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Peningabréf ISK/EUR/USD/GBP/CAD/DKK eru fjárfestingarsjó›ir 
í skilningi laga nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingar-
sjó›i. Sjó›irnir eru reknir af Landsvaka hf., rekstrarfélagi me› 
starfsleyfi FME. Landsbankinn er vörslua›ili sjó›anna. Athygli 
fjárfesta er vakin á flví a› fjárfestingarsjó›ir hafa r‡mri fjár- 
festingarheimildir skv. lögunum heldur en ver›bréfasjó›ir. 
Um frekari uppl‡singar um sjó›ina, m.a. hva› var›ar muninn 
á ver›bréfasjó›um og fjárfestingarsjó›um og fjárfestingar- 
heimildir sjó›anna, vísast til útbo›sl‡singar og útdráttar úr 
útbo›sl‡singu sem nálgast má í afgrei›slum Landsbankans auk 
uppl‡singa á heimasí›u bankans, landsbanki.is.

CAD
6,5%*

DKK
5,6%*Örugg ávöxtun 

í fleirri mynt 
sem flér hentar EUR

3,9%*

GBP
6,4%*ISK

14,0%*

Markmið
Peningabréfa er 

að ná hærri ávöxtun en 
millibankamarkaður og 

gjaldeyrisreikningar. Enginn 
munur er á kaup- 

og sölugengi.

Peningabréf
Landsbankans

USD
5,1%*

* Nafnávöxtun á ársgrundvelli frá 1. nóv. - 3. des. 2007.
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Jón Ásgeir Jóhannesson, 
stjórnarformaður Baugs, er 
viðskiptamaður ársins 2007 
að mati tuttugu manna dóm-
nefndar sem Markaðurinn 
leitaði til. Miklar sveiflur á al-
þjóðamörkuðum hafa einkennt 
árið sem er að líða. Þá skiptir 
máli hverjir hafi aflið og fram-
sýnina til að taka af skarið 
og stýra fyrirtækjum í gegn-
um öldurótið og á lygnari sjó. 
Jón Ásgeir segir ágætt jafnvægi 
hafa verið í rekstri Baugs á 
árinu. En líka í einkalífinu þar 
sem hann reynir að finna jafn-
vægið á milli fjölskyldunnar 
og vinnunnar þótt frítíminn sé 
alltaf minni en að var stefnt.
Ertu sáttur við þróun mála á árinu?
Það hefur í raun gengið á ýmsu í hinu ytra 
umhverfi fyrirtækja. Ég er kannski ekki 
sáttur miðað við áætlanir í upphafi árs. 
Það hefur ekki gengið eftir eins og ég ætl-
aði. En á móti kemur að úr því sem komið 
er hefur spilast ágætlega úr aðstæðum 
fyrir okkur.  Almennt má segja að ársins 
2007 verði minnst á Íslandi sem árs raun-
veruleikatékks. Öllum var kippt niður á 
jörðina aftur og fyrirtæki munu endur-
meta stöðu eigna sinna og endurmeta 
kostnað við rekstur.

Eitthvert markmið sem þið náðuð ekki? 
Við höfum ekki náð markmiðum hvað 
varðar afkomu. Hins vegar hefur geng-
ið mjög vel með margar af okkar óskráðu 
eignum. Skráðar eignir hafa orðið fyrir 
barðinu á almennum lækkunum á mörkuð-
um, sem að vísu hafa líka skapað tækifæri 
fyrir okkur til að vinna úr á næsta ári. 
Það bjóst enginn við þessari kúvendingu á 
fjármálamörkuðum. Það hafa verið langar 
og strangar ófarir á markaðnum. 

Hefur þetta snert ykkur mikið?
Það snertir auðvitað alla sem eiga skráð 
hlutabréf að einhverju leyti. Við höfum 
gert góða hluti á móti þannig að þetta 
hefur verið í jafnvægi hjá okkur í Baugi. 

Í hvað hefur mestur tími þinn farið sem 
stjórnandi Baugs á árinu?
Það hefur farið rosalegur tími í málefni FL 
Group síðustu fimm til sex vikurnar. Fyrir 
þann tíma var ég búinn að eyða þó nokkr-
um tíma í Ameríku í að sniglast í kringum 
Saks og það verkefni. Líka önnur verkefni 
sem við höfum verið að vinna í Bretlandi. 
Í júli og ágúst var unnið að yfirtöku í Mos-
aic og Landic Property á Keops. Á fyrri 
hluta ársins voru mjög ánægjulegar end-
urfjármagnanir á Jane Norman og Ice-
land og skráning Bookers á markað. Það 
hefur verið mikið að gera og mörg verk-
efni klárast. Einnig bíða mörg verkefni úr-
lausnar. Heilt yfir hefur verið góður fram-
gangur en ég held að ávöxtun komi ekki í 
ljós á þessu ári heldur því næsta. 

Er eitthvað eitt sem þú ert sérstaklega 
ánægður með á árinu og hefur gengið vel?
Mörg af okkar fyrirtækjum hafa verið að 
sýna góðan viðsnúning og rétt úr kútnum 
eftir erfið ár. Hér heima höfum við séð 
Haga, Teymi og 365 ná góðum árangri í 
rekstri. Erlendis hefur þróunin með Boo-
ker, Iceland og House of Fraser verið 
ánægjuleg. Í Danmörku höfum við snúið 
við rekstri Magasin du Nord sem á að baki 
tíu ára taprekstur sem er líka mjög ánægju-
leg þróun. Þetta er það sem ber hæst.

Þið segið að þið eigið mikið inni. Að hverju 
eruð þið að einbeita ykkur?
Við erum að byggja upp áframhaldandi 
vöxt í Þýskalandi, Indlandi og Kína í gegn-
um vörumerki okkar í Bretlandi. Við sjáum 
líka, ef við náum góðum samningum við 
Saks eða samstarfið fari á annað stig, að 
þá opnast ákveðinn gluggi inn á Banda-
ríkjamarkað með okkar vörumerki. 

Það hefur ekkert gengið vel hjá Íslending-
um í Bandaríkjunum. Af hverju hefur geng-
ið illa og hræða sporin ekki?
Mosaic hefur verið í verslunarrekstri í 
Bandaríkjunum og bara gengið ágætlega. 
Við sjáum tækifæri  fyrir bresk tískuvöru-
merki á þeim markaði. Þetta er öðruvísi 
landslag og menn þurfa að fara mjög vel 
undirbúnir inn í þessi verkefni í Banda-
ríkjunum. Við Íslendingar erum ekki einir 
um að hafa ekki átt erindi sem erfiði.  Ýmis 
evrópsk fyrirtæki hafa átt í erfiðleikum 
en þetta er gríðarlegur neyslumarkað-
ur sem ekki er hægt að horfa framhjá. Þá 
teljum við einnig að verkefni eins og Saks 
geti farið inn á aðra markaði.

En hver er fókusinn? Verslunarrekstur, 
fjárfestingar í fasteignum eða fjárfesting-
arfélög eins og FL Group?
Baugur, eða um 93%, er í raun tveir kass-
ar. Það er eignarhlutur í FL og svo Baugur 
Retail sem styður við uppbyggingu fyrir-
tækja tengd verslun. Það eru stærstu ein-
ingarnar.  Svo erum við alltaf að fikta í ein-
hverju sem okkur finnst áhugavert; fjöl-
miðla- og símafyrirtæki.  

Er ekki skynsamlegra að fjárfesta í öðru 
en fjölmiðlum?
Ég held að það geti verið ábatasamt. 
Tökum Fréttablaðið sem dæmi. Upphaf-
lega greiddum við um 110 milljónir króna 
fyrir þá fjárfestingu. Grunnfjárfesting 
okkar í Stöð 2 var eitthvað um 250 millj-
ónir. Það var grunnurinn sem fór í þess-
ar tvær einingar sem runnu síðan í það 
sem er 365 miðlar í dag. Ég held að fjár-
festingin hafi  skilað sér vel til baka þrátt 
fyrir að þetta séu ekki stóru upphæðirn-
ar hjá okkur.  En við höfum líka sett metn-
að í að reka frjálsa fjölmiðla með hagnaði 
á Íslandi.

Hefur þú einhverja hugmynd um hvað þið 
hafið fjárfest fyrir mikið á árinu? Hafið þið 
ekki haldið að ykkur höndum?
Á fyrri hluta ársins var svo vitlaust verð 
á mörkuðum að það var ekkert vit í að 
kaupa fyrirtæki. Þannig að við héldum 
okkur til hlés. Við fórum aðeins í stöðutök-
ur í skráðum félögum þar sem við sáum 
framtíðarvöxt. Seinni part ársins dundu 
þessi ósköp yfir á fjármálamörkuðum. 
Við höfum haldið okkur alveg til hlés enda 
úr nógu að spila. Yfirtakan á Mosaic og 
Keops voru auðvitað stórar en ef við horf-
um á fjölda yfirtakna hefur þetta ár verið 
rólegra en tvö árin þar á undan.

Þú ert sáttur við hvernig smásölurekstur-
inn gengur?
Það eru ekki allir að skila sínum áætlun-
um. En meirihlutinn skilar afkomu sam-
kvæmt áætlunum og þá sérstaklega þessi 
stóru fyrirtæki sem eru með 1 milljarð 
og meira í veltu. Það skiptir miklu máli í 
erfiðu rekstrarumhverfi að stóru félögin 
séu á réttu róli.

Á hverju hagnist þið mest?
Iceland hefur verið frábær fjárfesting 
fyrir okkur. House of Fraser er líka mjög 
góð fjárfesting. Við höfum náð að greiða 
niður skuldir mjög hratt og hraðar en við 
áætluðum. Booker hefur staðið sig líka 
mjög vel. Þetta eru þær þrjár fjárfest-
ingar sem hafa skilað miklu, gengið sam-
kvæmt plönum og jafnvel gott betur. Jane 
Norman og Hamleys eru líka vörumerki 
sem ná að skila góðum rekstri á árinu.

Hver er staða ykkar í Bretlandi?
Ég held að það fari ekkert smásölufyrir-
tæki í Bretlandi í söluferli án þess að það 
komi inn á borð til okkar. Það er mikið leit-
að til okkar. Í yfirtökum talið þá höfum við 
tekið þátt í fimmtán til sextán yfirtökum í 
breskum verslunarrekstri á síðastliðnum 
fimm árum. Sá sem kemur næst á eftir 
hefur tekið þátt í tveimur. Forysta okkar á 
þessum markaði er afgerandi.

Nú er alltaf verið að tala um fallandi fast-
eignaverð. Þið eigið mikið af fasteignum í 
Bretlandi, Danmörku og Svíþjóð. Er þetta 
áhyggjuefni?
Ég hef mjög litlar áhyggjur af fasteign-
um í þessum eignasöfnum. Eignir er hægt 
að skilgreina á margan hátt en eigna-

Leitar jafnvægis milli vinnu og fjölskyldu

JÓN ÁSGEIR OG INGIBJÖRG PÁLMADÓTTIR 
GENGU Í HJÓNABAND Eftir brúðkaupsferð tók við 
uppstokkun á FL Group sem lauk nýlega.

STYRKJA VERKEFNI Í RÚANDA Jón Ásgeir fór til 
Rúanda á árinu til að fylgja eftir verkefni sem Baugur 
tekur þátt í gegn loftslagsbreytingum.

MEÐ HENDUR Í VÖSUM „Á fyrri hluta ársins var svo vitlaust verð á mörkuðum að það var ekkert vit í að kaupa 
fyrirtæki. Þannig að við héldum okkur til hlés,“ segir Jón Ásgeir.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

... Iceland hefur verið frábær fjárfesting fyrir okkur. House of 
Fraser er líka mjög góð fjárfesting. Við höfum náð að greiða niður 
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... Ég held að það fari ekkert smásölufyrirtæki í Bretlandi í sölu-
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safn Landic Property er mjög vel saman-
sett. Þar eru margar stjörnur innan um 
sem örugglega er hægt að selja langt yfir 
markaðsverði. Aðalatriðið er að fjármögn-
unin er til langs tíma og við erum með 
trausta leigutaka til langs tíma. Það er það 
sem skiptir máli á endanum.

Hversu verðmætar eru heildareignir Baugs?
Við gefum það ekki upp.

Þú getur þá ekki sagt mér hvers virði  
Baugur er?
Alveg rosalega verðmætur. Í langflest-
um fjárfestingum Baugs erum við kjöl-
festufjárfestar með keflið í hendinni. Það 
felast alltaf meiri verðmæti í keflinu en 
öðrum stöðum í sama fyrirtæki. Innan um 
eru mjög góð fyrirtæki sem myndu fara á 
margföldu bókfærðu virði.

Íslenski markaðurinn skiptir ekki eins 
miklu máli og þegar þið voruð að byggja 
Baug upp?
Nei, íslenski markaðurinn er sáralítil ein-
ing í okkar eignasafni. Við sjáum að Hagar 
skila minni rekstrarhagnaði en vörumerki 
eins og Jane Norman, sem dæmi. Í raun er 
þetta lítill hluti af afkomu Baugs í versl-
unarrekstri og líka í eignasafni okkar 
sem hluti af efnahagsreikningi. En þessi 
rekstur er upphafið og er okkur kær.

Baugur snertir daglegt líf flestra Ís-
lendinga í gegnum verslun og fjölmiðla. 
Hvernig skynjar þú viðhorf fólks gagn-
vart fyrirtækinu? Nýtur Baugur velvildar 
á Íslandi?
Ég held að fólk sjái að það sem við tökum 
okkur fyrir hendur reynum við að gera 
með myndarbrag. Fólk er ekki neytt til 
að koma í verslanirnar okkar eða kaupa 
fjölmiðla sem eru að miklu leyti í okkar 
eigu. Við berum mikinn metnað fyrir 
fjárfestingum okkar. Viðskiptavinurinn 
getur kosið með fótunum á hverjum ein-
asta degi. Hann getur kosið að lesa aðra 
fjölmiðla eða labbað inn í aðrar verslan-
ir. Þetta er kosning einu sinni á dag. Við 
getum ekki leyft okkur að standa okkur 
ekki.

Olli það þér vonbrigðum að FME hafnaði 
umsókn FL Group og Jötuns að fara með 
allt að 40 prósent eignarhlut í Glitni?
Þetta er í anda samþykkta Glitnis sem 
segir að enginn einn hluthafi geti farið með 
meira en 33 prósent í félaginu. Það breytir 
í raun litlu hvort við förum með 39 eða 33 
prósent í bankanum. FME hefur talað um 
það að virkir eignarhlutir í skráðum fjár-
málastofnunum eigi ekki að fara yfir 33 
prósent. Ég held að þetta sé í samræmi við 
það sem sagt hefur verið opinberlega.

Er það eðlilegt viðmið?
FME gefur auðvitað línuna. Ef þetta er 
línan er ágætt að menn viti það. Við vitum 
að þetta er ekki með þessum hætti hjá 
öðrum aðilum.

En eru sameiningar á bankamarkaði fram-
undan? Það hefur verið talað um samein-
ingu Glitnis og Kaupþings.
Ég held að þegar kreppir að á fjármála-
markaði þá minnki líkur á sameiningu hér 
á landi. Það getur haft áhrif á afl bankanna 
til að ná í fjármagn. Það er ekki sjálfgefið 
að bankarnir nái í meira fjármagn ef þeir 
renna saman. Það getur farið á hinn veg-
inn vegna þess að menn gefa takmarkaðar 
lánalínur á hverja og eina kennitölu. Einn 
plús einn geta ekki alltaf orðið tveir millj-
arðar í fjármögnun. Það getur orðið einn 
og hálfur. 

Kemur það þá til greina þegar markaðir 
jafna sig?
Ég veit það ekki. Það verður bara að 
koma í ljós. Það hefur ekkert verið skoð-
að. Menn eru alltaf með getgátur um 
þetta. Það hefur verið þróunin erlendis að 
bankar verða stærri. Að mínu mati verð-
ur fyrst einhver samþjöppun í íslenska 
sparisjóðakerfinu eins og við erum þegar 
farin að sjá. Þegar ró færist yfir markað-
inn er aldrei að vita hvað gerist hjá þrem-
ur stærstu bönkunum.

Er eitthvað í umhverfi fyrirtækja sem má 
bæta eða er þetta ásættanlegt eins og er?
Íslensk fyrirtæki búa við ásættanlegt 
skattaumhverfi sem er jákvætt.  En þó 
eru þrjú mál sem standa okkur nær þar 
sem við teljum að ríkisvaldið hafi ekki val 
um annað en að endurskoða afstöðu til á 

næsta ári.

Hvaða mál eru það?
Í fyrsta lagi rekstur RÚV. Til hvers þurf-
um við ríkissjónvarp til að keppa við einka-
fyrirtæki um amerískar sápuóperur og 
íþróttaefni? Þá er eytt hundruðum millj-
óna í að kaupa dagskrárgerðarmenn og 
efni þeirra af einkastöðvum eins og Stöð 2.  
Þegar saman er tekið er hér um milljarða 
sóun á skattfé landsmanna að ræða. Auk 
þess að samkeppni við ríkið um erlent efni 
hækkar verð á því efni sem einkastöðvar 
kaupa sem aftur hækkar áskriftarverð hjá 
einkastöðvum.

En hin tvö málin?
Í öðru lagi kosta höft á innflutningi á land-
búnaðarvörum íslenska neytendur  millj-
arða á ári hverju. Á næstunni dynur á 
þjóðinni áhrif hækkana á matvörum á 
heimsmarkaði. Ríkisstjórnin verður að 
bregðast  við með því að draga úr innflutn-
ingshöftum á landbúnaðarvörum.  Höfum í 
huga að það eru innan við  hundrað  bænd-
ur í kjúklinga-, svínakjöts- og eggjafram-
leiðslu. Verð á þessum vörum er þrefalt 
á við það sem það væri ef við fengjum að 
flytja það inn án hafta.  

Í þriðja lagi er einkasala  ríkisins á 
áfengi einhver mesta forræðishyggja sem 

maður sér í hinum vestræna heimi. Þessu 
ber að breyta og því fé sem varið er í 
rekstur ÁTVR á að leggja í forvarnarstarf.  
Ef allt fer úr böndunum við þessa breyt-
ingu þá væri alltaf hægt að hefja einka-
sölu ríkisins aftur, en ég hef enga trú á að 
það mundi gerast.

Nú  féll dómur í héraði varðandi Baugs-
málið í vor, hefur hann einhverju breytt 
fyrir þig?
Nei, þessu máli eða farsa mun ljúka í vor 
í Hæstarétti þar sem ég er viss um að það 
verði staðfest sem ég hef haldið fram.

En tekur þá ekki við áframhaldandi skatt-
rannsókn?
Það get ég nú ekki séð. Það síðasta sem ég 
heyrði frá skattinum var að ég fékk endur-
greiddar 45 milljónir. Þannig að varla verð 
ég ákærður fyrir það.

Áttu einhverjar frístundir? Ertu tarnamað-
ur – vinnur eins og brjálæðingur og tekur 
svo tvær vikur í frí?
Nei, ég er meira og minna í vinnunni. 
Auðvitað get ég skipulagt minn frítíma 
en ég hef haft minna af honum en stefnt 
hefur verið að. Þetta er bara það vinnu-
umhverfi sem ég hef valið mér. Ég ferð-
ast mikið og það er sama hvort ég er á 

skíðum eða í sólinni þá er vinnan í vasan-
um. Hins vegar ræður maður hversu oft 
símtólið er tekið upp og svarað. 

Þú ert alltaf í sambandi og í vinnu þótt þú 
sért í fríi.
Já, ég hef valið mér þá leið. Sumir skilja 
tölvuna og símann eftir þegar þeir fara í 
frí. Það er þeirra val. Ég vil fylgjast með 
hvað er að gerast.

Ertu ómissandi fyrir Baug?
Nei, nei. Þótt ég yrði fyrir strætó myndi 
Baugur lifa góðu lífi. 

Hvað gerir þú til að dreifa huganum. Ferð-
ast þú um Ísland?
Ég hef gert lítið af því að ferðast innan-
lands upp á síðkastið. Ég fer á skíði, sigli 
um og í sólina. Það er gott til að dreifa hug-
anum og hlaða batteríin.

Kvartar fjölskyldan ekkert yfir því að sjá 
of lítið af þér?
Ingibjörg kvartar lítið en auðvitað vill 
maður eyða meiri tíma með fjölskyldunni. 
Ég reyni að finna jafnvægið þarna á milli. 
Nú er maður kvæntur maður og verður að 
taka tillit til þess og standa sig. 

VIÐ ENDA STJÓRNARBORÐSINS Jón Ásgeir hætti sem forstjóri og varð stjórnarformaður Baugs í sumar. „Þetta gaf mér meira frelsi. Ég ætlaði alltaf að fá svigrúm til að 
skoða nýja markaði og plana til lengri tíma en næstu átta vikna hvert við ætlum að fara. Ég hef farið úr því að stýra breiðum hópi fólks í það að hringja kannski bara í einn 
mann. Ég er mjög sáttur við breytinguna.“   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Það var mikið að gera hjá Baugsfólki á árinu, bæði hér á landi sem víða um heim. Hér er stiklað á stóru í umsvifum Baugs Group á árinu:

Ertu meira á Íslandi en erlendis?
Nei, ætli ég sé ekki þrjá til fjóra 
daga á Íslandi í hverjum mánuði. 
Við erum nú í raun flutt til New 
York þar sem okkar heimili er. 
Gerðum það í september. Fram-
an af var ég mikið þar þang-
að til umrótið varð á mörkuð-
um. Við stefnum að því að vera 
þar á næsta ári. Aðalviðskiptin 
okkar eru svo í London. Svo skýst 
maður yfir til Danmerkur.

Af hverju New York? Er það merki 
um aukin umsvif þar vestra eða 
langaði þig bara að búa þar?
Mig hefur alltaf langað til að búa 
í New York. Mér finnst hún mjög 
skemmtileg og mikill kraftur í 
henni. Krafturinn  í New York 
er frábær til að efla hugmynda-
flæðið. Ingibjörg lærði þar líka 
og vildi fara aftur út. Við erum 
mjög ánægð þar og segjum okkar 
fyrsta heimili vera í New York.

Hvernig heldur þú utan um allt 
sem þið eruð að vesenast?
Ég nota einnar blaðsíðu kerfið. 
Ég set niður hugmyndir og mark-
mið á eitt blað og treysti svo 
öðrum fyrir að koma þeim í fram-

kvæmd. 
Ann-
ars yrði 
ég bara 
geðveik-
ur. Með 
þessu fyr-
irkomu-
lagi er alltaf auðvelt að koma 
að verkefnum aftur og spyrja 
hvernig gengur miðað við þau 
markmið sem við settum niður 
á blaðsíðuna. Það er mjög mik-
ilvægt að tína sér ekki í þúsund-
um smáatriða heldur spyrja hvar 
við erum stödd miðað við það 
sem við ætluðum okkur. Þannig 
höfum við getað gert þetta og 
uppleggið er það sama og gilti 
upphaflega í Bónus. Við gerum 
hlutina einfalda og þá virkar 
þetta.

Og þú ert þá duglegur að miðla 
verkefnum til annarra?
Já, ég er með mjög gott fólk í 
kringum mig. Það skiptir gríð-
arlegu máli að geta treyst fólki 
til að stýra skútunni og það felst 
mikið frelsi í því. 

Fólst mikil breyting í því að þú 

hættir sem forstjóri og varðst 
starfandi stjórnarformaður? Var 
það liður í að deila ábyrgð frekar?
Það fólst heilmikil breyting í því. 
Það er alveg vel fullt starf fyrir 
Gunnar [Sigurðsson] að vera for-
stjóri. Ég stríði honum stund-
um á því að hann er kominn 
með meiri Bauga en ég á þessu 
öllu saman. Þetta gaf mér meira 
frelsi. Ég ætlaði alltaf að fá svig-
rúm til að skoða nýja markaði og 
plana til lengri tíma en næstu átta 
vikna hvert við ætlum að fara. Ég 
hef farið úr því að stýra breið-
um hópi fólks í það að hringja 
kannski bara í einn mann. Ég er 
mjög sáttur við breytinguna.

Í úttekt Sirkuss var sagt að þú 
ættir hundrað milljarða. Er það 
rétt?
Veistu, ég er löngu hættur að 
telja.

Ertu mikill bíladellukall?
Jájá. Ég er sjúkur bílaáhugamað-
ur. 

Hvernig bíl áttu í New York? 
Geyma ekki allir flottu bílana 
sína þar?
Þar er ég bara á einum gulum. 

Hversu langt planar þú líf þitt 
fram í tímann? Sérðu fyrir þér 
hvar þú verður eftir tíu ár?
Nei, ég hef engin plön um það. 
Síðustu vikur sýna hvað allt 
saman getur verið hverfult. 
Maður veit aldrei hvað verð-
ur. Það getur ýmislegt komið 
upp og svo er að spila úr að-
stæðum. Við höfum haft það 
sem reglu, framkvæmdastjórn 
Baugs, að setjast niður á sex 
mánaða fresti og horfa allt að 
24 mánuði fram í tímann. Það 
er oft gaman að sjá hvar við í 

raun erum og hvað 
hefur unnist. Það 
sýnir hvað það eru 
miklar svipting-
ar á leiðinni. Hefði 
einhver sagt mér í 
miðjum október að 
við ættum eftir að 

vera leiðandi í FL Group hefði 
ég sagt að viðkomandi væri 
galinn. Hvað þá að fara að spá 
tíu ár fram í tímann. Það er 
bara ekki í boði.

En þú hefur gaman af því sem 
þú ert að gera núna?
Já, annars væri ég ekki að 
standa í þessu. Þetta er meira 
en níu til fimm vinna.

Þú ert ekki níu til fimm týpa og 
mikið á skrifstofunni?
Nei, nei. Ég er ekki einu sinni 
með skrifstofu hérna á Íslandi. 
Mér var hent út og búin til 
fundaraðstaða þar sem skrif-
stofa mín var. Eini staðurinn 
þar sem ég á smáhorn er í Lond-
on. Og ég er undir smá pressu 
þar. Annars finnst mér ágætt 
að geta sest niður í fundarher-
bergjunum og unnið þar.

Ingibjörg kvartar lítið en auðvitað vill maður eyða meiri tíma með fjölskyld-
unni. Ég reyni að finna jafnvægið þarna á milli. Nú er maður kvæntur maður 

og verður að taka tillit til þess og standa sig. 

D Ó M N E F N D  M A R K A Ð A R I N S

Við val á viðskiptamanni ársins leitaði ritstjórn Markaðarins til tuttugu einstaklinga sem vel þekkja til í viðskiptalífinu. Hver og einn hafði kost á að tilnefna þrjá einstaklinga. Sá sem var í fyrsta sæti fékk þrjú stig, tvö 
stig fengust fyrir annað sætið og eitt stig fyrir þriðja sætið. Að auki völdu sömu einstaklingar bestu viðskipti ársins og verstu viðskipti ársins. Eftirtaldir voru í dómnefnd Markaðarins: Ingólfur Bender, forstöðumaður 
greiningardeildar Glitnis, Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar Landsbankans, Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík, Halla Tómasdóttir, stjórnarformaður Auður Capital, Finnur Oddsson, 
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, Ágúst Einarsson, rektor Viðskiptaháskólans á Bifröst, Ólafur Ísleifsson, lektor við HR, Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri Saga Capital, Jafet Ólafsson hjá VBS fjárfestinga-
banka, Katrín Pétursdóttir, forstjóri Lýsis, Ásta Dís Óladóttir, dósent á Bifröst, Þorsteinn Þorgeirsson, skrifstofustjóri efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins, Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar Íslands, Hafliði 
Helgason, fyrrverandi ritstjóri Markaðarins, Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Gunnar Ólafur Haraldsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar, Friðrik Már Baldursson, prófessor í HR, 
Hrund Rudólfsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Milestone og formaður stjórnar SVÞ, Jón Þór Sturluson, aðstoðarmaður viðskiptaráðherra, og Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja.

Janúar: 
■ Baugur lýsir andstöðu við hvalveiðar Íslendinga.
■ Skipulagi Baugs Group breytt. Félagið skiptist í 

smásölu, eignasvið og fjárfestingar, fjölmiðla og 
upplýsingatækni.

Mars:
■ SOUK verslunarmiðstöðin opnuð í Stokkhólmi 

– þar inni eru stærstu verslanir Top Shop og Top 
Man utan Bretlands.

Apríl:
■ Baugur eignast þriðjung í Humaic, dreif-

anda á Apple-vörum á Íslandi og í 
Skandinavíu.

■ Baugur og FL Group verða stærstu 
hlut hafarnir í Glitni.

Maí:
■ Baugsstefna í Mónakó. Tina Turner 

skemmtir og Jón Ásgeir kemur 

fram í grínútgáfu X-factor.
■ Fasteignasjóður í eigu Baugs kaupir 21 einka-

rekið sjúkrahús í Bretlandi.

Júní:
■ Baugur selur hlut sinn í dönsku raftækja-

keðjunni Merlin.
■ Baugur eykur hlut sinn í 

Debenhams.
■ Baugur hefur þátttöku í upp-

græðsluverkefni í Rúanda. Bill 
Clinton og Tom Hunter leiða verk-
efnið.

■ Skipulagsbreytingar hjá Baugi. Jón 
Ásgeir hættir sem forstjóri og verður 
stjórnarformaður. Gunnar Sigurðsson verður 
forstjóri Baugs Group.

■ Skýrsla Deloitte sýnir að Baugur er þriðji stærsti 
smásali á Norðurlöndum og sá sem hraðast vex.

Júlí:
■ Baugur ásamt fleirum kaupir í bandarísku frétta-

veitunni NewsEdge.

Ágúst:
■ Mosaic Fashions fer í einkaeigu fjárfesta undir 

forystu Baugs.
■ Fréttir um tuttugu milljarða króna hagn-

að Baugs á fyrri hluta ársins.

September:
■ Fimm Hamleys-verslanir opnaðar víðs 

vegar um Bretland.
■ FL Group eignast 84 prósenta hlut í 

Tryggingamiðstöðinni.
■ Stoðir eignast Keops, stærsta fasteignafélag 

Danmerkur.

Október:
■ Stoðir, Keops og Atlas Ejendomme sameinast í 

Landic Property.

■ Orðrómur um kaup á Saks í Bandaríkjunum.
■ Fjallað um hugsanlega útrás Baugs til 

Þýskalands og Indlands í breskum fjölmiðlum.

Nóvember:
■ Leikskólinn Baugur, sem 

raunar er alveg ótengdur 
Baugi Group, opnaður í 
Kópavogi.

Desember:
■ Hræringar í FL Group. 

Hlutafé aukið með þátttöku 
Baugs.

■ Baugur staðfestir orðróm um áhuga á yfirtöku á 
Moss Bros Group.

■ Fréttir um að eignir Baugs í Bretlandi hafi rýrn-
að um helming á árinu.


