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STARFSEMIN
REKSTUR OG AFKOMA

UMBROTATÍMAR
2003-2010

Sala samstæðunnar nam € 37,7
milljónum (kr. 6,6 milljarðar)
en var € 39,7 milljónir (kr. 5,2
milljarðar) árið áður. Samdrátt
ur í sölu, í evrum talið, var 5% en
27% aukning í krónum talið.

Í byrjun árs 2003 var skrif
stofa, netahnýting og kaðlafram
leiðsla staðsett að Bíldshöfða 9 í
Reykjavík, framleiðsla þráða og
netagarns var hjá dótturfélagi
í bænum Pombal í Portúgal og
framleiðsla og viðhald flottrolla
og fixing botntrolla í leiguhús
næði við vesturhöfn Reykjavíkur.

Rekstrarhagnaður nam €3,1
milljón (kr. 536 milljónum) sem
var 8,1% af tekjum ársins, en
hann var €1,9 milljónir (kr. 247
milljónir) árið áður sem var þá
4,8% af tekjum.
Fjárliðir voru €0,4 milljónir til
tekna (kr. 65 milljónir). Meðtalið
í þeim lið er hlutdeild félagsins í
hagnaði HB Granda hf. að upp
hæð €1,2 milljónir (kr. 209 millj
ónir). Fjárliðir voru €2,6 millj
ónir (kr. 337 milljónir) til gjalda
árið áður.
Hagnaður samstæðunnar
var
€3,0 milljónir (kr. 520 milljón
ir) en var €0,9 milljónir (kr. 120
milljónir) árið áður.

Á þeim tíma skorti nokkuð upp á
að Hampiðjan sinnti öllum þörf
um viðskiptavina sinna þegar
kom að veiðarfærum. Hampiðjan
sá hvorki um uppsetningu né við
hald nóta til loðnu- og síldveiða,
seldi ekki margskonar járnavör
ur sem notaðar eru í og við veið
arfæri, ásamt því að framleiða
hvorki víragrandara né grjóthopp
aralengjur fyrir botntroll.

Flutningskostnaðurinn var íþyngj
andi, óhagkvæmt var að halda
úti tveimur framleiðslueiningum
ásamt því að rekstrarkostnaður
á Íslandi fyrir samkeppnisiðnað
var óhagstæður. Að lokum má
nefna að þrátt fyrir umfangsmik
inn vélakost framleiddi Hampiðj
an ekki nælonnet sem eru notuð
í umtalsverðu magni í flottroll og
flottrollspoka.

Augljóst óhagræði var af því að
framleiða garn í Portúgal, flytja
það til Íslands til að hnýta úr því
trollnet sem seld voru m.a. til við
skiptavina í Evrópu.

Með flutningi á skrifstofu Hamp
iðjunnar að Skarfabakka lýkur nú
á þessu vori umbreytingum á verk
efnum, skipan og aðstöðu rekstrar
eininga Hampiðjunnar sem hófust
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árið 2003. Helstu áfangar þeirra
voru:
• Um mitt ár 2003 keypti Hamp
iðjan allt hlutafé Utzon Net. Ut
zon Net var danskt félag sem var
sérhæft í framleiðslu nælonneta
en framleiddi einnig kaðla úr Dy
neema og trollkúlur. Eigandi fé
lagsins hafði gripið til þess ráðs
að flytja framleiðslu nælonnet
M.kr

anna til Sjólei í Litháen en vista
framleiðslu kaðla og trollkúlna í
félögum sem voru staðsett í Dan
mörku. Framleiðsla nælonnetanna
var í gömlu en uppgerðu iðnaðar
húsi í borginni Sjólei í Litháen, um
10 þús. fermetrar að stærð. Hjá fé
laginu störfuðu um 60 starfsmenn,

Rekstrartekjur samstæðu
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• Í lok árs 2003 flutti Hampiðj
an framleiðslu á trollnetum af
Bíldshöfðanum til hins nýja dótt
urfélags í Sjólei, sem fékk nafnið
Hampidjan Baltic.
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• Árið 2004 var húsnæði Hamp
idjan Baltic stækkað um 4 þús.
fermetra og í lok þess árs var
framleiðsla á köðlum færð frá
Íslandi til dótturfélagsins í Lit
háen. Í kjölfarið var um 9 þús.
fermetra fasteign Hampiðjunnar
að Bíldshöfða seld ásamt lóða
réttindum og 2 skrifstofuhæð
um í skrifstofuturni á vesturlóð
Bíldshöfðans. Skrifstofa Hamp
iðjunnar flutti í byrjun árs 2005 af
Bíldshöfðanum í leiguhúsnæði að
Flatahrauni í Hafnarfirði.

netaverkstæða og útgerða ásamt
því að vinna fótreipi á troll og
víra. Síðar keypti Hampiðjan eft
irstöðvar hlutafjár félagsins og
sameinaðist það í kjölfarið Hamp
iðjunni.

• Árið 2005 var aftur ráðist í
verulega stækkun á verksmiðju
Hampidjunnar Baltic og nú um 6
þús. fermetra til að hýsa netaverk
stæði sem áhugi var að koma á fót
í tengslum við grunnframleiðsl
una og þráða- og garnframleiðslu
dótturfélagsins Balmars í Portú
gal. Að afloknum flutningi garn
framleiðslunnar árið 2006 voru
eignir dótturfélagsins í Portúgal
seldar, m.a. 5 þús. fermetra fast
eign í Pombal.

• Árið 2007 hóf Hampiðjan að
reisa 6 þús. fermetra húsnæði fyr
ir neta- og nótaverkstæði, víra
vinnslu, lager og skrifstofur á
1,5 hektara lóð á Skarfabakka í
Sundahöfn. Því verki lauk nú end
anlega á vormánuðum 2010 þegar
skrifstofa félagsins flutti í nýjar
höfuðstöðvar.

• Árið 2004 tók Hampiðjan yfir
rekstur Nótastöðvarinnar á Akra
nesi. Nótastöðin hafði sinnt m.a.
þjónustu við nætur og leigði
Hampiðjan fasteign félagsins
á Akranesi í nokkur ár fyrir þá
starfsemi.
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Að Skarfabakka er nú rekin al
hliða þjónusta með veiðarfæri
fyrir togara- og nótaútgerðir.
Þar eru nætur endurnýjaðar og
þjónustaðar, flottroll framleidd
og yfirfarin, flottrollspokar settir
upp, botntroll fixuð, víragrand
arar þrykktir, grjóthopparar sett
ir saman og margs konar járna
vara seld með netum og köðlum.
Á skrifstofunni starfa troll- og
hlerahönnuðir, sölumenn full
gerðra veiðafæra og íhluta þeirra
ásamt sölumönnum framleiðslu
vara Hampiðjunnar í Baltic. Þar
eru einnig aðalskrifstofa Hamp
iðjunnar sem sér um bókhald,
fjármál, upplýsingakerfi og yfir
stjórn móðurfélagsins og dóttur
félaga. Að Skarfabakka starfa nú
um 50 starfsmenn.
Hjá Hampidjan Baltic í Sjólei
í Litháen er nú, á 21 þús. fer
metra gólfi, öll grunnframleiðsla
Hampiðjunnar, þ.e. framleiðsla
á þráðum, garni, köðlum og öll
um gerðum neta fyrir troll. Þar er
einnig starfrækt veiðarfæragerð

• Árið 2003 keypti Hampiðjan
60% hlutafjár í Tben ehf. Tben
sinnti endursölu á járnavörum til
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og léttir hún undir með fyrirtækj
um samstæðunnar þegar þess þarf
með. Hjá félaginu starfa um 260
starfsmenn, allt heimamenn að
undanskildum Hirti Erlendssyni,
framkvæmdastjóra félagsins.
Fyrirkomulag rekstrar Hampiðj
unnar er nú traust og vonast er til
að það verði félaginu ábatasamur
rekstrargrunnur fyrir komandi ár.

STARFSEMIN
• Móðurfélagið rekur netaverk
stæði að Skarfagörðum sem sinn
ir sölu, framleiðslu og þjónustu
við veiðarfæri. þá fellur rekst
ur dótturfélags í Litháen innan
stjórnskipunar móðurfélagsins en
það félag framleiðir net og kaðla,
m.a. fyrir móður- og dótturfélög
samstæðunnar, og ofurkaðla í
ýmsa notkun. Þá vistast eignar
hlutir í öðrum dótturfélögum hjá
móðurfélaginu ásamt 9,4% eign
arhlut í HB Granda hf. Rekstur
móðurfélagsins gekk ágætlega
árið 2009 og afkoman var ásætt
anleg.

M.kr

• Hampidjan HiTec, staðsett
í Bergen í Noregi, sinnir alfarið
sölu á vörum Hampiðjunnar sem
framleiddar eru úr ofurefnum s.s.
Dyneema og Vectra n. Áhersla
félagsins er á sölu til olíuiðnaðar.
Rekstur HiTec gekk brösuglega
annað árið í röð. Minni sala til ol
íuleitarfyrirtækja vó þar þyngst.
Tap var á rekstrinum. Skorið hef

Hagnaður(tap)
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ur verið niður í rekstrarkostnaði
og áhersla lögð á að ná jafnvægi í
rekstri félagsins á þessu ári.
• Swan Net er stærsta dóttur
félag móðurfélagsins og sinnir
veiðarfæramörkuðum á Írlandi,
Skotlandi, Shetlandseyjum og
svo á austurströnd Bandaríkj
anna. Vegna góðs árangurs í sölu

Arðsemi eigin fjár
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STARFSEMIN
veiðafæra, mest til Asíu, jókst
sala félagsins frá árinu áður og
var kr. 2 milljarðar. Hagnaður var
af rekstri félagsins.
• Cosmos í Danmörku sinnir
jöfnum höndum flottrollum, nót
um, rækju- og botntrollum og
fiskeldi, mest fyrir viðskiptamenn
í Danmörku, Noregi, Finnlandi
og Svíþjóð. Sala félagsins jókst
aðeins frá fyrra ári og var kr. 1,1
milljarður. Minniháttar tap var á
rekstrinum.
• Fjarðanet er innlent dótturfé
lag Hampiðjunnar. Félagið hefur
starfsstöðvar á Neskaupstað, Fá
skrúðsfirði, Akureyri og Ísafirði.
Rekstur Fjarðaneta gekk framar
vonum og var ágætur hagnaður af
rekstri félagsins eftir erfið undan
gengin ár.
• Hampidjan USA er netaverk
stæði í Seattle í Bandaríkjunum
og starfsemi þess er að stærstum
hluta þjónusta við útgerðir sem
veiða ufsa í Beringshafi. Rekstur
inn gekk illa á síðasta ári og kom
þar til minni sala sem rekja má til

kvótaniðurskurðar á alaskaufsa.
Tap var á rekstrinum.
• Hampidjan New Zealand er
söluaðili á vörum Hampiðjunnar
í Eyjaálfu og samhliða starfsstöð
í Nelson rekur félagið netaverk
stæði í Timaru sem sér um veið
arfæraþjónustu m.a. fyrir Sanford
Seafood, sem er eitt af þrem
ur stórum sjávarútvegsfélögum
Nýja-Sjálands. Eftir nokkur erfið
ár náðist jafnvægi í rekstri félags
ins á síðasta ári.
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• Hampiðjan Canada er neta
verkstæði í Spaniards Bay, rétt
utan St. Johns á Nýfundnalandi,
sem sinnir að stærstum hluta
veiðarfæraþjónustu við útgerðir
rækjubáta. Rekstrartekjur félags
ins drógust heldur saman í fyrra
og lítið tap var á r ekstri félagsins.

Arður af afkomu viðkomandi árs
sem hlutfall af nafnverði hlutafjár

Skipting rekstrartekna samstæðunnar
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• Hampidjan Namibia er neta
verkstæði í Walvis Bay í Namib
íu. Rekstur félagsins er ekki um
svifamikill en hefur verið í góðu
jafnvægi.
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HLUTHAFAMÁL

9.000

Viðskipti með hlutabréf Hamp
iðjunnar á First North hlutabréfa
markaðnum á árinu 2009 námu kr.
8,9 milljónum. Gengi hlutabréfa
Hampiðjunnar í árslok var 3,5 en
var 5 í ársbyrjun. Nafnávöxtun
var neikvæð um 30%. Í ársbyrjun
2009 voru hluthafar félagsins 236
en í árslok voru þeir 237.
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sögu hlutabréfamarkaða og högg
ið, sem margir fjárfestar fengu,
slíkt að eðlilegt er að þeir þurfi
tíma til að endurheimta þrek og
vilja til að fjárfesta aftur á ís
lenskum hlutabréfamarkaði. Eins
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Raunávöxtun hlutafjár
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Hampi›jan
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 einni hluta árs 2007 hófst
S
allsnörp lækkun á verðmæti fé
laganna sem í október 2008 end
aði í algjöri hruni. Umrædd vísi
talan fór lægst í um 380 stig um
vorið 2009 og hafði þá lækkaði
yfir 95% frá því er hún reis hæst
í júlí 2007. Slíkt hrun er óþekkt í

-10

A›alvísitala

4.000

Á árunum 2003 til 2007 reis
hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi í
áður óþekkta hæð og í júlí mánuði
2007 sló heildarvísitala Aðallista
Kauphallarinnar yfir 8.000 stig en
hún hafði verið sett sem 1.000 stig
í ársbyrjun 1998. Verðmæti félaga
á Aðallista Kauphallarinnar hafði
því áttfaldast á innan við 10 árum.

0

A›alvísitala Kauphallarinnar og ver›mæti Hampi›junnar

og sést á myndinni þá jókst verð
mæti Hampiðjunnar nokkuð þegar
bólan blés út en lækkað með og í
kjölfar hrunsins.
Ef vel tekst til á næstu misserum
og árum með rekstur félagsins
hlýtur verðmæti þess að aukast á
hlutabréfamarkaði frá því sem nú
er.

HORFUR
Árið 2009 var í heildina tekið hag
fellt fyrir Hampiðjuna. Útlit fyr
ir yfirstandandi ár er ágætt og er
reiknað með að rekstrarhagnaður
samstæðunnar, þ.e. hagnaður fyrir
fjárliði og skatta, verði keimlíkur
því sem hann var á síðasta ári.

ÁRSREIKNINGUR
HAMPIÐJUNNAR

2009          
LAGÐUR FRAM Á AÐALFUNDI 21. MAÍ 2010
FYRIR STARFSÁRIÐ
1. JANÚAR TIL 31. DESEMBER 2009
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Skýrsla og áritun stjórnar og forstjóra
Samstæðuársreikningurinn hefur að geyma ársreikning Hampiðjunnar hf. og dótturfélaganna Balmar Fios lda. í Portúgal,
Hampidjan Namibia ltd. í Namibíu, Hampidjan New Zealand ltd. á Nýja Sjálandi, Hampidjan USA Inc. í Bandaríkjunum, Swan
Net Gundry ltd. á Írlandi, Cosmos Trawl a/s í Danmörku, Hampidjan HiTec Ropes a/s. í Noregi, Hampidjan Canada ltd. í Kanada,
Hampidjan Baltic uab í Litháen, Otter Ultra Low Drag ltd. Cayman og Fjarðaneta hf. á Íslandi.
Samstæðuársreikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af
Evrópusambandinu.
Rekstrartekjur samstæðunnar á árinu voru 37,7 milljónir evra en árið áður voru rekstrartekjur 39,7 milljónir evra. Unnin ársverk
hjá samstæðunni voru 436, en voru 537 árið áður. Laun og launatengd gjöld námu 10,2 milljónum evra, þar af voru 1,6 milljónir
evra launa-tengd gjöld. Hagnaður ársins var 3 milljón evrur en árið áður var hagnaður 918 þúsund evrur.
Heildareignir samstæðunnar voru 78 milljónir evra í árslok. Eigið fé var 37,6 milljónir evra í árslok en af þeirri upphæð eru 6 milljónir evra hlutdeild minnihluta í eigin fé dótturfélaga. Hlutfall eigin fjár, þegar hlutdeild minnihluta er talin með eigin fé, var
48% í árslok. Hlutafé í félagsins í árslok var IKR 496,6 milljónir eða 5,5 milljónir evra. Síðasta skráða viðskiptagengi með hlutabréf félagsins á sl. ári var 3,5.
Fjöldi hluthafa í félaginu var 237 í árslok, en var 236 í ársbyrjun. Í árslok áttu þrír hluthafar yfir 10% eignarhlut í félaginu, en það
eru Vogun hf. sem átti 37,8%, Landsbankinn hf. sem átti 22% og Fiskveiðahlutafélagið Venus hf. sem átti 14,7% af heildarhlutafé
félagsins, aðrir hluthafar áttu minna en 10% eignarhlut.
Stjórn Hampiðjunnar hf. hefur sett sér starfsreglur í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga, þar sem valdsvið stjórnar er skilgreint
og verksvið hennar gagnvart forstjóra. Í starfsreglum þessum er meðal annars að finna reglur um fundarsköp, reglur um hæfi
stjórnarmanna til þátttöku í afgreiðslu mála, reglur um þagnarskyldu, upplýsingagjöf forstjóra gagnvart stjórn og fleira. Stjórn
félagsins ákveður starfskjör forstjóra.
Stjórn Hampiðjunnar hf. leitast við að fylgja Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Þó er ekki ljóst hvort stjórn félagsins
uppfyllir skilyrði í greinum 2.5 og 2.6, en það er mat stjórnar að viðmið þeirra orki tvímælis.
Stjórn félagsins leggur til að á árinu 2010 verði greiddur 12% arður af nafnverði hlutafjár til hluthafa, en vísar að öðru leyti í
ársreikninginn varðandi breytingar á eigin fé félagsins.
Stjórn og forstjóri Hampiðjunnar hf. staðfesta hér með ársreikning samstæðu félagsins fyrir árið 2009 með undirritun sinni.

Hafnarfirði 19. mars 2010
Stjórn:
Bragi Hannesson
Árni Vilhjálmsson
Sigurgeir Guðmannsson
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Forstjóri:
Jón Guðmann Pétursson

Kristján Loftsson
Jón Guðmann Pétursson

Áritun óháðs endurskoðanda
Til Stjórnar og hluthafa í Hampiðjunni hf.
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning samstæðu Hampiðjunnar hf. fyrir árið 2009. Ársreikningurinn hefur að geyma
skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um breytingu á eigin fé, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir
hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og lög um ársreikninga. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda
innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem
er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.
Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi
við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.
Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggir
á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins.
Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.
Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.
Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu samstæðu Hampiðjunnar hf. á árinu 2009, efnahag 31. desember
2009 og breytingu á handbæru fé á árinu 2009, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir
af Evrópusambandinu og lög um ársreikninga.

Reykjavík 19. mars 2010
PricewaterhouseCoopers hf.
Ómar H. Björnsson Kristinn Freyr Kristinsson
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REKSTRARREIKNINGUR
REKSTRARREIKNINGUR SAMSTÆÐU

YFIRLIT UM HEILDARAFKOMU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra

Skýringar á bls. 19-37 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila
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EFNAHAGSREIKNINGUR SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Skýringar á bls. 19-37 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila

EFNAHAGSREIKNINGUR
YFIRLIT UM BREYTINGAR Á EIGIN FÉ SAMSTÆÐU

Hlutafé

Yfir
verðsreikn

Aðrir
varasjóðir

Staða 1. janúar 2008
Heildarafkoma ársins .....................................................
Arður til hluthafa ............................................................
Keypt eigin hlutabréf ......................................................

5.543

549

(6)

(23)

Staða 31. desember 2008 / 1. janúar 2009
Heildarafkoma ársins .....................................................
Lagt í varasjóð ...............................................................
Keypt eigin hlutabréf ......................................................

5.537

526

(1)

(5)

Staða 31. desember 2009

5.536

521

Óráðst.
eigið fé

Hlutd.
minnihl.

(378)
(1.213)

23.458
1.614
(429)

5.733
(10)

34.905
391
(429)
(29)

(1.591)
369
321

24.643
2.112
(321)

5.723
269

34.838
2.750
0
(6)

(901)

26.434

5.992

37.582

Samtals

Frekari skýringar á eigin fé eru í skýringum 10 og 24

Fjárhæðir eru í þúsundum evra

Skýringar á bls. 19-37 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila
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SJÓÐSTREYMI
SJÓÐSTREYMI SAMSTÆÐU

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Skýringar á bls. 19-37 eru óaðskiljanlegur hluti þessara samstæðureikningsskila

SKÝRINGAR

REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR
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SKÝRINGAR
SKÝRINGAR
REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR

lli laga nr. 2/1995 um hlutafélög.
andi. Heimilisf

2.1 Grundvöllur reikningsskila

.t. aflei

ngu nr. 4.
y

g

túlkun
IFRS 7
IFRS 8
IAS 1
IAS 23
IFRIC 16

g

g

g

Innihald
Fjármálagerningar - Framsetning, endurbætur
Framsetning reikningsskila, endurbætur
Áhættuvarnir vegna fjárfestinga í erlendri starfsemi

Gildistökutími
1. janúar 2009
1. janúar 2009
1. janúar 2009
1. janúar 2009
1. janúar 2009

IFRS 7 ‘Fjármálagerningar – Framsetning’ (endurbætur) (tók gildi 1. janúar 2009).

nga en breytir ekki afkomu félagsins.

reikningsskil samstæ

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra

31

Fjárhæðir eru í þúsundum evra

32

SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR

Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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Fjárhæðir eru í þúsundum evra
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SKÝRINGAR
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HLUTVERK HAMPIÐJUNNAR HF.

• Að vera leiðandi í sölu og þjónustu á afburða veiðarfærum á mörkuðum
sem óska eftir gæðum og hafa efni á þeim.
• Að þróa og selja kaðla úr ofurefnum á mörkuðum sem gefa af sér virðisauka
vegna vöruþróunar, efnisvals, einkaleyfa eða aðgengis.
• Að fjárfesta, með langtíma samstarfsaðilum, í annarri atvinnustarfsemi.

