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Skýrsla stjórnarmanns í Ístex hf. 

 

 Árið 2014 tóku sauðfjárbændur og aðrir eigendur Ístex miklar og stórar ákvarðanir um 

framtíð ullarverksmiðjunnar sem vonandi verða okkur öllum til heilla.  

 Ístex er almenningshlutafélag og frá upphafi hefur enginn einn aðili haft ráðandi hlut í 

félaginu þó að fáeinir starfsmenn fyrirtækisins og LS ættu nokkuð væna hluti. Að áliðnum síðast 

liðnum vetri buðu utanaðkomandi aðilar í þá stóru hluti sem voru í einstaklingseigu, greinilega 

með það að markmiði að ná meirihluta í fyrirtækinu. Eigendur hlutanna gerðu okkur LS 

mönnum aðvart um málið og höfnuðu í kjölfarið þessu kauptilboði, þó að þeir hefðu hug á að 

selja hluti sína til að undirbúa starfslok sín.  

 Þannig stóðu málin þegar aðalfundur LS var haldinn síðast liðið ár. Þá nefndi ég þessi mál 

ekki einu orði í skýrslu minni eða í ræðustól, þrátt fyrir að framundan biðu stórar ákvarðanir 

sem vörðuðu LS og alla sauðfjárbændur mjög miklu. Auðvitað hefði verið best að geta velt 

vöngum yfir stöðu mála, fengið fram hver vilji fundarmanna væri varandi eignarhald 

ullarverksmiðjunnar og hvað bæri að gera í framhaldinu. En það var einfaldlega ekki hægt. 

Málið var á því stigi.  

 Í sumar buðu fleiri aðilar í hluti þriggja lykilstarfsmanna og við, fulltrúar sauðfjárbænda, 

horfðumst í augu við þá staðreynd að til að eignast þessa hluti yrðum við að borga fyrir þá og 

semja um kaupin sem allra fyrst. Það var mat stjórnar Ístex og stjórnar LS að hagur 

ullarverksmiðjunnar og bænda færi saman í þessu máli og að yfirtaka annarra á fyrirtækinu 

hefði í för með sér ógn við rekstur og markmið Ístex hf.  

 Nú standa mál svo að Ístex hf. hefur afráðið að kaupa nærri 10% af eigin hlutum eða svo 

stóran hlut sem lög leyfa. Ullarinnleggjendur kaupa á fjórum árum það sem eftir stendur af 

hlutum starfsmannanna með milligöngu LS. Þeir sem skuldbinda sig til að fjárfesta í félaginu, fá 

uppbót á ullarverð frá Ístex. Með þessu móti má segja að starfandi sauðfjárbændur endurnýji 

eign sína í félaginu, en fyrir nærri aldarfjórðungi lögðu þáverandi ullarinnleggjendur til um 30% 

hlutafjár við stofnun félagsins.  

 Sauðfjárbændur hafa brugðist mjög vel við kalli okkar um að koma að þessari 

eignabreytingu, satt að segja frábærlega, og þar birtist skynsemi, einhugur og samtakamáttur 



bænda, eins og svo oft áður. Máttur bænda er afl sem vissulega er til og það er sterkt, miklu 

sterkara en margur hyggur. 

 Framundan er mjög breytt eignarhald í félaginu, nokkrir stórir hlutir verða margir litlir. 

Til að bregðast við því voru gerðar breytingar á lögum félagsins á nýliðnum aðalfundi, þar sem 

ekki er lengur krafist mætingar yfir 50% hluta til að félagsfundur teljist löglegur. Sú lagabreyting 

leysir þó ekki allan stjórnunarvanda hins nýja Ístex.  

 Mögulegt væri að stofna félag þeirra ullarinnleggjenda sem eignast hlut í fyrirtækinu, til 

að fara með atkvæði þess stóra hóps og halda utan um þeirra hagsmuni. Mitt mat og annarra 

sem þetta hafa íhugað, er að þess ætti ekki að þurfa. Við getum notað félagskerfið sem fyrir er, 

meðal annars það félag sem heldur fundinn sem við nú sitjum. Enda verður hlutur LS í Ístex 

líklega langstærsti einstaki hluturinn að loknum þeim breytingum sem við höfum hrundið af 

stað. Ég tel mjög mikilvægt að sá hlutur verði ekki minnkaður, einfaldlega til að raunveruleg 

aðkoma sauðfjárbænda að ákvörðunum um rekstur Ístex hf. verði tryggð. 

 Á nýliðnum aðalfundi Ístex var ákveðið að greiða arð, fimmta árið í röð, 20% af nafnverði 

hlutafjár. Hluti af þeim arðgreiðslum rennur vitaskuld til LS. Ég hreyfi hér með því máli að þeim 

fjármunum verði varið til að kaupa hluti í Ístex og stækka þar með hlutdeild bænda í félaginu í 

gegn um LS.  

 Rekstur og afkoma félagsins hefur verið í góðu jafnvægi undanfarin ár. Svo var einnig 

árið 2014, félagið skilaði hagnaði og endurnýjun og uppbygging innan fyrirtækisins er í 

eðlilegum farvegi. Reksrartekjur (879 mkr.) lækkuðu þó frá fyrra ári vegna styrkingar krónunnar 

og frestunar á verðhækkun innanlands og minni útflutnings óunninnar ullar. Samdráttur varð í 

sölu til prjónastofa. Lopasala er jöfn og góð. Rekstrargjöld hafa einnig dregist aðeins saman og 

voru 791 mkr. Hagnaður ársins eftir skatta er 40 mkr. Birgðastaða er mjög góð og til stendur að 

minnka birgðir frá því sem nú er. Eigið fé samkvæmt efnahagsreikningi er 423 mkr.  Afskriftir 

námu 31 milljón, fjármagnskostnaður lækkar milli ára ásamt skuldum og skuldbindingum. 

Eiginfjárhlutfall fer hækkandi og er nú 65,4%. Eigið fé er 423 milljónir.   

 Hlutfall góðrar vinnsluullar hefur aukist í innleggi og er það viðsnúningur. Sú þróun þarf 

að halda áfram. Ullin á fénu okkar er í eðli sínu góð en mestu skiptir að ná henni óskemmdri af 

skepnunni og skila henni þannig að hún nýtist sem best. Nú er unnið að því að koma upp nýjum 

þurrkara á Blönduósi sem mun fara betur með ullina og auka afköst við þvottinn. Margir hafa 

beðið lengur en gott þykir eftir að losna við ull. Vonandi mun sá tími styttast eitthvað með 

tilkomu nýja þurrkarans.  



 Á aðalfundi Ístex í janúar var stjórnin öll endurkjörin, en hana skipa: Ari Teitsson, Sigríður 

Jónsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jón Haraldsson og Hulda Hákonardóttir. Varamenn eru, hver og 

einn fyrir tilsvarandi stjórnarmann: Guðjón Kristinsson, Böðvar Sigvaldi Böðvarsson, Jóhanna 

Pálmadóttir, Viktor Guðbjörnsson og Kristinn Hannesson.  

 Árið 2014 kom stjórn Ístex saman í sjö skipti og hélt níu fundi, auk tveggja hluthafafunda 

og aðalfundar. Aðrir fundir, símtöl og bréfaskriftir eru ótalin. Þeim sem komu að málefnum Ístex 

á árinu þakka ég samstarfið, félagsmálafólki, bændum og stjórn og starfsfólki Ístex.  

 
Niðurlagsorð ársskýrslunnar að þessu sinni eru mín eigin. 
 
Við seilumst 
eins og venjulega 
eftir tíkalli sauðfjárbóndans 
til að hann eigi þó ef til vill sjálfur 
vasann 
þegar annað er farið en gatið. 
 
Sigríður Jónsdóttir. 


