Annáll efnahags- og peningamála
Júní 2007
Hinn 26. júní tilkynnti Kaupþing banki hf. um útgáfu víkjandi skuldabréfa að fjárhæð 250 milljónir evra eða um 21 ma.kr. Skuldabréﬁn
teljast til eiginfjárþáttar A (e. Tier 1).
Júlí 2007
Hinn 5. júlí var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands hefði ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum.
Hinn 5. júlí samþykkti Fjármálaeftirlitið samruna VBS fjárfestingarbanka
hf. og Fjárfestingarfélags sparisjóðanna (FSP) undir nafni VBS fjárfestingarbanka hf.
Hinn 6. júlí tilkynnti ríkisstjórnin um þriðjungs niðurskurð þorskkvóta
á næsta ﬁskveiðiári og áform um mótvægisaðgerðir. Aðgerðirnar miða
einkum að því að draga úr fyrstu áhrifum þeirrar tekjuskerðingar sem
verður í kjölfar aﬂasamdráttarins, styrkja sjávarsamfélögin og eﬂa hafrannsóknir. Með mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar verður u.þ.b.
6,5 ma.kr. varið á næstu þremur árum til nýrra verkefna sem styrkja
atvinnulíf í landinu, auka menntun og bæta úrræði þeirra einstaklinga
sem verða fyrir tekjutapi. Þar til viðbótar verður framkvæmdum fyrir
rúmlega 4 ma.kr. ﬂýtt í samgönguáætlun. Áætlað er að þær verði
unnar á árunum 2008-2010.
Hinn 30. júlí fór fram útboð á ríkisvíxlum RIKV 07 1101 hjá Lánasýslu
ríkisins. Óskað var eftir kauptilboðum í ﬂokkinn og var heildarfjárhæð áætluð á bilinu 2.500-5.000 m.kr. Alls bárust tilboð að nafnverði
fyrir 8.500 m.kr. Tilboðum var tekið fyrir 5.000 m.kr. að nafnverði á
meðalávöxtun 13,82%. Hæsta ávöxtun tekinna tilboða var 13,90%
og lægsta 13,58%.
Hinn 31. júlí ákvað bankaráð Landsbanka Íslands hf. að nýta heimild
í samþykktum félagsins frá aðalfundi 9. febrúar 2007 til að hækka
hlutafé í Landsbanka Íslands hf. um 172.076.284 kr. að nafnverði. Hinir
nýju hlutir verða notaðir til að greiða fyrir 90% af kaupverði breska
verðbréfa- og fjárfestingarbankans Bridgewell Group plc. Nýir hlutir
í Landsbankanum voru gefnir út 8. ágúst og skráðir í OMX Norrænu
kauphöllina Íslandi hinn 9. ágúst. Bridgewell varð hluti af samstæðureikningi Landsbankans hinn 10. ágúst 2007. Starfsemi Bridgewell og
Teather & Greenwood verður sameinuð undir heitinu Landsbanki Securities UK.
Ágúst 2007
Hinn 15. ágúst tilkynnti Kaupþing banki hf. um undirritun samnings
um kaup á öllu hlutafé í hollenska bankanum NIBC Holding BV fyrir
u.þ.b. 3 ma. evra eða 270 ma.kr. Kaupþing greiðir seljanda hluta af
kaupverðinu með útgáfu 110 milljóna nýrra hluta, samtals að verðmæti 1.360 milljónir evra. Greiddar verða 1.625 milljónir evra í reiðufé
af handbæru fé með útgáfu víkjandi skuldabréfa og afrakstri útgáfu á
40 milljónum nýrra hluta sem boðnir verða hluthöfum í forgangsréttarútboði.
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Hinn 29. ágúst veitti Fjármálaeftirlitið Straumi-Burðarási Fjárfestingarbanka hf. viðskiptabankaleyﬁ.
Hinn 30. ágúst fór fram útboð á ríkisvíxlum RIKV 07 1203 hjá Lánasýslu ríkisins. Óskað var eftir kauptilboðum í ﬂokkinn og var heildarfjárhæð áætluð á bilinu 2.500-5.000 m.kr. Alls bárust tilboð að nafnverði
fyrir 7.900 m.kr. Tilboðum var tekið fyrir 4.450 m.kr. að nafnverði á
meðalávöxtun 14,13%. Hæsta ávöxtun tekinna tilboða var 14,31%
og lægsta 13,95%.
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September 2007
Hinn 3. september ákvað stjórn Straums-Burðaráss Fjárfestingarbanka
hf. samkvæmt samþykkt félagsins og ákvörðun hluthafafundar hinn 8.
mars 2007 að hlutafé bankans skuli skráð í evrum í stað íslenskra króna.
Hlutafé Straums verður 109.493.129 evrur í stað 10.359.144.971
krónu. Umbreytingin raskar ekki eignarhlutföllum í félaginu og hefur
sem slík ekki bein áhrif á verðmæti hlutafjáreignar hvers hluthafa fyrir
sig.
Hinn 4. september var tilkynnt að fjármálaráðherra hefði ákveðið að
fela Seðlabanka Íslands útgáfu innlendra markaðsverðbréfa ríkissjóðs
sem var áður á hendi Lánasýslu ríkisins. Með því verður heildarumsjón
lánamála ríkissjóðs á einum stað.
Hinn 6. september var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands
hefði ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum.
Hinn 19. september fór fram fjórða útboð í ﬂokki 2 ára ríkisvíxla RIKB
09 0612. Tilboð námu að nafnvirði 8.000 m.kr. og var tekið fyrir 4.300
m.kr. Meðalávöxtunarkrafa var 13,46%. Í meðalverðshluta útboðsins sem fór fram næstu tvo daga á eftir voru boðnar 430 m.kr. og
nýttu aðalmiðlarar sér það að fullu. Í lok september voru útistandandi
15.505 m.kr. í ﬂokknum. Í áætlun fyrir árið 2007 var gert ráð fyrir að
gefa út ríkisbréf að nafnvirði fyrir 25 ma.kr. og náðist það markmið
með þessu útboði.
Hinn 20. september samþykkti Fjármálaeftirlitið breytingu Sparisjóðs
Reykjavíkur og nágrennis í hlutafélag. SPRON telst hlutafélag frá og
með 1. apríl 2007. Hlutabréf SPRON hf. voru tekin til viðskipta á
aðalmarkaði OMX Norrænu kauphallarinnar Íslandi þriðjudaginn 23.
október. Útgefnir hlutir í SPRON eru 5.004.000.000 og nemur hver
hlutur einni krónu að nafnverði.
Hinn 27. september fór fram útboð á ríkisvíxlum RIKV 08 0103 hjá
Lánasýslu ríkisins. Óskað var eftir kauptilboðum í ﬂokkinn og var
heildarfjárhæð áætluð á bilinu 2.500-5.000 m.kr. Alls bárust tilboð
að nafnverði fyrir 8.250 m.kr. Tilboðum var tekið fyrir 3.550 m.kr. að
nafnverði á meðalávöxtun 14,06%. Hæsta ávöxtun tekinna tilboða
var 14,12% og lægsta 13,95%.
Október 2007
Hinn 1. október ﬂuttist starfsemi Lánasýslu ríkisins til Seðlabanka
Íslands. Einingin heitir á íslensku „Lánamál ríkisins“ og á ensku Government Debt Management.
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Hinn 11. október tilkynnti Kaupþing banki hf. um útgáfu víkjandi
skuldabréfa að fjárhæð 400 milljónir Bandaríkjadala eða um 24 ma.kr.
Skuldabréﬁn teljast með eiginfjárþætti A (e. Tier 1).
Hinn 12. október gaf Landsbanki Íslands hf. út víkjandi skuldabréf að
fjárhæð 400 milljónir Bandaríkjadala eða um 24 ma.kr. Útgáfan telst til
eiginfjárþáttar A (e. Tier 1).
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