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Ágætu hluthafar! 

Í upphafi máls míns vil ég minnast fyrrverandi starfsmanns sem lést í byrjun árs 

2016. Hinrik A. Hansen var um árabil framkvæmdastjóri erlendrar starfsemi hjá 

Applicon. Hinrik var traustur og ráðagóður starfsmaður og góður félagi. Ég bið 

fundarmenn að minnast hans með því að rísa úr sætum.  

Nýliðið ár var viðburðaríkt í sögu Nýherja. Fyrirtækið var rekið með ágætum 

hagnaði og eigið fé jókst einnig mikið með hlutafjárútboði í desember. Líklega 

hefur áhugi fjárfesta á félaginu sjaldan eða aldrei verið meiri. Um mitt ár var 

ákveðið að kanna sölumöguleika á 15 til 25% hluta af hugbúnaðarfyrirtækinu 

Tempo. Kannaður var áhugi fjárfesta bæði innan lands og utan. Niðurstaðan var 

sú að meiri áhugi væri á því hjá fjárfestum að eignast meirihluta í félaginu en 

minni hlut. Með því móti virtist verðmæti fyrir hluthafa Nýherja líka verða 

meira en ella. Að vandlega íhuguðu máli ákvað stjórn að hætta við sölu að sinni 

og fara þá frekar síðar í vegferð með það yfirlýsta markmið að selja meirihluta í 

félaginu. 

Eins og hluthafar þekkja var eiginfjárhlutfall Nýherja orðið mjög lágt í árslok 

2013 eða um 10%. Stjórn og forstjóri höfðu sett saman áætlun um hvernig ráðast 

mætti að vandanum og henni hefur verið fylgt. Starfsemin í Danmörku var seld 

að fullu árið 2014. Með því náðust ekki aðeins nokkur verðmæti í hús heldur 

losaði sú sala líka tíma stjórnenda sem gátu einbeitt sér að öðrum og arðbærari 

verkefnum. Félagið hefur stöðugt verið að styrkja sig síðan, og eiginfjárhlutfall 

var í árslok 2015 um 28%. Stjórn hefur sett félaginu það markmið að ná enn 
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hærra hlutfalli eða milli 40 og 50%. Reynslan hefur sýnt okkur að áföll í þessum 

rekstri geta verið mikil og betur má ef duga skal. 

Hagnaður var af rekstri félagsins innanlands fyrir afskriftir alla ársfjórðunga. Nú 

varð jákvæð EBIDTA-afkoma af öllum rekstrareiningum. Innlendi reksturinn 

hefur reyndar nánast alltaf gengið vel. Framan af ári var reksturinn erfiður í 

Svíþjóð en talsvert rættist úr honum á seinni hlutanum og afkoma var í samræmi 

við væntingar. Velta jókst á árinu hjá öllum einingum og afkoma þeirra ágæt. 

Vorið 2015 tók nýtt félag til starfa innan samstæðunnar, Tempo ehf. 

Aðalstarfsemi þess er eins og nafnið bendir til þróun og sala á Tempo 

hugbúnaði. Eins og flestum mun kunnugt er Tempo upprunnið innan TM 

Software, en stjórn taldi eðlilegt að setja þessa starfsemi í sérstakt fyrirtæki, 

þannig að einbeiting væri meiri, bæði vegna vinnu við Tempo og þeirrar 

starfsemi sem er áfram í TM Software. 

Hjá Tempo starfa nú liðlega 70 manns og fjölgaði starfsmönnum um 17 á árinu. 

Auk starfsstöðvarinnar á Íslandi er starfsstöð í Montreal í Kanada. Síðla árs 

2014 keypti félagið kanadíska fyrirtækið Folio sem vinnur á sama sviði og 

Tempo og rekstur þess hefur verið felldur inn í rekstur Tempo. 

Áður vék ég að því að kannað var hvort grundvöllur væri fyrir sölu á allt að 25% 

hlut í félaginu. Ástæðurnar voru bæði þær að styrkja félagið með fjármagni, en 

ekki síður að fá samstarfsaðila sem þekkir betur en við það umhverfi sem 

vaxtarfyrirtæki af þessu tagi þrífast í. Niðurstaða þeirrar könnunar leiddi í ljós að 

bæði innlendir og erlendir fjárfestar lýstu vilja til að eignast meirihluta í Tempo. 

Slík sala var þó ekki það sem lagt var upp með og stjórn Nýherja ákvað því að 

fresta sölu á hlutum í félaginu. Stjórnin mun í náinni framtíð meta hvort álitlegt 

geti talist að endurskoða ákvörðun um sölu og selda hlutdeild. 

Rétt er að ég lýsi þeirri skoðun minni hér, að ég tel eðlilegt að fljótlega verði 

aftur farið í könnun af þessu tagi. Áætlanir sem kynntar voru fyrir fjárfestum 
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síðastliðið sumar og haust hafa gengið eftir og ljóst að okkar umhverfi kann að 

vera hamlandi fyrir fyrirtækið, ef það á að ná þeim vexti sem mögulegur er. Því 

tel ég einsýnt að á næstunni muni vöxtur í starfseminni verða meiri utan Íslands 

en innanlands. Hér á ég ekki við tekjurnar sem þegar koma nær allar utan 

Íslands, heldur fyrst og fremst innra starf. Líklegt er að fyrirtækið þurfi að koma 

sér upp fótfestu vestanhafs. Þar hafa einkum komið til skoðunar þrír staðir, 

Montreal, Boston og San Francisco. Afar mikilvægt er að vanda sig vel við 

næstu skref, en jafnframt er mikilvægt að bíða ekki of lengi með ákvarðanir.  

Ég hef farið á ráðstefnu á vegum fyrirtækisins Atlassian, þar sem kynntur hefur 

verið hugbúnaður í því umhverfi sem Tempo er skrifað. Þar kynntist ég því vel 

hve mikillar virðingar starfsmenn Tempo njóta meðal kollega sinna og 

viðskiptavina. Maður gekk þar stoltur um sali sem fulltrúi fyrirtækis sem hafði 

unnið mikið afrek. Mér brá þó þegar einn fulltrúi Atlassian kom til mín og sagði: 

„Mikið var gott að við ákváðum að kaupa ekki réttinn að Tempo hugbúnaðinum 

af ykkur árið 2010.“ Til skýringar má geta þess að um árið 2010 kom til tals að 

selja þennan rétt á 50 til 100 milljónir króna. Mér hnykkti við, en svo bætti hann 

við: „Við hefðum aldrei getað þróað hann með jafnflottum hætti og þið hafið 

gert.“ 

Tempo-forritið er selt á Netinu og hefur verið keypt af stórum sem smáum 

fyrirtækjum um víða veröld. Forritið hefur vakið mikla athygli á 

alþjóðavettvangi og salan stóraukist ár frá ári. Árið 2013 nam hún um 420 

milljónum króna. Árið 2014 var hún tæplega 740 milljónir króna, sem var 76% 

aukning frá fyrra ári. Árið 2015 var hún svo um 1.215 milljónir króna sem var í 

takt við áætlanir sem kynntar voru hluthöfum hér í fyrra. Viðskiptin fara fram í 

Bandaríkjadölum og í þeirri mynt voru þau 6,3 milljónir á árið 2014, um 9 

milljónir árið 2015 en áætlun gerir ráð fyrir því að þau verði um 13 milljónir 

dala í ár. 
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Umhverfið sem skrifað er í er svonefnt JIRA umhverfi sem er þróað af ástralska 

hugbúnaðarfyrirtækinu Atlassian. Atlassian er nýlega skráð fyrirtæki en í síðasta 

uppgjöri var félagið með 387 milljónir Bandaríkjadala í tekjur sem er 45% 

aukning frá fyrra ári. Árið áður var tekjuaukningin sambærileg. Markaðsvirði 

fyrirtækisins er 4,9 milljarðar dala eða 637 milljarðar íslenskra króna sem er um 

þriðjungs hækkun frá verðmati fyrir ári. 

Afkoma var góð af Tempo í fyrra. Mikill kostnaður hefur farið í rannsóknar- og 

þróunarvinnu varðandi hugbúnaðinn. Heildar EBIDTA-hagnaður einingarinnar á 

liðnu ári var tæplega 329 milljónir króna, en þar af var eignfærsla upp á liðlega 

270 milljónir. Búast má við að þróunarkostnaður og þar með eignfærslan á 

yfirstandandi ári verði nálægt 450 milljónum króna. Vöxturinn hefur verið afar 

hraður og það er ekki einfalt að fást við tuga prósenta vöxt ár eftir ár þó að það 

sé vissulega lúxusvandamál. 

Mikill áhugi hefur verið á rekstri Tempo og því eðlilegt að gera hluthöfum 

glögga grein fyrir þessu félagi og umhverfi þess. En Tempo er aðeins hluti af 

starfsemi Nýherja. Innan félagsins eru margar aðrar mjög góðar einingar. 

Sem fyrr segir var reksturinn innanlands með besta móti. Ágæt afkoma varð af 

TM Software. Félagið velti rétt tæplega milljarði sem var um 5% aukning frá 

fyrra ári. Félagið vann meðal annars að þróun sérlausna og verkefna með 

Icelandair, VÍS, Tryggingastofnun, Embætti landlæknis og mörgum öðrum af 

öflugustu fyrirtækjum og stofnunum landsins á árinu. 

Á árinu var mikil þróun í eigin lausnum, sérstaklega í Sögu sjúkraskrá, Öskju 

skýrslu- og tölfræðilausn og Veru heilsuvef sem var í byrjun árs valinn besti 

íslenski vefurinn af Samtökum vefiðnaðarins. Árið fór hægt af stað og ef til vill 

má segja að félagið hafi þurft nokkra aðlögun eftir að rekstur Tempo var skilinn 

frá, en þegar upp var staðið var afkoma í samræmi við upprunalegar væntingar. 
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Rekstur Applicon á Íslandi gekk ágætlega. Velta félagsins er rétt tæplega 1,1 

milljarður króna og jókst um 10%. Á árinu var mikil áhersla lögð á þróun og 

markaðssetningu á sviði SAP lausna og Kjarna, sem er heildstætt mannauðs- og 

launakerfi og samanstendur af fjölda öflugra kerfishluta sem eru fullkomlega 

samtvinnaðir í öfluga skýlausn. 

Góður árangur náðist í sölu á Kjarna, sem var meðal annars tekin í notkun hjá 

Grindavík, ÁTVR, ISAVIA, Norðuráli og Eflu. Þá staðfestu Greyline, Sorpa, 

Vífilfell og Attentus kaup á kerfinu. Ágætur árangur náðist einnig í sölu og 

innleiðingu á SAP HANA, framtíðar tæknigrunni fyrir viðskiptahugbúnað og 

viðskiptagreind sem bæði hraðar og einfaldar kerfisvinnslu hjá viðskiptavinum. 

Innan móðurfélagsins Nýherja er fjölbreytileg starfsemi, vörusala, hýsing og 

rekstrarþjónusta svo dæmi séu nefnd. Rekstur Nýherja gekk nokkru betur en árið 

2014, sem var líka ágætt rekstrarár. Velta móðurfélagsins er um 9,3 milljarðar 

króna sem er um 12% aukning frá fyrra ári.  

Aukin eftirspurn var eftir ráðgjöf og þjónustu sérfræðinga Nýherja sem 

endurspeglast í aukinni sölu samninga um rekstrarþjónustu og 

hugbúnaðarlausnir. Á sama tíma gekk vel að viðhalda háu þjónustustigi, sem 

samkvæmt mælingum hefur aldrei verið hærra. Sala á hljóð- og myndlausnum 

jókst mikið og tölvubúnaður frá Lenovo seldist mjög vel á árinu. Auk þess var 

töluverður vöxtur í sölu á vélbúnaði og hugbúnaðarlausnum, bæði til fyrirtækja 

og einstaklinga. Samstarf um lausnaþróun innan samstæðunnar gekk vel, t.a.m. í 

þróun og sölu á hraðbankalausnum. 

PC-tölvur seldust mjög vel og óhætt að segja að Íslendingar hafi mikla og 

verðskuldaða trú á Lenovo-tölvum. Auk þess má nefna kaup Lenovo á Motorola 

símaframleiðandanum en Nýherji hóf sölu á búnaði undir merkjum Motorola á 

árinu. Reynslan af þeim símum er ekki löng hjá Nýherja en býsna góð fram að 

þessu. 
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Á árinu var framboð á eigin hugbúnaðarlausnum styrkt með kaupum á 

Hópvinnukerfum. Að auki fór félagið í samstarf við Verne Global til að bjóða 

okkar viðskiptavinum upp á framúrskarandi hýsingar- og þjónustukost.  

Starfsfólki Nýherjasamstæðunnar fjölgaði um 30 í stöðugildum talið. Mest varð 

fjölgunin hjá Tempo eða um 17 starfsmenn og 8 hjá Nýherja. Alls voru 

starfsmenn að meðaltali 437 á Íslandi og 45 í Svíþjóð eða 482 alls. 

Stjórn hefur starfað mikið að innri málefnum félagsins allt árið. Hún hittist á 17 

formlegum stjórnarfundum, auk uppgjörsfunda dótturfélaga. Mæting á 

stjórnarfundi var 95%, en stjórnarmenn leggja mikla áherslu á að mæta, ef ekki á 

staðinn þá með síma- eða tölvusambandi. 

Stjórn hefur unnið markvisst að því að bæta stjórnarhætti félagsins. Í kjölfar 

skýrslu Capacent frá því í árslok 2014 voru gerðar ýmsar betrumbætur. Skrifaðar 

voru nýjar starfsreglur stjórnar og samþykktar á árinu. Þar var meðal annars 

stuðst við af nýjustu útgáfu af leiðbeinandi reglum Viðskiptaráðs, Kauphallar og 

Samtaka atvinnulífsins.  

Haldnir voru tveir fundir þar sem sérstaklega var hugað að stefnumótun. Þar 

hefur verið horft á að styrkja þurfi fjármagnsskipan félagsins og eins lagðar línur 

um á hvaða mörkuðum félagið vill starfa.  

Eitt af því sem stjórn hefur ítrekað fengist við á liðnum árum er að gera sér góða 

grein fyrir áhættunni sem að starfseminni getur steðjað. Þar er hugað að 

tæknilegu umhverfi, mannauð, fjármagni, íslensku starfsumhverfi almennt og 

fleiri þáttum. Með því að halda sífellt áfram að greina þessa áhættu er líklegra en 

ella að stjórn geti dregið úr áföllum þegar þau koma, því eitt er víst í rekstri að 

þar verða sveiflur upp og niður. 

Hluti af stjórnarháttaúttekt er að stjórn spyr sig markvissra spurninga um starfið. 

Þannig hefur á hverju ári fengist listi um ýmislegt sem betur má fara í 
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stjórnsýslu félagsins. Stjórn fer svo á hverju ári yfir listann frá fyrra ári og hvað 

gert hefur verið til þess að bæta úr ágöllum. Listinn hefur styst að undanförnu 

sem eru ánægjulegar fréttir, en virkar jafnframt sem hvatning til þess að finna 

nýjan spurningalista með þyngri spurningum þannig að við sofnum ekki á 

verðinum. 

Á ári hverju formleg skýrsla endurskoðenda og í henni koma fram ýmiss konar 

ábendingar og aðfinnslur. Þessi skýrsla er vandlega yfirfarin af 

endurskoðunarnefnd og jafnframt kynnt fyrir stjórn. Því er svo fylgt reglulega 

eftir hvernig færa má verklag til betri vegar.  

Endurskoðunarnefnd hélt 7 fundi á starfsárinu, þar af tvo án stjórnenda 

félagsins. Endurskoðunarnefnd fer yfir verklag við endurskoðun, gerir 

fyrirspurnir um einstaka þætti og fer yfir endurskoðunarskýrslur. Jafnframt fer 

hún yfir helstu þætti vegna árshlutareikninga og yfirfer drög að 

fréttatilkynningum vegna þeirra. Mæting á þessa fundi er einnig mjög góð. 

Vorið 2015 skipaði stjórnin tvær aðrar nefndir: 

Annars vegar Starfskjaranefnd sem skal móta  starfskjarastefnu og samræma 

kjör. Félagið hefur starfskjarastefnu sem kynnt er á hverjum aðalfundi. Nefndin 

hélt fjóra fundi. Afrakstur af starfi hennar má meðal annars sjá í tillögum sem 

koma til afgreiðslu síðar á fundinum. 

Hins vegar Tækninefnd sem skal vera forstjóra til ráðgjafar um ýmis málefni 

sem snúa að samkeppnisumhverfinu, Hún fer yfir starfsumhverfi félagsins og 

kannar nýja fleti. Hún á jafnframt að fara yfir helstu áhættuþætti í umhverfinu. 

Starf þessarar nefndar komst ekki nægilega vel í gang á árinu.  

Allar nefndirnar þrjár voru skipaðar tveimur stjórnarmönnum og sérfræðingum 

annars staðar að. 
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Vorið 2015 var ákveðið að einn stjórnarmaður skyldi setjast í stjórn hvers 

dótturfélags. Með þessu móti eru tengslin milli móður- og dótturfélaga treyst og 

upplýsingaflæði þar á milli aukið. Forstjóri Nýherja er formaður allra 

dótturfélaga. Stjórnarmenn telja að þessi nýbreytni hafi tekist vel. 

Stjórnarmenn fá 50 þúsund krónur fyrir hvern fund sem þeir sækja í nefndum og 

undirstjórnum félagsins. 

 

Góðir hluthafar! 

Stjórnarseta í hlutafélagi minnir mig stundum á skák. Stöðugt þarf að huga að 

sóknartækifærum, en jafnframt þarf að passa að varnir séu í lagi. Skákmaður 

sem fórnar á báða bóga með snjallri fléttu getur allt í einu orðið mát ef hann 

gleymir því að hann situr ekki einn við borðið og á meðan hann vefur sinn 

mátvef getur verið hættulegt að skilja kónginn eftir berskjaldaðan. Góður 

skákmaður þarf að búa yfir þeim eiginleikum að geta leikið taktískt og þæft 

taflið þegar staðan býður ekki upp á mikla möguleika, en jafnframt hafa augun 

hjá sér, því að skyndilega getur hin dauflegasta staða breyst í leiftrandi 

baráttuskák. Sá sem ekki fylgist með því nýjasta sem gerist í skákfræðunum 

getur allt í einu setið uppi með sárt ennið, ef andstæðingurinn er vel undirbúinn. 

En við getum líka lært af núverandi heimsmeistara sem leggur aðaláherslu á að 

gera ekki mistök snemma tafls. Eftir það notar hann sér hæfileika sína til þess að 

svíða vinning út úr skákum sem flestir telja steindautt jafntefli. Aðalatriðið er þó 

að hugsa alltaf nokkra leiki fram í tímann og ákveða hvernig maður bregst við 

mismunandi svörum andstæðingsins. 

 

Heildarvelta Nýherja var 13,3 milljarðar króna sem er nærri 15% vöxtur frá 

fyrra ári. EBIDTA-hagnaður félagsins var rétt rúmlega 1.000 milljónir króna, en 



9 

 

þar af er eignfærsla þróunarkostnaðar upp á um 270 milljónir króna. 

Heildarhagnaður 328 milljónir króna á móti 259 milljónum króna árið áður. 

Eiginfjárhlutfall félagsins hefur styrkst úr 16,7% í 28,0%. Næsti áfangi er að 

koma eiginfjárhlutfallinu upp fyrir 35%, en markmið stjórnar er að það liggi 

milli 40 og 50%. Reynslan sýnir að áhætta í þessum rekstri getur verið mikil og 

því er eðlilegt að eiginfjárhlutfall sé hátt. 

Háir vextir valda því að Nýherji þarf að greiða meira fyrir sín lán en 

samkeppnisaðilar á Norðurlöndum og annars staðar. Skuldir félagsins eru enn 

umfram það sem eðlilegt getur talist og forgangsverkefni að lækka þær, en 

nokkur árangur náðist í því á liðnu ári. Félagið hefur styrkt fjármagnsskipan með 

endurfjármögnun lána og hlutafjárútboði. Ég vil sérstaklega geta þess að 

samvinna við Arion banka hefur verið góð undanfarin ár. Félagið fékk ákveðið 

andrými til þess að komast gegnum erfiða tíma. Á þessu tímabili hefur félagið 

staðist öll lánaskilyrði sem hafa smám saman orðið strangari.  

Vorið 2014 samþykkti hluthafafundur heimild til stjórnar til að gefa út nýtt 

hlutafé að verðmæti allt að 150 milljónir króna að nafnvirði. Heimildin gilti til 

þriggja ára. Á þeim fundi kynnti ég að markmiðið gæti verið að minnsta kosti 

þríþætt: Að styrkja stöðu félagsins, að nýta hana í kaupum á öðrum fyrirtækjum 

eða sameiningu og í þriðja lagi gat ég þess að hugmyndir væru uppi um að gefa 

starfsmönnum kost á því að kaupa hlut í félaginu. Þessi heimild hefur verið nýtt 

í tvígang. Haustið 2014 var hlutafé aukið um 10 milljónir króna að nafnverði 

með útboði meðal starfsmanna og í byrjun desember 2015 ákvað stjórn að selja 

allt að 40 milljónir að nafnverði með útboði meðal fagfjárfesta. Útboðið nú fyrir 

jólin gekk mjög vel, allt hlutafé sem í boði var seldist og eiginfjárstaða félagsins 

styrktist um nærri 10%, auk þess sem margir traustir nýir hluthafar komu inn.  
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Rétt er að vekja athygli á því að enn eru 100 milljónir króna að nafnvirði eftir af 

þessari heimild. Ef ekki verður af sölu á hlut í Tempo á árinu gæti stjórn íhugað 

útboð á nýju hlutafé fyrir hluta af heimildinni. Slík ákvörðun ræðst að sjálfsögðu 

af aðstæðum þegar þar að kemur.  

Nýherji leggur áherslu á skjóta, samræmda og vandaða upplýsingagjöf til 

fjárfesta í ársfjórðungslegum uppgjörum en á rekstrarárinu 2015 voru þau kynnt 

innan mánaðar frá uppgjörsmánuði á hverjum fjórðungi nema niðurstöður 

hálfsárs voru kynntar í ágúst. Sent er beint út frá þessum kynningarfundum á 

Netinu og upptaka af þeim er aðgengileg á heimasvæði félagsins. Þetta gildir 

líka um hlutahafafundi þar með talinn þennan fund. 

Sérstakt átak hefur verið gert í stýringu öryggismála og jafnframt hafa 

stjórnendur unnið markvisst að því að greina áhættu sem að einstökum 

rekstrareiningum gæti steðjað. Áhættustýring á öllum sviðum er afar mikilvæg 

fyrir fyrirtæki eins og Nýherja og að henni er markvisst unnið. 

Hlutafé í Nýherja var aukið á árinu um 40 milljónir króna að nafnvirði með 

útboði sem fyrr segir. Útboðið gekk vel og eftirspurn var um þrefalt það sem í 

boði var. Nafnvirði hlutafjár er því 450 milljónir króna núna og fjöldi hluthafa í 

árslok 383 en þeir voru 329 í byrjun árs. Ánægjulegt er hve áhugi á hlutabréfum 

félagsins hefur aukist og gengi þeirra hækkað frá fyrra ári. 

Fyrir fundinum liggur hefðbundin tillaga um heimild til stjórnar um að kaupa 

allt að 10% hlutafjár í félaginu. Þessi tillaga er eins og menn kannast við úr 

öðrum hlutafélögum. Engin áform eru uppi um það að félagið fari í slík kaup á 

yfirstandandi ári. 

Afkoman var góð árið 2015 eins og árið á undan sem er auðvitað ánægjulegt. Þó 

er nauðsynlegt muna að í rekstri eru stöðugar sveiflur og stærstur hluti tíma 

stjórnenda fer í að huga því hvernig komist verður hjá áföllum og fundin ný 

tækifæri til sóknar. Áætlanir gera ráð fyrir því að afkoman verði heldur betri á 
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yfirstandandi ári þó að ekki séu nein merki á lofti um grundvallarbreytingar á 

rekstrinum. 

Eiginfjárhlutfall félagsins er enn of lágt. Skuldir félagsins eru íþyngjandi og 

þyrftu að minnka um helming ef vel ætti að vera svo að félagið hafi rými til 

fjárfestinga ef skemmtileg tækifæri bjóðast. Slík tækifæri koma oft með litlum 

fyrirvara og þó að félagið sé ekki lengur bundið í báða skó eins og undanfarin ár 

þá er kaupgetan ekki sú sem vera þyrfti ef stór fyrirtæki bjóðast.  

Nú í gær birtust fréttir af launagreiðslum forstjóra og stjórnarmanna í skráðum 

hlutafélögum. Þar kom fram að laun stjórnarmanna væru hvergi lægri en í 

Nýherja, en jafnframt var sagt að enginn forstjóri hefði hækkað jafnmikið í 

launum og forstjóri Nýherja eða um 46%. Rétt er að skýra málið nokkuð fyrir 

hluthöfum. Laun forstjóra eru að hluta til árangurstengd og á árinu 2015 kom til 

slík greiðsla vegna góðs árangurs á árinu 2014. Forstjóri fékk ekki sambærilega 

greiðslu á árinu 2014 vegna ársins 2013, en hann tók við starfi forstjóra í 

september það ár. Því er ekki um sambærilegar tölur að ræða, en slík tala hefði 

verið um 13% hækkun. Starfskjarastefna Nýherja segir að félagið eigi að vera 

samkeppnishæft í kjörum en ekki leiðandi og taflan sem fylgdi fréttinni benti til 

þess að svo sé. 

Fyrir hluthafafundinum liggur tillaga um kaupréttaráætlun fyrir starfmenn. 

Hugmyndin bakvið slíkar áætlanir er að samþætta hagsmuni félagsins og 

starfsmanna. Betur verður gerð grein fyrir þessum hugmyndum undir þeim 

dagskrárlið. 

Stjórn leggur til að ekki verði greiddur arður. Hugsanleg arðgreiðsla var rædd 

innan stjórnar en í ljósi þess að eiginfjárhlutfall hefur enn ekki náð 30% taldi 

stjórn ekki eðlilegt að greiða arð. Það er hins vegar mikilvægur þáttur í starfsemi 

félaga að greiða arð þannig að fjárfestar geti haft ávöxtun af fjárfestingu sinni án 

þess að selja sinn hlut. Arðgreiðslustefna Nýherja var mörkuð fyrir um 20 árum. 
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Samkvæmt henni skal greiða út þriðjung hagnaðar af reglulegri starfsemi sem 

arð. Skilyrði er þó að félagið hafi fjárhagslegan styrk til arðgreiðslunnar.  

Hagvöxtur á Íslandi er að aukast. Bjartsýni er meðal almennings og stjórnenda í 

viðskiptalífinu. Innlend fyrirtæki búa þó enn við óvissu í gjaldeyrismálum og 

það er vissulega alvarlegt mál ef þau flytja höfuðstöðvar sínar úr landi.  

Einn mesti árangur sem náðst hefur í efnahagslífinu er stöðugt verðlag og mikil 

kaupmáttaraukning. Þess vegna er það hættuleg þróun ef þessu verður stefnt í 

voða með almennum launahækkunum langt umfram getu fyrirtækjanna. Slíkt 

getur ekki endað nema í verðbólgu og jafnvel lakari kaupmætti en ella. 

Stöðugleiki er launþegum í hag. Reynslan hefur staðfest að sígandi lukka er best 

í kjaramálum og óþolinmæðin leiðir menn í ógöngur. Hitt er annað mál að Ísland 

verður að vera samkeppnishæft um vinnuafl þannig að bæði fyrirtæki og fólk 

vilji vera á Íslandi. 

Stjórnarmönnum þakka ég á þessum tímamótum fyrir gott samstarf. Innan 

stjórnarinnar hafa verið líflegar umræður um ýmis málefni og komið fram 

margvísleg sjónarmið, en alltaf hefur stjórninni þó tekist að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu. Það tel ég farsælast og ég hef reynt að stýra málum í 

þann farveg. 

Ég vil sérstaklega þakka Mörtu Kristínu Lárusdóttur fyrir samstarfið en hún 

ákvað að gefa ekki kost á sér til endurkjörs eftir fimm ára setu í stjórn. Marta 

hefur með sérþekkingu sinni sem doktor í tölvunarfræðum, hugkvæmni og 

vandvirkni haft góð áhrif á starf stjórnarinnar. 

Finnur Oddsson forstjóri hefur lagt sitt af mörkum til þess að kynna félagið á 

innlendum vettvangi, meðal annars meðal fjárfesta. Ég þakka honum hans ágæta 

framlag. Hann hefur þar notið margra afar góðra samstarfsmanna. Þeim öllum 

þakka ég vel unnin störf á liðnu ári. 
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Stjórn og stjórnendur félagsins verða alltaf að hafa það í huga að þau eru þjónar 

margra herra. Stjórnarmenn eiga alltaf að gæta að hag allra hluthafa. Þess vegna 

getur góður stjórnarmaður aldrei orðið fulltrúi ákveðinna hluthafa þegar til 

stjórnarstarfa kemur. Þar eru allir stjórnarmenn fulltrúar allra eigenda og gæta 

þeirra hagsmuna með því að stýra félaginu af réttri blöndu af áræði og varfærni.  

Án viðskiptavina væri enginn Nýherji til. Í frjálsri samkeppni þar sem félagið 

keppir bæði við innlenda og erlenda keppinauta verða allir starfsmenn að gæta 

þess að vera stöðugt á tánum eins og sagt er. Við þurfum að gæta þess að bjóða 

sífellt vöru og þjónustu sem stenst samanburð við það besta í heiminum í verði 

og gæðum. 

Starfsmenn eru auðlind og félaginu er það mikils virði að hafa hæfa og 

trygglynda starfsmenn. Miklu skiptir að fyrirtækið gæti þess að vera sífellt 

vettvangur tækifæra fyrir úrvals fólks með fjölbreytilega hæfileika, konur jafnt 

sem karla. 

Loks má ekki gleyma því að Nýherji er stórt fyrirtæki sem skráð er á markaði. 

Félagið ber líka ábyrgð gagnvart samfélaginu öllu.  

 

Góðir hluthafar. Við höfum séð að markaðurinn tekur þeim breytingum sem 

orðið hafa á félaginu vel og gengi á hlutabréfum félagsins hefur hækkað að 

undanförnu. Aldrei verður lögð næg áhersla á að í rekstri skiptast á skin og 

skúrir, en það er bjart framundan og ef við leggjumst öll á eitt getur Nýherji náð 

nýjum hæðum á árinu 2016. 


