kom á markað í nóvember. Með Snjall Sjónvarpi Símans er hægt 
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að horfa á sjónvarp í farsímum og spjaldtölvum. Áframhaldandi uppbygging verður á Snjall Sjónvarpi Símans og 

Sjónvarpi Símans.  Þetta tekur líka til farsíma, sem getur haft í för með sér fjárfestingar vegna mögulegrar 

umframeftirspurnar af bandbreidd í farsímakerfum. Umferðaraukning vegna IPTV og sjónvarp yfir internet kann að 

hafa áhrif á uppbyggingu í MPLS, þannig að stækka þurfi kerfið hraðar gert er ráð fyrir. Endurnýjun í myndlyklum 

vegna vaxandi notkunar háskerpu og virðisaukandi möguleikum í IPTV eru líka á döfinni og verður gert í áföngum á 

næstu misserum. 

Fjárfestingar í Vist og Símavist eru vaxandi vegna eftirspurnar viðskiptavina fyrir slíkri þjónustu. Jafnframt er 

nauðsynlegt að auka fjárfestingu í Vist til að mæta þörfum markaðarins og bæta sérstaklega sjálfvirkni og 

sjálfsafgreiðslumögulega viðskiptavina. 

Vaxandi notkun á IP fjarskiptastaðlinum í fjarskiptum mun kalla á meiri fjárfestingar til að tryggja öryggi umræddra 

fjarskipta.  

Verið er að innleiða nýtt reikningakerfi sem gert er ráð fyrir að verði komið í fulla notkun í lok árs 2015. Fjölmörg 

minni verkefni eru á döfinn til að auka aðgreiningu smásölu á markaði, uppfæra og bæta eldri fjarskipta- og UT kerfi.  

Hjá Mílu mun Ljósnetið vera megináherslan í fjárfestingum fyrirtækisins, enda fjölmargir áfangar framundan til að 

auka bitahraðan og er stefnt á að fara næst í 100Mb/s. Áframhaldandi uppbygging í stofnnetinu mun einnig verða 

liður í fjárfestingum Mílu og er þar horft til þarfa viðskiptavina félagsins.  

7.4 Efnahagsreikningur 2010, 2011, 2012 og fyrstu sex mánaða ársins 2013 

Hér á eftir fer umfjöllun um efnahag samstæðu Skipta fyrir árin sem lauk þann 31. desember 2010 til 2012 og fyrir 

fyrstu sex mánuði ársins 2013, eða tímabilið sem lauk þann 30. júní 2013. Eftirfarandi tafla sýnir efnahagsreikning 

samstæðu Skipta á framangreindum dagsetningum. 
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2013 2012 2011 2010 

   

30.06. 31.12. 31.12. 31.12. 

 Í m.kr.     Kannað Endurskoðað Endurskoðað Endurskoðað 

Eignir 

      Fastafjármunir 

      Varanlegir rekstrarfjármunir 

 

13.700  13.641  14.131  14.882  

Viðskiptavild 

  

45.206  45.206  46.935  49.414  

Óefnislegar eignir 

 

2.057  2.102  2.372  2.966  

Bundið fé 

  

--  --  --  562  

Aðrar fjármunaeignir 

 

107  131  131  151  

Reiknuð skattainneign 

 

2.292  2.436  2.212  1.340  

Fastafjármunir 

 

63.362  63.516  65.781  69.315  

       Veltufjármunir 

     Birgðir 

  

1.453  1.327  1.253  947  

Viðskiptakröfur 

  

5.001  4.880  4.053  3.645  

Eignir til sölu 

  

--  --  --  481  

Aðrar skammtímakröfur 

 

6.352  6.966  7.480  11.245  

Handbært fé 

  

1.071  606  801  20.039  

Veltufjármunir 

 

13.877  13.779  13.587  36.357  

Eignir alls 

  

77.239  77.295  79.368  105.672  

       Eigið fé og skuldir 

     Eigið fé 

      Hlutafé 

  

9.650  8.725  8.725  8.725  

Varasjóður 

  

35.766  8.604  8.604  8.604  

Þýðingarmunur 

  

153  (83) 172  395  

Óráðstafað eigið fé 

 

(1.841) (9.328) (5.879) 4.638  

Eigið fé hluthafa móðurfélags 

 

43.728  7.918  11.622  22.362  

Hlutdeild minnihluta 

 

(50) (25) (84) (24) 

Eigið fé samtals 

 

43.678  7.893  11.538  22.338  

       Langtímaskuldir 

     Skuldabréfalán 

  

60  29.261  58.305  72.433  

Tekjuskattsskuldbinding 

 

--  --  --  42  

Langtímaskuldir 

 

60  29.261  58.305  72.475  

       Skammtímaskuldir 

     Skuldir við lánastofnanir 

 

1.000  850  1.036  993  

Viðskiptaskuldir 

 

4.133  4.166  4.490  3.836  

Næsta árs afborganir langtímaskulda 26.165  31.947  1.452  1.968  

Eignir til sölu 

  

--  --  --  484  

Skuldbinding 

  

--  300  --  1.183  

Aðrar skammtímaskuldir 

 

2.203  2.878  2.547  2.395  

Skammtímaskuldir 

 

33.501  40.141  9.525  10.859  

Skuldir samtals 

 

33.561  69.402  67.830  83.334  

Eigið fé og skuldir alls 

 

77.239  77.295  79.368  105.672  
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7.4.1 Efnahagsreikningur 30. júní 2013 samanborið við 31. desember 2012 

Samanburður hér að neðan endurspeglar að um er að ræða tvær mismunandi dagsetningar. Annars vegar 

árslokastöðu fyrir árið 2012 og hins vegar stöðuna í lok júní 2013. 

     
2013 2012 

     

30.06. 31.12. 

 Í m.kr.         Kannað Endurskoðað 

Eignir 

      Fastafjármunir 

      Varanlegir rekstrarfjármunir 

   

13.700  13.641  

Viðskiptavild 

    

45.206  45.206  

Óefnislegar eignir 

   

2.057  2.102  

Bundið fé 

    

--  --  

Aðrar fjármunaeignir 

   

107  131  

Reiknuð skattainneign 

   

2.292  2.436  

Fastafjármunir 

   

63.362  63.516  

       Veltufjármunir 

     Birgðir 

    

1.453  1.327  

Viðskiptakröfur 

    

5.001  4.880  

Eignir til sölu 

    

--  --  

Aðrar skammtímakröfur 

   

6.352  6.966  

Handbært fé 

    

1.071  606  

Veltufjármunir 

   

13.877  13.779  

Eignir alls 

    

77.239  77.295  

       Eigið fé og skuldir 

     Eigið fé 

      Hlutafé 

    

9.650  8.725  

Varasjóður 

    

35.766  8.604  

Þýðingarmunur 

    

153  (83) 

Óráðstafað eigið fé 

   

(1.841) (9.328) 

Eigið fé hluthafa móðurfélags 

   

43.728  7.918  

Hlutdeild minnihluta 

   

(50) (25) 

Eigið fé samtals 

   

43.678  7.893  

       Langtímaskuldir 

     Skuldabréfalán 

    

60  29.261  

Tekjuskattsskuldbinding 

   

--  --  

Langtímaskuldir 

   

60  29.261  

       Skammtímaskuldir 

     Skuldir við lánastofnanir 

   

1.000  850  
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Viðskiptaskuldir 

   

4.133  4.166  

Næsta árs afborganir langtímaskulda 

  

26.165  31.947  

Eignir til sölu 

    

--  --  

Skuldbinding 

    

--  300  

Aðrar skammtímaskuldir 

   

2.203  2.878  

Skammtímaskuldir 

   

33.501  40.141  

Skuldir samtals 

   

33.561  69.402  

Eigið fé og skuldir alls 

   

77.239  77.295  

 

Eignir 

Heildareignir samstæðunnar námu 77.239 m.kr. 30. júní 2013 samanborið við 77.295 m.kr. í lok árs 2012. Varanlegir 

rekstrarfjármunir í lok júní 2013 námu 13.700 m.kr. en í lok árs 2012 námu varanlegir rekstrarfjármunir 13.641 m.kr. 

Fjarskiptabúnaður er þar stærsti hlutinn eða sem samsvarar 11.671 m.kr. þann 30. júní 2013, fasteignir og lóðir voru 

samtals 1.507 m.kr. og tæki, búnaður og bifreiðar námu 522 m.kr. á sama tíma.  

Stærsti einstaki liður á efnahagsreikningi Skipta er viðskiptavild að fjárhæð 45.206 m.kr. þann 30. júní 2013. 

Viðskiptavild myndast og bókfærist hjá félaginu við samruna eða kaup á öðrum félögum og í tilfelli Skipta er hér að 

langmestu leyti viðskiptavild vegna einkavæðingar Símans árið 2005.  

Óefnislegar eignir námu 2.057 m.kr. þann 30. júní 2013 samanborið við 2.102 m.kr. þann 31. desember 2012. Eign 

þessi er að mestu tengd vörumerki Símans. 

Aðrar fjármunaeignir námu 107 m.kr. í lok júní 2013 samanborið við 131 m.kr. þann 31. desember 2012 og má 

breytingu milli tímabila skýra með endurmati á virði eigna. Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og öðrum félögum 

falla hér undir. 

Reiknuð skattinneign þann 30. júní 2013 nam 2.292 m.kr. samanborið við 2.436 m.kr. í lok árs 2012 og má 

breytinguna skýra með reiknuðum tekjuskatti af afkomu félagsins fyrstu sex mánuði ársins. Vakin er athygli á 

umfjöllun um skattamálefni félagsins í kafla 1.4.13 Skattar. Birgðir þann 30. júní 2013 námu 1.453 m.kr. samanborið 

við 1.327 m.kr. í lok árs 2012 og má skýra hækkunina með aukningu í rekstrarvörubirgðum félagsins en þær 

samanstanda helst af rekstarvörubirgðum og sjónvarpsefni til sýningar. Viðskiptakröfur námu 5.001 m.kr. í lok júní 

2013 samanborið við 4.880 m.kr. þann 31. desember 2012. Aðrar skammtímakröfur námu 6.352 m.kr. þann 30. júní  

2013 samanborið við 6.966 m.kr. í árslok 2012. Breytinguna milli ára má að mestu skýra með samkomulagi sem 

náðist við Kaupthing bank um skuldajöfnun gjaldfallinna afleiðusamninga gegn langtímalánum í Arion banka. 

Fjárhæðin nam 676 m.kr. Handbært fé hefur hækkað fyrstu sex mánuði ársins 2013 og nam 1.071 m.kr. í lok júní 

samanborið við 606 m.kr. í lok árs 2012. 

Eigið fé 

Eigið fé félagsins nam 43.678 m.kr. í lok júní 2013 og eiginfjárhlutfall var 56,5%. Þann 31. desember 2012 var eigið 

fé félagsins 7.893 m.kr. og eiginfjárhlutfall 10,2%. Breytinguna milli tímabila má skýra með fjárhagslegri 

endurskipulagningu félagsins sem lauk þann 5. júlí 2013 og er nánar fjallað um í kafla 0. 

Skuldir 

Talsverðar breytingar urðu á skuldum félagsins á fyrri hluta ársins 2013 í kjölfar fjárhagslegrar endurskipulagningar 

félagsins. Langtímalán félagsins nam einungis 60 m.kr. í lok júní 2013 samanborið við 29.261 m.kr. þann 31. 

desember 2012. Endurfjármögnun félagsins lauk ekki að fullu fyrr en þann 5. júlí 2013 sem skýrir háa stöðu 

skammtímalána við lok tímabils. Skammtímaskuldir Skipta að fjárhæð 26.165 m.kr. voru þann 5. júlí 2013 

endurfjármagnaðar með 8 milljarða skuldabréfaútgáfu og 19 milljarða langtímaláni. 

Skammtímaskuldir námu 33.501 m.kr. þann 30. júní 2013 samanborið við 40.141 m.kr. þann 31. desember 2012. 

Skuldir við lánastofnanir jukust úr 850 m.kr. þann 31. desember 2012 í 1.000 m.kr. í lok júní 2013. Viðskiptaskuldir 

voru 4.133 m.kr. þann 30. júní 2013 samanborið við 4.166 m.kr. í lok árs 2012. 
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Næsta árs afborganir langtímaskulda námu 26.165 m.kr. þann 30. júní 2013 samanborið við 31.947 m.kr. í lok árs 

2012. Með endurfjármögnun Skipta sem lauk þann 5. júlí 2013 breyttist afborgunarferill lántöku félagsins verulega 

eins og sjá má í umfjöllun í kafla 0. 

Aðrar skammtímaskuldir námu 2.203 m.kr. þann 30. júní 2013 en voru 2.878 m.kr. þann 31. desember 2012, en það 

svarar til 23,4% lækkunar. 

7.4.2  Efnahagsreikningur 31. desember 2012 samanborið við 31. desember 2011 

Eftirfarandi umfjöllun er um efnahag samstæðu Skipta fyrir árin sem lauk 31. desember 2012 og 31. desember 2011. 

Taflan hér að neðan sýnir efnahagsreikning samstæðu á framangreindum dagsetningum. 

     
2012 2011 

     

31.12. 31.12. 

 Í m.kr.         Endurskoðað Endurskoðað 

Eignir 

      Fastafjármunir 

      Varanlegir rekstrarfjármunir 

   

13.641  14.131  

Viðskiptavild 

    

45.206  46.935  

Óefnislegar eignir 

   

2.102  2.372  

Bundið fé 

    

--  --  

Aðrar fjármunaeignir 

   

131  131  

Reiknuð skattainneign 

   

2.436  2.212  

Fastafjármunir 

   

63.516  65.781  

       Veltufjármunir 

     Birgðir 

    

1.327  1.253  

Viðskiptakröfur 

    

4.880  4.053  

Eignir til sölu 

    

--  --  

Aðrar skammtímakröfur 

   

6.966  7.480  

Handbært fé 

    

606  801  

Veltufjármunir 

   

13.779  13.587  

Eignir alls 

    

77.295  79.368  

       Eigið fé og skuldir 

     Eigið fé 

      Hlutafé 

    

8.725  8.725  

Varasjóður 

    

8.604  8.604  

Þýðingarmunur 

    

(83) 172  

Óráðstafað eigið fé 

   

(9.328) (5.879) 

Eigið fé hluthafa móðurfélags 

   

7.918  11.622  

Hlutdeild minnihluta 

   

(25) (84) 

Eigið fé samtals 

   

7.893  11.538  

       Langtímaskuldir 

     Skuldabréfalán 

    

29.261  58.305  

Tekjuskattsskuldbinding 

   

--  --  

Langtímaskuldir 

   

29.261  58.305  

       Skammtímaskuldir 

     Skuldir við lánastofnanir 

   

850  1.036  

Viðskiptaskuldir 

   

4.166  4.490  
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Næsta árs afborganir langtímaskulda 

  

31.947  1.452  

Eignir til sölu 

    

--  --  

Skuldbinding 

    

300  --  

Aðrar skammtímaskuldir 

   

2.878  2.547  

Skammtímaskuldir 

   

40.141  9.525  

Skuldir samtals 

   

69.402  67.830  

Eigið fé og skuldir alls 

   

77.295  79.368  

 

 

Eignir 

Heildareignir Skipta námu 77.295 m.kr. í lok árs 2012 samanborið við 79.368 m.kr. þann 31. desember 2011. 

Fastafjármunir, sem samanstanda af fjarskiptabúnaði, fasteignum, tækjum og bifreiðum, lækkuðu um 490 m.kr. og 

námu 13.641 m.kr. í lok árs 2012. Má skýra lækkunina að mestu með því að afskriftir ársins voru hærri en 

fjárfestingar félagsins.  

Viðskiptavild þann 31. desember 2012 nam 45.206 m.kr. samanborið við 46.935 m.kr. á sama tíma árið áður. 

Lækkun milli ára skýrist að mestu leyti af gjaldfærðri virðisrýrnun í kjölfar virðisrýrnunarprófs að fjárhæð 1.685 

m.kr. á árinu. Í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla er framkvæmt virðisrýrnunarpróf á bókfærðri 

viðskiptavild Skipta, hið minnsta einu sinni á ári. Virðisrýrnunarprófið er framkvæmt af starfsmönnum Skipta og 

yfirfarið af endurskoðanda félagsins. Virðisrýrnunarprófið er sett fram í samræmi við áætlanir um afkomu félagsins 

til framtíðar, fjárhagsstöðu og vænta ávöxtunarkröfu.  

Óefnislegar eignir námu 2.102 m.kr. þann 31. desember 2012 og lækkuðu um 270 m.kr. frá árinu áður. Aðrar 

fjármunaeignir stóðu í stað milli ára og voru að fjárhæð 131 m.kr. í lok áranna 2011 og 2012. Reiknuð skattinneign 

jókst um 224 m.kr. frá fyrra ári og nam 2.436 m.kr. þann 31. desember 2012 en hækkunin má skýra með reiknuðum 

skatti af tapi ársins 2012. 

Birgðir þann 31. desember 2012 námu 1.327 m.kr. sem er svipuð staða og árið 2011. Viðskiptakröfur námu 4.880 

m.kr. í árslok 2012 og jukust um 827 m.kr. frá sama tíma árið 2011. Helstu ástæður fyrir hækkun eru aukin velta 

samstæðunnar, fjárbinding tengd aukinni vörusölu og hærri vanskil heildsöluviðskiptavina. Aðrar skammtímakröfur 

lækkuðu um 514 m.kr. á árinu 2012 og námu 6.966 m.kr. þann 31. desember 2012. Lækkunin skýrist af bundnu fé 

vegna sölunnar á Sirius IT sem Skipti fékk til ráðstöfunar í júlí 2012. Handbært fé nam 606 m.kr. þann 31. desember 

2012 samanborið við 801 m.kr. árið áður. 

Eigið fé 

Eigið fé Skipta þann 31. desember 2012 nam 7.893 m.kr. en var 11.538 m.kr. í lok árs 2011. Eiginfjárhlutfall Skipta 

var 10,2% í lok ársins 2012 en var 14,5% á sama tíma árið 2011. Lækkun milli ára má skýra með tapi af rekstri 

Skipta árið 2012. 

Skuldir 

Heildarskuldir Skipta þann 31. desember 2012 námu 69.402 m.kr. samanborið við 67.830 m.kr. þann 31. desember 

2011. Langtímaskuldir námu 29.261 m.kr. í lok árs 2012 samanborið við 58.305 m.kr. á sama tíma árið 2011. 

Breytingin er tilkomin vegna þess að verulegur hluti langtímaskulda Skipta var á gjalddaga fyrir lok árs 2013 og 

færist því meðal skammtímaskulda í uppgjöri 2012. Skuldir við lánastofnanir lækkuðu milli ára og námu 850 m.kr. í 

lok árs 2012 samanborið við 1.036 m.kr. þann 31. desember 2011. Um er að ræða skammtímalánalínur til 

sveiflujöfnunar í rekstri. 

Viðskiptaskuldir námu 4.166 m.kr. þann 31. desember 2012 og lækkuðu um 324 m.kr. frá sama tíma árið áður. 

Vegna sáttar Skipta, Símans og Mílu við Samkeppniseftirlitið færði Skipti skuldbindingu að fjárhæð 300 m.kr. á 

fjárhagsárið 2012 en það er sú fjárhæð sem félaginu ber að greiða samkvæmt sáttinni. 

Aðrar skammtímaskuldir jukust um 331 m.kr. milli áranna 2011 og 2012 og námu 2.878 m.kr. þann 31. desember 

2012. 
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7.4.3 Efnahagsreikningur 31. desember 2011 samanborið við 31. desember 2010 

Eftirfarandi umfjöllun er um efnahag samstæðu Skipta fyrir árin sem lauk 31. desember 2011 og 31. desember 2010. 

Taflan hér að neðan sýnir efnahagsreikning samstæðu á framangreindum dagsetningum. 

     

2011 2010 

     

31.12. 31.12. 

 Í m.kr.         Endurskoðað Endurskoðað 

Eignir 

      Fastafjármunir 

      Varanlegir rekstrarfjármunir 

   

14.131  14.882  

Viðskiptavild 

    

46.935  49.414  

Óefnislegar eignir 

   

2.372  2.966  

Bundið fé 

    

--  562  

Aðrar fjármunaeignir 

   

131  151  

Reiknuð skattainneign 

   

2.212  1.340  

Fastafjármunir 

   

65.781  69.315  

       Veltufjármunir 

     Birgðir 

    

1.253  947  

Viðskiptakröfur 

    

4.053  3.645  

Eignir til sölu 

    

--  481  

Aðrar skammtímakröfur 

   

7.480  11.245  

Handbært fé 

    

801  20.039  

Veltufjármunir 

   

13.587  36.357  

Eignir alls 

    

79.368  105.672  

       Eigið fé og skuldir 

     Eigið fé 

      Hlutafé 

    

8.725  8.725  

Varasjóður 

    

8.604  8.604  

Þýðingarmunur 

    

172  395  

Óráðstafað eigið fé 

   

(5.879) 4.638  

Eigið fé hluthafa móðurfélags 

   

11.622  22.362  

Hlutdeild minnihluta 

   

(84) (24) 

Eigið fé samtals 

   

11.538  22.338  

       Langtímaskuldir 

     Skuldabréfalán 

    

58.305  72.433  

Tekjuskattsskuldbinding 

   

--  42  

Langtímaskuldir 

   

58.305  72.475  

       Skammtímaskuldir 

     Skuldir við lánastofnanir 

   

1.036  993  

Viðskiptaskuldir 

   

4.490  3.836  

Næsta árs afborganir langtímaskulda 

  

1.452  1.968  

Eignir til sölu 

    

--  484  

Skuldbinding 

    

--  1.183  

Aðrar skammtímaskuldir 

   

2.547  2.395  

Skammtímaskuldir 

   

9.525  10.859  

Skuldir samtals 

   

67.830  83.334  

Eigið fé og skuldir alls 

   

79.368  105.672  
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Eignir 

Heildareignir samstæðu Skipta í lok árs 2011 námu 79.368 m.kr. og minnkaði efnahagsreikningur félagsins nokkuð 

frá árinu 2010 þegar heildareignir í lok árs námu 105.672 m.kr. Varanlegir rekstrarfjármunir námu 14.131 m.kr. þann 

31. desember 2011 samanborið við 14.882 m.kr. á sama tíma árið 2010. Lækkun milli ára má skýra með afskriftum 

umfram fjárfestingar. 

Viðskiptavild félagsins nam 46.935 m.kr. þann 31. desember 2011 en var 49.414 m.kr. þann 31. desember 2010. 

Skýrist lækkun milli ára af gjaldfærðri virðisrýrnun að fjárhæð 2.710 m.kr. í kjölfar virðisrýrnunarprófs. Óefnislegar 

eignir félagsins voru 2.372 m.kr. í lok árs 2011 samanborið við 2.966 m.kr. í árslok 2010 og er þar um að ræða 

lækkun milli ára sem afskrift í takt við líftíma eignanna að fjárhæð 528 m.kr. skýrir að mestu. 

Bundið fé nam 562 m.kr. í lok árs 2010 en var greitt út á árinu 2012 samhliða greiðslu inn á lán félagsins sem nánar 

er vikið að síðar. Innistæður voru tilkomnar vegna þess að hluti andvirðis af sölu Sirius IT var lögð inn á biðreikning 

í 2 ár frá söludegi. Samkvæmt lánasamningi bar Skiptum að greiða viðkomandi fjárhæð inn á langtímalán félagsins. 

Aðrar fjármunaeignir lækka um 20 m.kr. milli áranna 2010 og 2011 og námu þær 131 m.kr. þann 31. desember 2011 

en Skipti seldu á árinu 2011 allan eignarhlut sinn í Bolignet A/S. 

Reiknuð skattainneign félagsins nam 2.212 m.kr. þann 31. desember 2011 samanborið við 1.340 m.kr. í lok árs 2010 

en hækkun milli ára má skýra með reiknuðum tekjuskatti af tapi ársins 2011. 

Birgðir námu 1.253 m.kr. í lok árs 2011 samanborið við 947 m.kr. þann 31. desember 2010. Hækkun milli ára má 

skýra með auknu birgðahaldi í fjarskiptabúnaði til smásölu ásamt auknu sjónvarpsefni til sýningar. Viðskiptakröfur 

jukust einnig á árinu 2011 og námu 4.053 m.kr. þann 31. desember 2011 samanborið við 3.645 m.kr. árið áður. 

Hækkunin má skýra aukinni veltu félaga Skipta og meiri sölu farsíma til viðskiptavina með greiðsludreifingu. 

Eignir til sölu námu 481 m.kr. í lok árs 2010 en þar var um að ræða eign Skipta í Tæknivörum ehf. sem var seld á 

árinu 2011. 

Aðrar skammtímakröfur lækkuðu um 3.765 m.kr. milli áranna 2010 og 2011 og nam þessi eignaliður 7.480 m.kr. 

þann 31. desember 2011 en var 11.245 m.kr. í árslok 2010. Lækkun milli ára má að mestu skýra með varúðarfærslu 

að fjárhæð 4.451 m.kr. á árinu 2011 vegna niðurfærslu á verðmæti krafna á þrotabú Glitnis banka og Kaupþings 

banka. Áðurnefnd staða á biðreikningi vegna sölu á Sirius IT leggst við aðrar eignir. 

Handbært fé nam 801 m.kr. þann 31. desember 2011 samanborið við 20.039 m.kr. í lok árs 2010. Skipti gerðu 

samkomulag við lánveitendur í apríl 2011 sem fól m.a. í sér 17,4 ma.kr. fyrirframgreiðslu lána. Alls greiddi Skipti 

22,4 milljarða í afborganir og vexti árið 2011.  

Eigið fé 

Eigið fé í lok árs 2011 nam 11.538 m.kr. samanborið við 22.338 m.kr. þann 31. desember 2010. Skýrist lækkunin á 

milli ára af tapi félagsins árið 2011 sem nam 10.573 m.kr. 

Skuldir 

Heildarskuldir Skipta námu 67.830 m.kr. þann 31. desember 2011 samanborið við 83.334 m.kr. þann 31. desember 

2010. Langtímaskuldir félagsins lækkuðu um 14.128 m.kr. milli ára vegna framangreindrar fyrirframgreiðslu og 

námu þær 58.305 m.kr. í lok árs 2011. Næsta árs afborganir langtímaskulda námu 1.452 m.kr. í árslok 2011 og 

lækkuðu um 516 m.kr. milli ára. Skuldir við lánastofnanir voru 1.036 m.kr. þann 31. desember 2011 samanborið við 

993 m.kr. á sama tíma árið 2010. 

Viðskiptaskuldir námu 4.490 m.kr. í árslok 2011 samanborið við 3.836 m.kr. þann 31. desember 2010. Hækkun milli 

ára má skýra með gjaldfærslu húsaleigusamninga vegna fasteigna sem félagið hætti að nýta í starfsemi sinni. 

Skuldir vegna eigna til sölu námu 484 m.kr. í lok árs 2010 og voru vegna Tæknivara ehf. sem voru seldar á árinu 

2011 eins og að framan greinir. Skuldbinding að fjárhæð 1.183 m.kr. var færð meðal skammtímaskulda félagsins á 

árinu 2010 vegna niðurstöðu gerðadóms sem féll í Frakklandi vegna uppsagnar samnings Símans við SeaMobile 

Europe SAS (áður Geolink SAS). Samkomulag náðist á árinu 2011 um að greiða SeaMobile um 750 m.kr. vegna 

niðurstöðu gerðardómsins. 

Aðrar skammtímaskuldir námu 2.547 m.kr. þann 31. desember 2011 samanborið við 2.395 m.kr. í árslok 2010. Um 

er að ræða áfallinn kostnað, ógreiddan virðisaukaskata og aðra liði. 
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7.4.4 Sjóðstreymisyfirlit 2010, 2011, 2012 og fyrstu sex mánuði áranna 2012 og 2013 

Eftirfarandi er umfjöllun um sjóðstreymi samstæðu Skipta og sýnir neðangreind tafla sjóðstreymisyfirlit 

samstæðunnar fyrir fjárhagsárin 2010, 2011 og 2012 auk fyrstu sex mánuði fjárhagsáranna 2012 og 2013. 

   
2013 2012 2012 2011 2010 

   

1.1.-30.06. 1.1.-30.06. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 

Í m.kr  Kannað Kannað Endursk. Endursk. Endursk. 

Rekstrarhreyfingar 

     Rekstrarhagnaður (-tap) skv. rekstrarreikningi 2.245  209  1.948  (534) (4.021) 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi 

     

 

Afskriftir og virðisrýrnun 1.807  3.162  5.432  6.539  9.097  

 

(Söluhagnaður) -tap varanlegra rekstrarfjármuna (11) (4) (6) (11) 10  

 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum (257) (411) (1.086) (1.543) 878  

  

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 3.784  2.956  6.288  4.451  5.964  

Innborgaðir vextir 138  134  293  318  400  

Greiddir skattar (12) (15) (26) (28) (122) 

Greiddir vextir (1.285) (1.183) (2.331) (2.853) (2.788) 

  

Handbært fé frá rekstri 2.625  1.892  4.224  1.888  3.454  

        Fjárfestingarhreyfingar 

     

 

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (1.746) (1.300) (2.736) (2.587) (3.050) 

 

Fjárfesting í óefnislegum eignum (123) (112) (191) (192) (214) 

 

Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna 51  9  18  65  27  

 

Aðrar fjárfestingar, breyting --  --  (14) 125  (3) 

 

Sala á dótturfélagi, a.t.t.t. handbærs fjár --  --  --  2  8.144  

 

Hrein fjárfesting í dótturfélögum --  (1)  (1) --  --  

 

Breytingar á bundnu fé --  --  555  --  (576) 

 

Fjárfesting í öðrum félögum, breyting --  1  1  48  (53) 

 

Skuldabréfaeign, breyting 15  (41) --  --  --  

  

Fjárfestingarhreyfingar (1.803) (1.444) (2.368) (2.539) 4.275  

        Fjármögnunarhreyfingar 

     

 

Greiddur arður til minnihluta (23) --  --  --  --  

 

Tekin ný langtímalán --  5  5  --  --  

 

Afborganir langtímalána (880) (683) (1.842) (19.595) (5.109) 

 

Skammtímalán, breyting 553  (236) (186) (71) --  

 

Kaup á eigin hlut --  --  --  --  (209) 

  

Fjármögnunarhreyfingar (350) (914) (2.023) (19.666) (5.318) 

        Hækkun á handbæru fé 472  (466) (167) (20.317) 2.411  

Áhrif gengisbreytinga á handbært fé (7) 1  (28) 1.079  (2.696) 

Handbært fé í upphafi tímabils 606  801  801  20.039  20.324  

Handbært fé í lok tímabils 1.071  336  606  801  20.039  

        Fjárfesting og fjármögnun án greiðsluáhrifa: 

     

 

Langtímaskuldir (34.703) 

    

 

Skammtímaskuldir (403) 

    

 

Hlutafé 925  

    

 

Yfirverð hlutafjár 34.181  
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Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta fyrstu sex mánuði 2013 nam 3.784 m.kr. samanborið við 2.956 m.kr. fyrir 

sama tímabil árið 2012. Breytingu milli ára má helst skýra með lægri rekstrarhagnaði fyrstu sex mánuði 2012 sem til 

kom m.a. vegna einskiptiskostnaðar sem stafaði af sekt Samkeppniseftirlitsins. Fyrir rekstrarárið 2012 nam handbært 

fé frá rekstri án vaxta og skatta 6.288 m.kr., árið 2011 nam það 4.451 m.kr. og 5.964 m.kr. fyrir árið 2010. Bætt 

afkoma milli áranna 2012 og 2011 skýrir að mestu aukninguna á milli ára. 

Handbært fé frá rekstri nam 2.625 m.kr. fyrir fyrstu sex mánuði 2013 samanborið við 1.892 m.kr. á sama tíma árið 

2012. Fyrir rekstrarárið 2012 var handbært fé frá rekstri 4.224 m.kr. en árið 2011 nam það 1.888 m.kr. og árið 2010 

nam handbært fé frá rekstri 3.454 m.kr. Greiddir vextir milli áranna 2010 og 2012 lækkuðu úr 2.788 m.kr. í 2.331 

m.kr. og má skýringuna meðal annars rekja til fyrirframgreiðslu inn á lán félagsins árið 2011. 

Fjárfestingarhreyfingar fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2013 námu 1.803 m.kr. samanborið við 1.444 m.kr. á sama 

tímabili árið 2012. Munurinn liggur aðallega í auknum fjárfestingum í ljósneti. Árið 2012 námu 

fjárfestingarhreyfingar 2.368 m.kr. samanborið við 2.539 m.kr. árið 2011 og voru fjárfestingahreyfingar jákvæðar að 

fjárhæð 4.275 m.kr. árið 2010, en það ár seldi félagið Sirius IT og Já Upplýsingaveitur ehf. 

Fjármögnunarhreyfingar á fyrri helmingi ársins 2013 voru neikvæðar um 350 m.kr. samanborið við neikvæðar 

hreyfingar að fjárhæð 914 m.kr. fyrstu sex mánuði ársins 2012. Skipti greiddu 880 m.kr. inn á langtímalán félagsins 

og juku við skammtímalán félagsins að fjárhæð 553 m.kr. á fyrri helmingi ársins 2013 en á sama tímabili árið 2012 

lækkuðu skammtímalán um 236 m.kr. Jafnframt gekk félagið í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu sem leiddi 

til lækkunar á vaxtaberandi skuldum félagsins að fjárhæð 35.106 m.kr. án sjóðstreymisáhrifa. 

Fjármögnunarhreyfingar árið 2011 voru neikvæðar um 19.666 m.kr. árið 2011 vegna fyrirframgreiðslu inn á 

langtímalán félagsins. 

Handbært fé jókst um 472 m.kr. fyrstu sex mánuði ársins 2013 og nam 1.071 m.kr. í lok tímabilsins samanborið við 

606 m.kr. í lok árs 2012.  

7.4.5 Yfirlit um breytingu á eigin fé frá 1. janúar 2010 til 30. júní 2013 

Eigið fé Skipta þann 30. júní 2013 nam 43.678 m.kr. samanborið við 7.893 m.kr. þann 31. desember 2012. Þann 31. 

desember 2011 nam eigið fé samtals 11.538 m.kr. samanborið við 22.338 m.kr. í lok árs 2010. 

Hlutafé Skipta samkvæmt samþykktum nam 9.650 m.kr. þann 30. júní 2013 en 8.725 m.kr. í lok áranna 2010-2012. 

Í m.kr.    Hlutafé 

Vara-

sjóður 

Þýðingar-

munur 

Óráð-

stafað 

eigið fé 

Eigið fé 

hluthafa 

móður-

félags 

Minni-

hluti 

Eigið fé 

samtals 

Eigið fé 1.1.2010 8.725  8.813  473  7.232  25.242  283  25.525  

Hagnaður tímabils 

   

(2.594) (2.594) 82  (2.512) 

Þýðingarmunur 

  

(732) 

 

(732) (32) (764) 

Breyting áhættuvarna e.sk.     654    654    654  

Heildarafkoma tímabils 8.725  8.813  395  4.638  22.570  333  22.903  

Breyting á minnihlutaeign 

    

--  (357) (357) 

Kaup á eigin hlutum   (209)     (209)   (209) 

Eigið fé 31.12.2010 8.725  8.604  395  4.638  22.362  (24) 22.338  

         Eigið fé 1.1.2011 8.725  8.604  395  4.638  22.362  (24) 22.338  

Hagnaður tímabils 

   

(10.517) (10.517) (56) (10.573) 

Þýðingarmunur     (223)   (223)   (223) 

Heildarafkoma tímabils 8.725  8.604  172  (5.879) 11.622  (80) 11.542  

Breyting á minnihlutaeign         --  (4) (4) 

Eigið fé 31.12.2011 8.725  8.604  172  (5.879) 11.622  (84) 11.538  
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Eigið fé 1.1.2012 8.725  8.604  172  (5.879) 11.622  (84) 11.538  

Hagnaður tímabils 

   

(3.370) (3.370) (33) (3.403) 

Þýðingarmunur     (255)   (255) 1  (254) 

Heildarafkoma 

tímabilsins 8.725  8.604  (83) (9.249) 7.997  (116) 7.881  

Breyting á minnihlutaeign       (79) (79) 91  12  

Eigið fé 31.12.2012 8.725  8.604  (83) (9.328) 7.918  (25) 7.893  

         Eigið fé 1.1.2013 8.725  8.604  (83) 9.328  7.918  (25) 7.893  

Hagnaður tímabils 

   

468  468  (2) 466  

Þýðingarmunur     236    236    236  

Heildarafkoma tímabils --  --  236  468  704  (2) 702  

Umbreyting skulda 925  27.162  

 

7.019  35.106  

 

35.106  

Breyting á minnihlutaeign         --  (23) (23) 

Eigið fé 30.6.2013 9.650  35.766  153  (1.841) 43.728  (50) 43.678  

 

Eigið fé Skipta lækkaði á árinu 2010 og nam 22.338 m.kr. í lok árs 2010 en lækkunin skýrist að mestu leyti af tapi 

tímabilsins að fjárhæð 2.512 m.kr. Í árslok 2011 var eigið fé Skipta 11.538 m.kr. og skýrir tap að fjárhæð 10.573 

m.kr. lækkun frá fyrra ári. 

Með fjárhagslegri endurskipulagningu Skipta sem lauk um mitt ár 2013 jókst eigið fé félagsins umtalsvert þar sem 

kröfuhafar vaxtaberandi skulda félagsins fengu hlutafé í Skiptum í stað krafna að fjárhæð 35.106 m.kr. Þessi 

umbreyting á skuldum félagsins yfir í hlutafé að viðbættum hagnaði tímabilsins og þýðingarmuni skýra hækkun á 

eigin fé Skipta úr 7.893 m.kr. þann 31. desember 2012 í 43.678 m.kr. þann 30. júní 2013.  
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7.4.6 Fjármögnun 

Heildareignir Skipta samkvæmt efnahagsreikningi félagsins þann 30. júní 2013 námu samtals 77.239 m.kr. og 

fjármagnaði félagið sig með eigin fé að fjárhæð 43.678 m.kr., eða sem samsvarar 56,6% eiginfjárhlutfalli, og með 

skuldum að fjárhæð samtals 33.561 m.kr. 

Tafla 13: Heildarskuldir Skipta 30. júní 2013 

       
2013 

       

30.06. 

 Í m.kr.             Kannað 

Langtímaskuldir 
      

Skuldabréfalán 
      

60  

Tekjuskattsskuldbinding 
     

--  

Langtímaskuldir 
     

60  

        

Skammtímaskuldir 
      

Skuldir við lánastofnanir 
     

1.000  

Viðskiptaskuldir 
     

4.133  

Næsta árs afborganir langtímaskulda 
    

26.165  

Aðrar skammtímaskuldir 
     

2.203  

Skammtímaskuldir 
     

33.501  

Skuldir samtals 
     

33.561  

 

Þann 5. júlí 2013 var gengið frá endurfjármögnun félagsins með tveimur lánssamningum, annars vegar langtímalán 

að fjárhæð 19 ma.kr. til júlí 2019, með möguleika á framlengingum til júlí 2033 og hins vegar ádráttarlán að fjárhæð 

2 ma.kr. Auk þessa stóð félagið að skuldabréfaútgáfu að fjárhæð 8 ma.kr. með lokagjalddaga í júlí 2023. Þar sem 

endanlegur frágangur átti sér stað eftir lok uppgjörstímabils þann 30. júní 2013 féll öll lántaka félagsins undir 

skammtímalán þann 30. júní 2013. Hér að neðan má sjá yfirlit yfir samsetningu vaxtaberandi lána félagsins og 

afborgunarferil í kjölfar endurfjármögnunar. 
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Tafla 14: Samsetning lána Skipta og afborgunarferill í kjölfar endurfjármögnunar
16

 

 Í m.kr.             31.07.2013 

Óverðtryggðar skuldir 
     

19.000 

Verðtryggðar skuldir         8.098 

Vaxtaberandi langtímaskuldir alls 
    

27.098 

        

Afborgun (júlí 2013 til desember 2013) 
    

1.067 

Afborgun 2014 
      

3.131 

Afborgun 2015 
      

3.065 

Afborgun 2016 
      

2.998 

Afborgun 2017 
      

2.931 

Síðari afborganir           36.063 

Afborganir samtals 
     

49.256 

 

Í kjölfar endurfjármögnunar er ekki gert ráð fyrir að frekari þörf sé á endurfjármögnun lána á næstu misserum. Með 

umbreytingu skulda í hlutafé í félaginu lækka vaxtaberandi skuldir félagsins umtalsvert og mun fjármagnskostnaður 

þess einnig lækka verulega og er gert ráð fyrir að nettó fjármagnskostnaður muni nema um tveimur milljörðum á ári. 

Gert er ráð fyrir að sjóðstreymi frá rekstri félagsins nægi til að greiða afborganir og vexti af lántöku Skipta. 

 

 

  

                                                           
16

 Afborgunarferill tekur til höfuðstóls- og vaxtagreiðslna. Áætlaðar vaxtagreiðslur miðast við núverandi REIBOR vexti ásamt álagi. Við mat á 

verðbótum var miðað við 2,5% verðbólgu. 
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8. TILKYNNING TIL FJÁRFESTA 

Útgefandalýsing þessi er hluti af lýsingu útgefanda, dagsettri 10. desember 2013 ásamt samantekt dagsettri 10. 

desember 2013 og verðbréfalýsingu dagsettri 10. desember 2013, sem birt er í tengslum við umsókn um töku 

skuldabréfaflokks til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. Skuldabréfin eru gefin út 

af Skiptum. Upphafleg höfuðstólsfjárhæð útgefinna skuldabréfa sem öll hafa verið seld og heildarheimild útgáfunnar 

nemur 8.000.000.000 kr. að nafnverði. Auðkenni flokksins er SKIPTI 13 01 hjá Verðbréfaskráningu Íslands hf. og 

óskað verður eftir sama auðkenni hjá NASDAQ OMX Iceland hf. Lýsingin er gefin út á íslensku. 

Lýsingin er gerð í samræmi við íslensk lög og reglugerðir. Ákvæði VI. kafla laga um verðbréfaviðskipti, nr. 

108/2007, taka til almennra útboða verðbréfa og töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. 

Ítarlegri reglur er að finna í reglugerð nr. 837/2013 um almennt útboð verðbréfa að verðmæti jafnvirðis 5.000.000 

evra í íslenskum krónum eða meira og töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og reglugerðar nr. 

243/2006 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórarinnar nr. 809/2004 um framkvæmd tilskipunar 

Evrópuþingsins og -ráðsins 2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í lýsingum, svo og framsetningu þeirra, 

upplýsingar felldar inn með tilvísun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga, allt með áorðnum 

breytingum. Útgefandalýsingin uppfyllir ákvæði I. viðauka reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004 sem 

varðar lágmarkskröfur um upplýsingar sem koma eiga fram í útgefandalýsingu fyrir hluti. Lýsingin er einnig útbúin 

með hliðsjón af þeim reglum NASDAQ OMX Iceland hf. sem gilda um töku verðbréfa til viðskipta. Lýsingin hefur 

verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu á Íslandi. 

Markmiðið með því að fá skuldabréf Skipta hf. tekin til viðskipta á Aðalmarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. er að 

stuðla að auknum seljanleika og markaðshæfi bréfanna auk þess að tryggja fjárfestum að starfshættir og 

upplýsingagjöf um m.a. fjárhagsstöðu útgefanda séu í samræmi við Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga, 

útgefnar af NASDAQ OMX Iceland hf., eins og þær eru á hverjum tíma. 

Stjórn Skipta hefur óskað eftir að skuldabréfaflokkur Skipta, SKIPTI 13 01, verði tekinn til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. Í kjölfar þess að lýsingin hefur verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu á 

Íslandi mun NASDAQ OMX Iceland hf. fara yfir umsóknina og tilkynna opinberlega hvort hún verði samþykkt og 

þá að skuldabréfin verða teknir til viðskipta. Tilkynningin mun einnig greina frá hvenær fyrsti mögulegi 

viðskiptadagur verði með skuldabréfin á hinum skipulega verðbréfamarkaði, en NASDAQ OMX Iceland hf. 

tilkynnir slíka dagsetningu með að lágmarki eins viðskiptadags fyrirvara.  

Stjórn útgefandans telur að skuldabréfaflokkurinn, SKIPTI 13 01, uppfylli öll skilyrði fyrir töku til viðskipta á 

Aðalmarkaði. 

Útgefandalýsing þessi, dagsett 10. desember 2013, inniheldur þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru fjárfestum til að 

þeir geti metið eignir og skuldir, fjárhagsstöðu, afkomu og framtíðarhorfur útgefanda. Leitast hefur verið við að setja 

upplýsingarnar fram á skýran og greinargóðan hátt. Fjárfesting í verðbréfum felur í sér áhættu. Fjárfestar eru hvattir 

til að kynna sér vel lýsingu þessa, dagsetta 10. desember 2013 og má nálgast hana á vef félagsins 

www.skipti.is/fjarfestar, og er þeim ráðlagt að kynna sér sérstaklega kafla um áhættuþætti. Upplýsingar í lýsingunni 

byggja á aðstæðum og staðreyndum á þeim degi sem lýsingin er dagsett og geta breyst frá því að lýsingin er staðfest 

og þar til viðskipti hefjast með skuldabréfin á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf., en ef 

mikilvægar nýjar upplýsingar, veigamikil mistök eða ónákvæmni er varða upplýsingar í lýsingunni, sem máli geta 

skipt við mat á verðbréfunum, koma fram á þessu tímabili, skal útbúa viðauka við lýsinguna í samræmi við 46. gr. 

laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, þar sem greint er frá viðkomandi atriðum. Viðaukinn skal staðfestur af 

Fjármálaeftirlitinu innan sjö virkra daga og birtur á sama hátt og upprunalega lýsingin.  

Eftir birtingu lýsingarinnar er fjárfestum ráðlagt að kynna sér allar opinberar upplýsingar sem gefnar eru út af 

Skiptum eða varða félagið. 

Útgefandalýsingu þessa eða önnur skjöl sem tilheyra lýsingu útgefanda, sem dagsett er 10. desember 2013, má undir 

engum kringumstæðum skoða eða túlka sem loforð um árangur í rekstri eða um ávöxtun fjármuna af hálfu útgefanda, 

seljanda, umsjónaraðila eða annarra aðila. Fjárfestar eru minntir á að kaup á verðbréfum eru í eðli sínu 

áhættufjárfesting sem byggist á væntingum en ekki loforðum og fjárfesting á fjármálagerningum sem gefnir eru út af 

Skiptum eru alfarið á ábyrgð hvers fjárfestis fyrir sig. Fjárfestar eru minntir á að þeir verða fyrst og fremst að treysta 

eigin dómgreind vegna fjárfestingar í verðbréfum Skipta og taka tillit til starfsumhverfis félagsins, hagnaðarvonar, 

ytri aðstæðna og þeirrar áhættu sem í fjárfestingunni felst. Fjárfestum er bent á að hægt er að leita ráðgjafar 

sérfræðinga, svo sem hjá bönkum, verðbréfafyrirtækjum og sparisjóðum, til aðstoðar við mat á verðbréfum útgefanda 
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sem fjárfestingarkosti. Fjárfestum er ráðlagt að skoða lagalega stöðu sína og þau skattalegu áhrif sem kaup í 

verðbréfum útgefanda kunna að hafa og leita óháðrar ráðgjafar í því tilliti. 

Útgefandalýsingu þessari eða öðrum skjölum sem eru hluti af lýsingu útgefanda, dagsettri 10. desember 2013, skal 

ekki dreifa (hvorki senda í pósti né dreifa á annan hátt) til landa þar sem dreifing myndi krefjast viðbótar 

skráningarferlis eða aðgerða annarra en þeirra sem heyra undir íslensk lög og reglur, eða ef slík dreifing greinir á við 

lög eða reglur viðkomandi landa. Útgefandalýsingu þessari eða öðrum skjölum sem eru hluti af lýsingunni skal ekki 

dreifa á neinn hátt til eða innan Bandaríkjanna, Ástralíu, Kanada eða Japan. Skipti, Arion banki hf. og Arctica 

Finance hf. eru ekki skaðabótaskyld vegna dreifingar til þriðja aðila á lýsingunni. 

Við það að verðbréf útgefanda eru tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. 

lýtur útgefandinn upplýsingaskyldu á markaði samkvæmt lögum, birtir tilkynningar opinberlega og lýtur reglum 

NASDAQ OMX Iceland hf. Núgildandi Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga, útgefnar af NASDAQ OMX 

Iceland hf. 1. desember 2009, kveða m.a. á um að auk opinberrar birtingar allra fjárhagsupplýsinga í samræmi við 

lög og reglur um reikningsskil sem gilda um félagið á hverjum tíma (þ.e. birting ársreikninga og árshlutareikninga) 

beri útgefanda verðbréfa, sem tekin hafa verið til viðskipta, eins fljótt og unnt er, að birta upplýsingar um ákvarðanir 

eða aðrar forsendur og aðstæður sem eru verðmótandi, þ.e. upplýsingar sem ástæða er til að ætla að geti haft 

marktæk áhrif á markaðsverð verðbréfanna. Opinber birting telst vera þegar upplýsingar hafa verið birtar almenningi 

á Evrópska efnahagssvæðinu. Samhliða opinberri birtingu skal útgefandi senda upplýsingarnar til FME í samræmi 

við lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, auk þess sem þær skulu vera sendar til NASDAQ OMX Iceland hf. í 

eftirlitsskyni í samræmi við reglur NASDAQ OMX Iceland hf. fyrir útgefendur fjármálagerninga. Meðan verðbréf 

Skipta eru til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði mun útgefandinn birta framangreindar upplýsingar 

opinberlega og á vef félagsins, á slóðinni www.skipti.is/fjárfestar. 

8.1 Hugsanlegir hagsmunaárekstrar 

Athygli er beint að þeim hagsmunum sem Arion banki hf. kann að hafa í tengslum við að skuldabréf Skipta verða 

tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf: 

 Arion banki hf. á 38% eignarhlut í Skiptum auk þess að vera stærsti lánveitandi Skipta, sjá nánar kafla6.4 

Hluthafar.  

 Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf. hefur umsjón með töku á skuldabréfaflokki 

útgefanda til viðskipta á skipulegan verðbréfamarkað NASDAQ OMX Iceland hf. og þar með talið hafði 

hún umsjón með gerð lýsingar, og fær þóknun frá útgefanda fyrir þá þjónustu. 

 Hlutabréfamiðlun Fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf. hafði umsjón með lokuðu útboði og sölu 

skuldabréfanna til fagfjárfesta og fékk þóknun frá útgefanda fyrir þá þjónustu.  

 Arion banki hf. er viðskiptabanki útgefanda og dótturfélga hans að Sensa ehf. undanskyldu. Fyrirtækjasvið 

Arion banka hf. annast þau viðskipti. 

 Arion banki hf. gegnir hlutverki veðvörsluaðila samkvæmt veðskjölum útgefanda og þiggur þóknanir 

vegna þess. 

 Aðrar deildir Arion banka hf. sem annast viðskipti við útgefanda eru Markaðsviðskipti, vegna innlána og 

gjaldeyrisviðskipta, og Viðskiptabankasvið.  

 Arion banki hf. á allt hlutafé í Landfestum ehf. sem er stærsti leigusali Skipta. 

Bankinn fer fram á það við fjárfesta að þeir kynni sér upplýsingar um reglur Arion banka hf. um hagsmunaárekstra, 

sem eru settar í samræmi við 8. gr. í lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, en þær er að finna á vefslóðinni 

http://www.arionbanki.is/bankinn/stjornarhaettir/reglur-og-skilmalar/, og að þeir kynni sér alla hugsanlega 

hagsmunaárekstra sem tilgreindir eru í þeirri lýsingu sem þessi útgefandalýsing er hluti af. 

Hér á eftir fara upplýsingar um reglur Arion banka hf. um hagsmunaárekstra: 

Arion banki hf. býður fjölbreytt úrval vöru og þjónustu fyrir stóran hóp viðskiptavina. Í slíkri viðskiptastarfsemi 

getur sú staða óhjákvæmilega komið upp að hagsmunir viðskiptavina Arion banka hf. fara ekki saman við hagsmuni 

Arion banka hf. (þ.m.t. hagsmuni starfsmanna eða aðila tengdum bankanum); og/eða hagsmuni annarra 

viðskiptavina Arion banka hf. Komi þessi staða upp mun bankinn grípa til allra skynsamlegra leiða til að koma í veg 
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fyrir að hagsmunaárekstrar leiði af sér tjón fyrir viðskiptavini. Hjá Arion banka hf. er skriflegt fyrirkomulag, bæði 

kerfislegt og stjórnunarlegt, til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra sem gætu falið í sér raunverulega hættu á tjóni 

fyrir einn eða fleiri viðskiptavini bankans. Arion banki hf. fylgir ákveðnu fyrirkomulagi til að hafa stjórn á, og koma í 

veg fyrir, hagsmunaárekstra. Fyrirkomulagið miðast við að tryggja, að starfsfólk og félög innan Arion banka hf. geri 

sér grein fyrir hættunni á hagsmunaárekstrum, vinni sjálfstætt og leitist við að vernda hagsmuni viðskiptavina. Þetta 

felur í sér: skilvirkt ferli til stýringar á flæði upplýsinga; sérstaka yfirumsjón með starfsfólki, sem hefur það 

meginhlutverk að þjónusta viðskiptavini vegna hagsmuna sem mögulega gætu stangast á við aðra ríka hagsmuni 

(þ.m.t. hagsmuni Arion banka hf.); aðskilnað milli starfsfólks sem starfar og þiggur laun/þóknun á mismunandi 

sviðum bankans þar sem hagsmunaárekstrar gætu myndast; úrræði til að koma í veg fyrir eða takmarka að 

einstaklingur geti haft óeðlileg áhrif á hvernig þjónusta er veitt eða starfsemi fer fram og; úrræði til að koma í veg 

fyrir eða stjórna aðkomu utanaðkomandi starfsmanna þar sem slík aðkoma getur komið í veg fyrir virka stjórn á 

hagsmunaárekstrum. Ef ljóst er að þær ráðstafanir gegn hagsmunaárekstrum sem Arion banki hf. grípur til, eru ekki 

fullnægjandi svo fyrirbyggja megi með nægjanlegri vissu, hættu á tjóni á hagsmunum viðskiptavina, mun Arion 

banki hf. greina frá með skýrum hætti um eðli og/eða orsakir hagsmunaárekstra áður en viðskipti fara fram. 

8.2 Skilgreiningar og tilvísanir 

Vísun til ,,útgefanda“, ,,Skipta“, ,,Skipta-samstæðunnar“, ,,samstæðunnar“ eða ,,félagsins“ í þessari útgefandalýsingu 

skal túlka sem tilvísun til Skipta hf., kennitala 460207-0880, Ármúla 25, 108 Reykjavík, og dótturfélaga þess, nema 

annað megi skilja af samhengi textans. Skipti er lögformlegt heiti útgefandans. 

Vísun til ,,Símans“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til Símans hf., kennitala 500269-6779, Ármúla 

25, 108 Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans. 

Vísun til ,,Mílu“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til Mílu ehf., kennitala 460207-1690, 

Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans.  

Vísun til „skuldabréfanna“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til skuldabréfaflokks Skipta, hjá 

Verðbréfaskráningu Íslands með auðkennið SKIPTI 13 01 og ISIN-númerið IS0000023497, nema annað megi skilja 

af samhengi textans.  

Vísun til „skuldabréfaeigenda“ eða „skuldabréfaeigendanna“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun í 

eigendur skuldabréfaflokks Skipta með auðkennið SKIPTI 13 01 og ISIN-númerið IS0000023497, eins og þeir eru á 

hverjum tíma, nema annað megi skilja af samhengi textans. 

Vísun til „lýsingarinnar“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til lýsingar útgefanda, sem samanstendur 

af þremur sjálfstæðum skjölum; samantekt dagsettri 10. desember 2013, verðbréfalýsingu dagsettri 10. desember 

2013 og útgefandalýsingu dagsettri 10. desember 2013 og er birt í tengslum við umsókn um töku skuldabréfaflokks 

Skipta, SKIPTI 13 01, til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf., nema annað megi 

skilja af samhengi textans. Framangreind skjöl má finna á vef félagsins, www.skipti.is/fjarfestar. 

Vísun til „umsjónaraðila“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til Fyrirtækjaráðgjafar 

Fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf., kt. 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, og Arctica Finance hf., 

Höfðatorgi, 105 Reykjvík, nema annað megi skilja af samhengi textans.  

Vísun til „söluaðila“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til markaðsviðskipta Fjárfestingarbankasviðs 

Arion banka hf., kt. 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, og markaðsviðskipta Arctica Finance hf., 

Höfðatorgi, 105 Reykjvík, nema annað megi skilja af samhengi textans.  

Vísun til ,,FME“ eða vísun til ,,Fjármálaeftirlitsins“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til 

Fjármálaeftirlitsins á Íslandi, kennitala 541298-3209, Höfðatúni 2, 105 Reykjavík, nema annað megi skilja af 

samhengi textans. 

Vísun til ,,NASDAQ OMX Iceland hf.“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til Kauphallar Íslands hf., 

erlent aukaheiti NASDAQ OMX Iceland hf., kennitala 681298-2829, Laugavegi 182, 105 Reykjavík, nema annað 

megi skilja af samhengi textans.  

Vísun til ,,Verðbréfaskráningarinnar“ eða ,,Verðbréfaskráningar Íslands“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem 

tilvísun til Verðbréfaskráningar Íslands hf., kennitala 500797-3209, Laugavegi 182, 105 Reykjavík, nema annað 

megi skilja af samhengi textans. 



 92 
 

Vísun til ,,SE“ eða ,,Samkeppniseftirlitsins“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til 

Samkeppniseftirlitsins á Íslandi, kennitala 410705-0600, Borgartúni 26, 125 Reykjavík, nema annað megi skilja af 

samhengi textans. 

Vísun til „PFS“ eða „Póst- og fjarskiptastofnun“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til Póst- og 

fjarskiptastofnunar á Íslandi, kennitala 570397-2499, Suðurlandsbraut 4, 108 Reykjavík, nema annað megi skilja af 

samhengi textans. 

Hugtakið ,,króna” eða skammstöfunina ,,kr.” í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til gjaldmiðilsins 

íslenskrar krónu. Skammstöfunina ,,m.kr.” í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til milljóna króna. 

Skammstöfunina ,,ma.kr.” eða „mö.kr.“ í þessari útgefandalýsingu skal túlka sem tilvísun til milljarða króna. 

Þegar vísað er til laga og reglugerða í útgefandalýsingu þessari er vísað til íslenskra laga og reglugerða, með 

áorðnum breytingum. 

8.3 Gildistími og aðgengi að lýsingu 

Gildistími útgefandalýsingar þessarar dagsettri 10. desember 2013 er 12 mánuðir frá staðfestingu Fjármálaeftirlitsins. 

Útgefanda er heimilt að nota þegar staðfesta útgefandalýsingu á gildistíma hennar með annarri verðbréfalýsingu og 

samantekt líkt og nánar er kveðið á um í 49. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007. 

Aðgengi að útgefandalýsingu þessari verður tryggt meðan útgefandalýsingin er í gildi. Það verður gert með birtingu á 

vef félagsins, á slóðinni www.skipti.is/fjarfestar.  

8.4 Skjöl til sýnis 

Eftirfarandi gögn eru hluti af útgefandalýsingu þessari, sett fram í kafla 9 Samþykktir Skipta og kafla 10 

Fjárhagsupplýsingar 2010-2013 og tiltekin sem skjöl til sýnis: Samþykktir félagsins, dagsettar 2. júlí 2013, 

Samandreginn árshlutareikningur 30. júní 2013, endurskoðaður ársreikningur útgefanda fyrir fjárhagsárið 2012 sem 

lauk 31. desember 2012, endurskoðaður ársreikningur útgefanda fyrir fjárhagsárið 2011 sem lauk 31. desember 2011 

og endurskoðaður ársreikningur útgefanda fyrir fjárhagsárið 2010 sem lauk 31. desember 2010. 

Meðan útgefandalýsingin er í gildi er heimilt að skoða skjöl sem vísað er til sem skjöl til sýnis hér að framan, en slíkt 

aðgengi er veitt með birtingu lýsingarinnar á vef félagsins, www.skipti.is/fjarfestar, og hjá útgefanda í höfuðstöðvum 

félagsins að Ármúla 25 í Reykjavík.  

8.5 Upplýsingar frá þriðja aðila 

Upplýsingar í útgefandalýsingu þessari sem aflað hefur verið frá Póst- og fjarskiptastofnun og Samkeppniseftirlitinu 

eru fengnar úr opinberum gögnum viðkomandi stofnana. Útgefandi staðfestir, að svo miklu leyti sem honum er 

kunnugt um og honum er unnt, út frá þeirri upplýsingagjöf sem þriðji aðilinn hefur birt, að upplýsingarnar eru réttar 

og engum staðreyndum er sleppt sem geri upplýsingarnar ónákvæmar eða misvísandi. Heimilda frá þriðja aðila er 

getið þar sem það á við.  

Póst- og fjarskiptastofnun hefur það meginhlutverk að tryggja hagkvæma, örugga og aðgengilega fjarskipta- og 

póstþjónustu fyrir alla landsmenn í upplýsingasamfélagi nútímans. Stofnunin sér um að fylgja stefnu stjórnvalda og 

gerir tillögu um stefnumörkun á sviði fjarskipta og póstmála, stuðlar að virkri samkeppni með markaðsgreiningu og 

eftirliti, gæta að hagsmunum neytenda í fjarskiptum og póstþjónustu, sér um úthlutanir tíðna til fjarskiptafyrirtækja 

og ljósvakamiðla, úthlutanir númeraraða til símafyrirtækja og úthlutar númerum til skipa. Auk þess heldur stofnunin 

út upplýsingavef um örugga netnotkun sem ætlaður er almenningi. Vefur Póst- og fjarskiptastofnunar er pfs.is. 

Samkeppniseftirlitinu ber að ná markmiðum samkeppnislaga með því að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og 

takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinna gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum og auðvelda aðgang 

nýrra keppinauta að markaðnum. Vefur Samkeppniseftirlitsins er á slóðinni www.samkeppni.is. 
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8.6 Umsjónaraðili og aðrir ráðgjafar 

Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf., kennitala 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, , 

og Arctica Finance hf., Höfðatorgi, 105 Reykjavík, hafa umsjón með því ferli að fá skuldabréfaflokkinn SKIPTI 13 

01 útgefnum af Skiptum tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði NASDAQ OMX Iceland hf. og hafa verið 

ráðgjafar útgefandans við undirbúning þessarar útgefandalýsingar. Fyrirtækjaráðgjöf Fjárfestingarbankasviðs Arion 

banka hf. hefur unnið að gerð útgefandalýsingar þessarar í samráði við stjórnendur og stjórn útgefandans og er hún 

byggð á upplýsingum frá útgefanda, þar á meðal á beinum og óbeinum upplýsingum úr lögfræðilegri og fjárhagslegri 

áreiðanleikakönnun, könnuðum árshlutareikningi fyrir tímabilið 1. janúar – 30. júní 2013 og endurskoðuðum 

ársreikningum fyrir fjárhagsárin 2010, 2011 og 2012.  

Lögfræðileg áreiðanleikakönnun var framkvæmd af LEX ehf., kennitala 570297-2289, Borgartúni 25, 105 

Reykjavík. Könnunin náði aftur til 1. janúar 2011og tók til uppbyggingar samstæðunnar, félagaréttartengdra atriða, 

regluverks, heimilda og leyfa og samskipta við opinbera aðila, samninga, fasteigna og lausafjár, starfsmannamála, 

hugverkaréttinda og upplýsingatækni, dómsmála og annars ágreinings, fjármögnunar, umhverfismála og 

samkeppnismála, auk annarra atriða. Fjárhagsleg áreiðanleikakönnun var framkvæmd af PricewaterhouseCoopers 

ehf., kennitala 690681-0139, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík. Könnunin náði aftur til 1. janúar 2010 og tók til 

fjárhagslegra og skattalegra þátta samstæðu Skipta.  
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8.7 Yfirlýsing endurskoðenda útgefandans 

Deloitte ehf., kennitala 521098-2449, Smáratorgi 3, 201 Kópavogi, hefur endurskoðað ársreikninga Skipta hf. fyrir 

fjárhagsárin sem enduðu 31. desember 2010, 31. desember 2011 og 31. desember 2012 auk þess að hafa kannað 

árshlutareikning Skipta hf. fyrir tímabilið 1. janúar – 30. júní 2013. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega 

endurskoðunarstaðla.  

Vegna endurskoðunar Skipta hf. fyrir árið 2012 var það álit Deloitte ehf. að ársreikningurinn gæfi glögga mynd af 

afkomu samstæðunnar á árinu 2012, efnahag hennar 31. desember 2012 og breytingu á handbæru fé á árinu 2012, í 

samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir voru samþykktir af Evrópusambandinu. Vegna 

endurskoðunar Skipta hf. fyrir árið 2011 var það álit Deloitte ehf. að ársreikningurinn gæfi glögga mynd af afkomu 

samstæðunnar á árinu 2011, efnahag hennar 31. desember 2011 og breytingu á handbæru fé á árinu 2011, í samræmi 

við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir voru samþykktir af Evrópusambandinu. Vegna endurskoðunar 

ársreiknings Skipta hf. fyrir árið 2010 var það álit Deloitte ehf. að ársreikningurinn gæfi glögga mynd af afkomu 

samstæðunnar á árinu 2010, efnahag hennar 31. desember 2010 og breytingu á handbæru fé á árinu 2010, í samræmi 

við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir voru samþykktir af Evrópusambandinu. Áritanir framangreindra 

reikninga voru án fyrirvara en eftirfarandi ábendingar voru í áritunum í ársreikningum áranna 2012, 2011 og 2010. 

Ábendingar endurskoðanda í ársreikningi félagsins fyrir árið 2012: 

Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við vekja athygli á skýringu 17 með ársreikningnum, þar sem fram 

kemur að félagið á í ágreiningi við Glitni hf. um afleiðusamninga. 

Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við auk þess vekja athygli á skýringu 19 með ársreikningnum, þar 

sem fram kemur að félagið hefur verið að vinna að fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins. 

Ábending endurskoðanda í ársreikningi félagsins fyrir árið 2011 

Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við vekja athygli á skýringu 18 með ársreikningnum, þar sem fram 

kemur að félagið á í ágreiningi við Glitni hf. um afleiðusamninga. 

Ábendingar endurskoðanda í ársreikningi félagsins fyrir árið 2010: 

Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við vekja athygli á skýringu 19 með ársreikningnum, þar sem fram 

kemur að félagið á í ágreiningi við Glitni hf. um afleiðusamninga. 

Án þess að gera fyrirvara við álit okkar viljum við auk þess vekja athygli á skýringu 21 með ársreikningnum, þar 

sem fram kemur að félagið er í viðræðum við kröfuhafa félagsins þar sem það var mat kröfuhafa að ákvæði 

lánasamninga félagsins hafi verið brotnir. 

 

Deloitte ehf. staðfestir að fjárhagsupplýsingar í köflum 1.4-1.5, 2, 5.5-5.6 og 7 í útgefandalýsingu þessari sem varða 

framangreind reikningsskil eru í samræmi við endurskoðaða ársreikninga.  

Reykjavík, 10. desember 2013 

Fyrir hönd Deloitte ehf. 

 

 

 

Hilmar A. Alfreðsson 

löggiltur endurskoðandi 
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8.8 Yfirlýsing ábyrgðaraðila útgefandalýsingar fyrir hönd útgefanda 

Formaður stjórnar og forstjóri Skipta hf., kennitala 460207-0880, Ármúla 25, 108 Reykjavík, lýsa því yfir fyrir hönd 

Skipta hf., sem útgefanda, að samkvæmt þeirra bestu vitund eru upplýsingarnar, sem útgefandalýsingin hefur að 

geyma, í samræmi við staðreyndir og að engum upplýsingum hefur verið sleppt sem kunna að skipta máli varðandi 

áreiðanleika hennar.  

Reykjavík, 10. desember 2013 

Fyrir hönd Skipta hf. 

 

 

 

 Sigríður Hrólfsdóttir Orri Hauksson 

 formaður stjórnar forstjóri 
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9. SAMÞYKKTIR SKIPTA 
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10. FJÁRHAGSUPPLÝSINGAR 2010-2013 

 

 
































































































































































































































