Skráningarskjal
Útgefandi: Klappir Grænar Lausnir hf.
Skráningarskjal þetta varðar hlutabréf í B-flokki
útgefin af útgefanda. að nafnverði 66.500.000 kr.
vegna töku þeirra til viðskipta á First North markaði Nasdaq Iceland.
Nasdaq Iceland hf. hefur samþykkt að taka hlutabréfin til viðskipta og verða þau í framhaldi af birtingu
skráningarskjals þessa skráð á First North lista Nasdaq Iceland sem er markaðstorg fjármálagerninga í skilningi
laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.
Minnt er á að hlutabréf eru í eðli sínu áhættufjárfesting. Vegna mögulegrar fjárfestingar í hlutbréfum útgefnum af
Klöppum Grænum Lausnum hf. sem þetta skráningarskjal varðar þá eru fjárfestar hvattir til að kynna sér af
kostgæfni efni skráningarskjalsins sem og fylgiskjöl þess. Skráningarskjalið ber að skoða í heild sinni en nálgast
má gögnin á vef félagsins www.klappir.is/fjarfestar. Er fjárfestum ráðlagt að kynna sér sérstaklega kafla í
skráningarskjalinu um áhættuþætti.
Skráningarskjal þetta má ekki undir neinum kringumstæðum skoða eða túlka sem loforð um árangur í rekstri eða
um ávöxtun fjármuna af hálfu útgefanda, viðurkennds ráðgjafa vegna skráningarinnar á First North Iceland eða
annarra aðila.
Nasdaq First North markaðurinn er markaðstorg fjármálagerninga í skilningi laga nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti sem rekið er af kauphöll innan Nasdaq samstæðunnar. First North Iceland er rekið af Nasdaq
Iceland hf. Félög í viðskiptum á Nasdaq First North falla ekki undir sama laga- og regluverk og gildir um félög á
skipulegum verðbréfamarkaði heldur ber þeim að framfylgja umfangsminna laga- og regluverki. Fjárfesting í
félagi á Nasdaq First North gæti því verið áhættumeiri en fjárfesting í félagi á skipulegum verðbréfamarkaði. Öll
félög í viðskiptum á Nasdaq First North eru með viðurkenndan ráðgjafa sem fylgist með því að útgefandi framfylgi
reglum markaðarins. Hafi félag hlotið undanþágu frá skilyrðum um að vera með viðurkenndan ráðgjafa tekur
Kauphöllin við slíkum eftirlitsskyldum.
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STARFSEMI

Klappir Grænar Lausnir hf. (einnig „Klappir“, „útgefandi“ og „félagið“) er hugbúnaðarfyrirtæki sem vinnur að
þróun og innleiðingu hugbúnaðarlausna í umhverfismálum, svokölluðum umhverfisstjórnunarlausnum. Lausnir og
aðferðafræði Klappa felur í sér söfnun, vinnslu og miðlun umhverfisupplýsinga, þar sem mögulegt er að greina
gögnin, setja upp töluleg markmið og fá heildstæða yfirsýn yfir mengandi starfsþætti. Vörur félagsins eru seldar
sem þjónustulausnir (e. SaaS – Software as a Service) en í því felst að viðskiptavinir greiða mánaðarlega þóknun
fyrir aðgang að þjónustunni. Þjónustan er aðlöguð að gildandi reglum hverju sinni enda er Klappir stöðugt að þróa
og endurbæta vöruframboð sitt.
Hlutverk Klappa er að auðvelda viðskiptavinum sínum að lágmarka vistspor sitt, bjóða hugbúnaðarlausnir sem
tryggja lögfylgni við umhverfislöggjöf og gera allt umhverfisuppgjör öruggt, gagnsætt og skilvirkt.
Hugbúnaðurinn veitir viðskiptavinum þann möguleika að miðla áfram upplýsingum um árangur í umhverfismálum
og er opinberum aðilum jafnframt gert mögulegt að fylgjast með árangri af aðgerðum í samræmi við alþjóðlegar
skuldbindingar. Lausnir og aðferðafræði Klappa gerir viðskiptavinum félagsins kleift að minnka úrgang, draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda og tryggja lögfylgni við umhverfislöggjöf en miða jafnframt að því að draga úr
rekstrarkostnaði viðskiptavina og auka nýtingu hráefna og annarra framleiðslu- og þjónustuþátta.
Hugvitið á bak við hugbúnaðinn er byggt á áratuga reynslu og sérþekkingu stofnenda og starfsmanna í
umhverfisstjórnun og þróun hugbúnaðar á alþjóðavísu. Í teymi Klappa er að finna fólk á öllum aldri með
sérþekkingu á sviði verkfræði, hugbúnaðargerðar, lögfræði, umhverfismála og stjórnsýslu.
Allt frá stofnun hefur félagið unnið náið með viðskiptavinum og þróað lausnir sínar í samvinnu við þá.
Viðskiptavinir Klappa eru fyrirtæki í öllum flestum atvinnulífs, sveitarfélög og stjórnvöld á ýmsum stigum
stjórnsýslu.
1.1

Almennar upplýsingar um félagið

Lögheiti og viðskiptaheiti

Klappir Grænar Lausnir hf.

Hjáheiti

Klappir Green Solutions hf. (KGS)

Tilgangur skv. samþykktum

Þróun og hönnun á hugbúnaði og stjórnbúnaði, þjónusta, ráðgjöf og
nauðsynleg starfsemi þessu tengd. Enn fremur rekstur fasteigna,
lánastarfsemi og skyldur rekstur.

Kennitala

630914-1080

Lögform

Hlutafélag, skráð og starfrækt í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995

Sérlög

Engin sérlög gilda um starfsemi félagsins

Heildarhlutafé/útistandandi
hlutir

50.000.000 hlutir í A-flokki og 66.500.000 hlutir í B-flokki

Eigin hlutir

0 hlutir

Höfuðstöðvar og lögheimili

Austurstræti 17, 101 Reykjavík, Ísland

Heimasíða

www.klappir.com

Tölvupóstfang

fjarfestatengsl@klappir.com

Símanúmer

519-3800

Fjárhagsdagatal, áætlun birtinga
og næsti aðalfundur

Ársreikningur 2017, 20. febrúar 2018
Aðalfundur 2018, 12. apríl 2018
Árshlutareikningur fyrstu sex mánaða 2018, 21. ágúst 2018

4

Klappir Grænar Lausnir hf.

1.2

Skráningarskjal

Umhverfisstjórnun

Umhverfisstjórnun vísar til stjórnunar fyrirtækja og stofnana á umhverfisþáttum í starfsemi sinni með
kerfisbundnum, skipulögðum og mælanlegum hætti. Í því felst að verklagsreglur um umhverfisþætti eru festar,
aðgerðir ákveðnar, markmið sett og framgangur mældur. Helstu hvatar fyrirtækja og stofnana til að ráðast í
skipulegt umhverfisstarf í formi umhverfisstjórnunar eru þrenns konar. Í fyrsta lagi setur umhverfislöggjöf þær
skyldur á herðar aðilum að stýra starfsemi sinni á tiltekinn hátt og jafnframt færa sönnur fyrir því. Í öðru lagi ber
fyrirtækjum og stofnunum efnahagsleg skylda til að lágmarka kostnað innan fyrirtækja og auka skilvirkni sína við
nýtingu eigna en í því felst m.a. lágmörkun á ýmsum mengandi þáttum starfseminnar. Í þriðja og síðasta lagi sjá
fyrirtæki og stofnanir sig knúin til að mæta auknum kröfum markaðarins til umhverfisvænni starfshátta. Þannig
krefjast neytendur þess í síauknum mæli að fyrirtæki geti sýnt fram á ábyrga viðskiptahætti, þ.á m. í
umhverfismálum, og vilja sjá upplýsingar um frammistöðu því til staðfestingar. Upplýsingasöfnun og miðlun
upplýsinga til innri og ytri hagaðila skapa því grundvöll fyrir árangursríka umhverfisstjórnun.
Aukin áhersla á umhverfislöggjöf, kröfur neytenda um ábyrgan rekstur og upplýsingagjöf og aukin
umhverfismeðvitund almennings eykur þörfina fyrir mælingar og samkeyrslu gagna sem staðfesta umfang
umhverfisáhrifa. Nýjar alþjóðlegar kröfur gera einnig ráð fyrir að hægt verði að gera örari spár um áhrif aðgerða í
umhverfismálum. Slíkar spár verða aðeins gerðar í sérhæfðum hugbúnaði enda þurfa þær að byggjast á traustum
grunni gagna og aðferðafræði. Fram að þessu hefur ekki verið fáanlegur hugbúnaður sem safnar gögnum um
umhverfisálag rekstrareininga á sjálfvirkan hátt og heldur utan um gögnin sem safnast svo hægt sé að fá nákvæma
innsýn inn í umhverfisálag og árangur aðgerða.
1.3

Alþjóðlegar skuldbindingar og hnattrænar aðstæður

Loftslagsbreytingar hafa áhrif á náttúru og vistkerfi um allan heim. Víða hefur verið brugðist við með lögum og
reglum sem hafa að markmiði að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda og myndun úrgangs. Í gildi eru
margvíslegir alþjóðlegir samningar sem skuldbinda ríki og fyrirtæki til að takast á við hinar ýmsu tegundir
mengunar. Sá þekktasti og ef til vill sá áhrifamesti er Parísarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna en hann er fyrsti lagalega
bindandi alþjóðasáttmáli sem þjóðir heims hafa gert vegna losunar gróðurhúsalofttegunda. Parísarsáttmálinn var
undirritaður á 21. loftslagráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í París (COP21). Með undirskrift sinni skuldbundu
þátttökuþjóðirnar sig til aðgerða sem eiga að hægja á hlýnun jarðar þannig að hún verði innan við 2°C á komandi
áratugum. Alls hafa 195 þjóðir gerst aðilar að samningnum og þar af hafa 153 lögfest hann. Þessi félagslega og
stjórnmálalega framvinda skapar heimsmarkað fyrir hugbúnaðarlausnir og þjónustu sem auðveldar ríkisstjórnum,
sveitarstjórnum, fyrirtækjum, heimilum og einstaklingum að ná settum markmiðum í umhverfismálum.
Samningurinn tekur á öllum þeim þáttum sem þarf til þess að vatnaskil verði í loftslagsmálum, svo sem:
Samdráttur: Að dregið verður úr útblæstri nógu hratt til að ná markmiðum um hækkun meðalhitastigs.
Gagnsætt upplýsingakerfi: Að uppgjör fyrir aðgerðir í umhverfismálum verði framkvæmt.
Aðlögun: Að geta landa til að takast á við breytingar vegna loftslagsmála verði efld.
Eyðing og skemmdir: Að geta landa til að endurheimta það sem hlýnun jarðar hefur skaðað styrkist.
Stuðningur: Þar á meðal að fjárhagslegur stuðningur til að byggja varanlega framtíð þjóða verði aukinn.
Sameiginlegur vilji þjóða til að takast á við aðkallandi viðfangsefni í umhverfismálum býr til nýjar þarfir sem þarf
að mæta með samstilltu átaki. Áskorunin er veruleg eins og sjá má á þeim sem hafa skráð sig í loftslagsgátt
Sameinuðu þjóðanna en þar er m.a. að finna:
Rúmlega 7.000 borgir í yfir 100 löndum sem margar eru í mikilli hættu vegna hlýnunar jarðar, með yfir 1,25
milljarða íbúa sem velta um 32% af þjóðaframleiðslu heimsins.
Þjóðríki og svæðastjórnir sem þekja um fimmtung af landi jarðar.
Rúmlega 5.000 fyrirtæki í yfir 90 löndum með yfir helming af öllu eigin fé fyrirtækja.
Nærri 500 fjárfestar með eignir í umsýslu að verðmæti rúmlega 25 þúsund milljarðar bandaríkjadala.
Samkvæmt Parísarsáttmálanum setja aðildarlönd sér markmið sem gera ráð fyrir því að útblástur
gróðurhúsalofttegunda nái hámarki í kringum árið 2020 en miða að því að hann dragist síðan saman með
markvissum hætti eftir þann tíma. Þetta leiðir til átaks á heimsvísu. Samningurinn gengur út frá því að áætlanir
þjóðríkja verði metnaðarfyllri eftir því sem fram líður en aðildarlöndin munu endurskoða áætlanir sínar á fimm
ára fresti þar sem aukinn metnaður til lengri tíma verður staðfestur. Fram til ársins 2020 munu aðildarlöndin hefjast
handa við að draga úr útblæstri og hefja nauðsynlega aðlögun en jafnframt munu þau leggja fram aukna fjármuni
til loftslagsmála.
Parísarsáttmálinn skuldbindur aðildarlöndin til að byggja upp gagnsætt og áreiðanlegt kerfi til umhverfisuppgjöra
(e. transparency and accounting system) svo hægt sé að fylgjast með framlagi einstakra aðildarlanda og sjá með
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skýrum hætti hvernig þeim miðar að draga úr útblæstri. Aðildarríkin móta hvert fyrir sig stefnu og þróa sínar leiðir
til að mæta þessum skuldbindingum en forsenda árangurs er söfnun og miðlun upplýsinga um losun
gróðurhúsaloftegunda. Á 22. loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna (COP22) í Marrakech í Marokkó árið 2016
var til að mynda fjallað sérstaklega um málefni tengd rafrænni söfnun umhverfisupplýsinga, miðlun þeirra og gerð
spálíkana á grundvelli traustra gagna.
Ný alþjóðalög á sviði siglinga hafa breytt starfsháttum útgerða og hafna. Alþjóðasiglingamálastofnunin hefur í
fyrsta sinn í sögunni sett heilli starfsgrein hnattræn mörk um losun gróðurhúsalofttegunda. Þá hefur
Evrópusambandið sett lög um mælingu, skráningu og mat á útblæstri skipa og hefur í undirbúningi sambærileg
lög um farartæki til þungaflutninga.Viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir gerir ráð fyrir árlegu
ferli sem er ígildi reglubundinnar lögfylgni. Iðnfyrirtæki og flugrekstraraðilar þurfa árlega að skila skýrslum um
losun gróðurhúsalofttegunda vegna starfsemi sinnar. Þessar skýrslur eru vottaðar af viðurkenndum aðilum og í
framhaldi af því geta viðkomandi fyrirtæki þurft að kaupa kolefniskvóta fyrir yfirstandandi ár.
Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi talið í kolvetnisígildum hefur hækkað um tæp 28% á tímabilinu frá
árinu 1990 til 2015. Spá Háskóla Íslands gerir ráð fyrir að fram til ársins 2030 muni losun aukast um allt að 99%
frá því sem var 1990. Markmiðið er hins vegar að dregið verði úr losun í takt við markmið Evrópusambandsins og
skuldbindingar Íslands samkvæmt Parísarsáttmálanum. Það er því ljóst að til þess að mæta skuldbindingum Íslands
þarf að eiga sér stað verulegt átak í loftslagsmálum. Þrátt fyrir að gera megi ráð fyrir að Íslendingar nái jafnt og
þétt settu marki þá mun kostnaður samfélagsins vegna losunar gróðurhúsalofttegunda að öllum líkindum aukast
hratt vegna væntanlegra hækkana á verði losunarheimilda og aukinnar losunar. Verulegur vilji er til þess hjá
stjórnvöldum og atvinnulífinu að sporna gegn þessari þróun og hafa stjórnvöld samþykkt aðgerðaáætlun í
loftslagsmálum en þar er eitt af sextán verkefnum að bæta bókhald og spár um losun og bindingu kolefnis. Einnig
hafa 104 íslensk fyrirtæki og stofnanir undirritað yfirlýsingu í loftslagsmálum um að setja sér markmið um að
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og myndun úrgangs. Gera má ráð fyrir að þessi fyrirtæki muni vilja mæla
árangurinn af því átaki og upplýsa um hann. Sum þessara fyrirtækja eru þegar farin að nýta sér hugbúnað Klappa.
1.4

Saga Klappa

Klappir Grænar Lausnir hf. urðu til við samruna þriggja fyrirtækja sem var drifinn áfram af frumkvöðlum
fyrirtækjanna KGS, Datadrive og Ark Technology. Þeir höfðu þá sýn að með stærra og öflugra félagi væri hægt
að samþætta hugbúnaðarlausnir fyrirtækja þeirra þannig að þær næðu yfir alla mikilvægustu þætti umhverfismála.
Þannig yrði hægt að bjóða fyrirtækjum, sveitarstjórnum, borgum og ríkjum heildstæðar hugbúnaðarlausnir fyrir
umhverfismál á alþjóðlegum markaði. Samrunanum var lokið í byrjun árs 2017 en allir frumkvöðlarnir starfa áfram
hjá Klöppum.
KGS þróaði hugbúnað á sviði umhverfisstjórnunar
skipulagsheilda og veitti ráðgjöf á því sviði.

Datadrive þróaði og seldi hugbúnað til flotastjórnunar
bifreiða, verkstýringarkerfi fyrir stærri atvinnutæki og
lausnir fyrir einstaklinga.

Ark Technology seldi hugbúnað fyrir skip og hafnir sem
tryggir skilvirka og gagnsæja upplýsingagjöf um skráningu á
umhverfisþáttum skipa.
Með skráningu Klappa á First North markað Nasdaq Iceland er stigið mikilvægt skref í undirbúningi félagsins fyrir
framtíðina. Með skráningunni skapast umgjörð sem kemur fyrirtækinu til góða hvað varðar ýmsa mikilvæga þætti
þegar kemur að uppbyggingu félagsins svo sem almenn og samræmd upplýsingagjöf til hluthafa og aukinn
möguleiki fyrir fjárfesta að kaupa og selja hlutafé í félaginu á markaði. Þá má búast við að skráningin auðveldi
fjármögnun stærri verkefna ef aðstæður kalla á ýmist með útboði á nýju hlutafé eða útgáfu skuldabréfa. Með
skráningunni vilja Klappir gefa þeim fjárfestum og einstaklingum sem hafa trú á að með grænum innviðum og
öflugri upplýsingatækni sé hægt að minnka verulega losun gróðurhúsalofttegunda tækifæri til að vera þátttakendur
í þróun og innleiðingu þeirra í gegnum félagið.
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1.5

Markaður

1.5.1

Markaðshvatar

Skráningarskjal

Til að undirstrika þörfina fyrir umhverfishugbúnað er mikilvægt að hafa í huga að umhverfisstefna er framkvæmd
á öllum stigum samfélagsins, allt frá fyrirtækjum og stofnunum til sveitarfélaga, borga, ríkja og alþjóðlegra
stofnana. Upplýsingaflæði milli þessara hagsmunaaðila verður best lýst myndrænt, sbr. mynd 1, sem sýnir hvernig
upplýsingar og gögn þurfa að flæða frá fyrirtækjum og upp í gegnum hin ýmsu stig samfélagsins þar til
heildarmyndin birtist hjá þeim alþjóðlegu stofnunum sem hafa yfirsýn yfir verkefnið.
Myndin hér til hliðar lýsir því hvernig samfélagið
tengist þegar kemur að umhverfismálum allt frá
þjóðfélagsþegnum til rammasamnings Sameinuðu
þjóðanna um loftlagsbreytingar.
Hugbúnaðarlausnir Klappa tengja saman einstakar
skipulagsheildir og gerir þeim kleift að miðla
upplýsingum bæði sín á milli (virðiskeðjan) og
lóðrétt upp í gegnum samfélagið.
Klappir einbeita sér að því að vinna með
fyrirtækjum, sveitarfélögum og bæjarfélögum.
Markmiðið er að þróa hugbúnaðinn áfram þannig að
hann nái yfir allt samfélagið.

Mynd 1: Tenging skipulagsheilda innan samfélagsins og miðlun umhverfisupplýsinga.

Stöðunni hjá hagsmunaaðilum má lýsa svo:
Fyrirtæki líta á umhverfismál sem sífellt mikilvægari þátt starfseminnar. Umhverfismál og sjálfbærni eru ekki
lengur aðeins álitleg eða óhjákvæmilegur kostnaður fyrir fyrirtæki. Mæling á vistspori, markmiðasetning,
umhverfisuppgjör og aðgerðaáætlun til að minnka vistsporið mun þurfa að verða samþætt annarri starfsemi
og eðlilegur hluti af rekstri fyrirtækja. Frumkvæði fyrirtækja á þessu sviði verður hluti af stöðugri viðleitni
þeirra til að ná og halda markaðsforskoti og lágmarka útgjöld og kostnað. Fyrirtæki þurfa einfaldan og
skilvirkan hugbúnað sem mælir og vinnur hratt úr umhverfisupplýsingum og miðlar niðurstöðum til innri og
ytri hagsmunaaðila. Einnig þurfa þau að geta gert áreiðanlegar spár um áhrif mótvægisaðgerða þannig að á
hverjum tíma sé hægt að velja hagkvæmustu aðgerðir á traustum upplýsingum. Fyrirtæki hafa lögbundnar
skyldur um að gera ráðstafanir til að mæta kröfum og tilmælum stjórnvalda. Þá er almenningur orðinn
meðvitaður um mikilvægi þess að draga úr mengun og því mikilvægt fyrir fyrirtæki að miðla
umhverfisupplýsingum til almennings.
Borgir, sveitarstjórnir og svæðastjórnir eru lykilaðilar í að framkvæma aðgerðaáætlun um uppbyggingu
innviða og þarfnast skilvirks umhverfishugbúnaðar. Þau samhæfa aðgerðir fyrirtækja og stjórnvalda og tryggja
að lögum um umhverfismál sé fylgt. Þau annast einnig margvíslega þjónustu fyrir fyrirtæki og almenning á
sviði umhverfismála eins og menntun og fræðslu, almenningssamgöngur, sorphirðu, aðveitur, fráveitur og
heilsugæslu. Þessi starfsemi öll á sinn skerf í útblæstri og mengun almennt og er hluti af heildarmynd
þjóðríkja.
Ríkisvaldið þarf að rafvæða eftirlitsstarf sitt með miðlægri hugbúnaðarlausn. Einnig þurfa stofnanir líkt og
aðrir í samfélaginu að halda utan um eigin losun og miðla upplýsingum um sameiginlega losun Íslendinga til
alþjóðlegra stofnana.
Hugbúnaðarlausnir Klappa koma til móts við þessar þarfir hagsmunaaðila. Með innleiðingu á hugbúnaði Klappa
verður hann grunnur að upplýsingatækni umhverfismála hjá fyrirtækjum, borgum, sveitarstjórnum og stofnunum.
Auk almennra þátta eru sérstakir hvatar sem líklegir eru til að leiða þessa aðila til aukinnar umhverfisstjórnunar:
Lagalegir hvatar: Regluverk um umhverfismál verður umfangsmeira með hverju árinu. Samhliða auknu
regluverki aukast kröfur um eftirlit og upplýsingaskyldu. Fyrirtæki og stofnanir hafa sínum hlutverkum að gegna;
fyrirtæki þurfa að skila af sér upplýsingum sem sýna fram á lögfylgni við umhverfislöggjöf og stofnanir þurfa
að sannreyna þær upplýsingar. Útlit er fyrir að regluverk í kringum umhverfismál muni verða enn umfangsmeira
en það er og því er rafrænt og miðlægt upplýsingakerfi mikilvægara en nokkru sinni áður.

7

Klappir Grænar Lausnir hf.

Skráningarskjal

Rekstrarlegir hvatar: Gera má ráð fyrir því að kolefnisgjöld verði lögð á fyrirtæki í vaxandi mæli og þá
sérstaklega frá og með árinu 2020. Helsti tilgangur gjaldanna er að hvetja fyrirtæki og alla aðra sem standa í
rekstri til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Á Íslandi má ætla að þrátt fyrir sóknaráætlun um samdrátt í
losun muni kostnaður innlendra aðila aukast verulega vegna kaupa á losunarheimildum. Rauntímaeftirlit með
losun frá rekstrareiningum fyrirtækja gerir þeim kleift að grípa strax inn í rekstur ef frávik frá markmiðum eiga
sér stað. Bættur árangur í umhverfismálum skilar sér í flestum tilfellum í bættri rekstrarafkomu.
Markaðslegir hvatar: Mikil þörf er fyrir sjálfvirk og áreiðanleg samskipti á heimsvísu þar sem umhverfisuppgjör
eins aðila verður hluti af heildaruppgjöri fleiri aðila í stærra samhengi. Gera má ráð fyrir að sú krafa verði uppi
að aðilar geti átt sjálfvirk samskipti með umhverfisupplýsingar. Hugbúnaðarlausnir Klappa þjóna þeim tilgangi
að vera rafrænn samskiptagrunnur með slíkar upplýsingar. Viðskiptavinir á neytendamarkaði gera vaxandi kröfur
til fyrirtækja um að þau gerist virkir þátttakendur í því átaki að minnka vistspor eigin starfsemi. Mikilvægt er
fyrir fyrirtæki að mæta upplýsingaþörf neytenda og tryggja gott orðspor sitt í umhverfismálum.

1.5.2

Markaðssetning – stefna og aðferðir

Lykillinn að markaðsstarfi Klappa er að viðskiptavinir félagsins, sem nota þjónustu og hugbúnaðarlausnir Klappa,
kynni þær fyrir viðskiptavinum sínum og birgjum. Þetta lýsir sér þannig að þegar viðskiptavinur Klappa byrjar að
safna saman gögnum um vistspor sitt þarf hann, til viðbótar við að greina eigin starfsemi, að fá sambærilegar
upplýsingar frá birgjum til að geta skilað viðskiptavinum sínum vistspori þeirra vara sem hann selur. Til að afla
og miðla upplýsingum verða lausnir Klappa, sem tryggja rafrænt, einfalt og skilvirkt flæði umhverfisupplýsinga,
hluti af lausninni. Klappir eða samstarfaðilar þræða sig þar af leiðandi eftir virðiskeðju viðskiptavina þannig að úr
verður þéttriðið net fyrirtækja sem miðla upplýsingum sjálfvirkt sín á milli.
Ísland er heimamarkaður Klappa og hefur fyrirtækið leiðandi stöðu á markaði fyrir heildstæðar hugbúnaðarlausnir
í umhverfismálum á sínum heimamarkaði. Markmið Klappa er að ná til stærri markaðssvæða en sterk staða á
heimamarkaði styður við dreifingu lausna á erlendri grundu. Markaðurinn fyrir aðferðafræði og lausnir félagsins
er nú þegar til staðar á heimsvísu og að mati félagsins vex hann hratt. Verið er að setja upp net samstarfsaðila á
Íslandi en á næstu misserum verður þetta net útvíkkað til annarra markaðssvæða, sbr. kafla 1.9 Erlend markaðssókn
og samkeppnisaðiar. Hluti af því verkefni er að halda vinnustofur fyrir starfsmenn samstarfsaðila. Þar verður farið
yfir hugbúnaðarlausnir Klappa, aðferðafræði og helstu þætti innleiðingar á hugbúnaði auk þess sem uppgjörsþættir
samfélagslegrar ábyrgðar eru kenndir. Þegar starfsmaður samstarfsaðila hefur lokið þjálfun verða honum veitt
réttindi til að selja, dreifa og innleiða hugbúnað Klappa og veita þjónustu vegna hans. Starfsmenn samstarfsaðila
viðhalda réttindum og endurnýja leyfi sín reglulega með því að sækja viðbótarþjálfun hjá Klöppum.
1.6

Aðferðafræði, hugbúnaðarlausnir og þjónusta

Sérstaða Klappa felst í því að félagið selur heildarlausn á sviði umhverfismála sem byggist á þremur stoðum. Í
fyrsta lagi staðlaðri og alþjóðlegri aðferðafræði við umhverfisstjórnun. í öðru lagi hugbúnaðarlausnum sem vinna
samkvæmt þeirri aðferðafræði og í þriðja lagi þjónustu við innleiðingu hugbúnaðarlausna félagsins þar sem áhersla
er lögð á auðveldan aðgang að upplýsingum, gagnsæi og rekjanleika.

1.6.1

Aðferðafræði við umhverfisstjórnun

Aðferðafræði Klappa við umhverfisstjórnun miðar að því að safna, með rafrænum og sjálfvirkum hætti,
upplýsingum um umhverfisálag sérhverrar rekstrareiningar í rekstri viðskiptavinarins. Viðskiptavinur Klappa,
uppgjörsaðilinn, vinnur umhverfisuppgjör fyrir starfsemi sína. Hann fær rafrænar upplýsingar frá þjónustuaðila en
þetta eru til dæmis upplýsingar um eldsneytisnotkun bifreiða í eigu uppgjörsaðila, upplýsingar um raforkunotkun,
notkun á heitu vatni, sorphirðu o.s.frv. Uppgjörsaðili notar síðan þessar upplýsingar til að gera umhverfisuppgjör
sitt. Á sama tíma er umræddur uppgjörsaðili þjónustuaðili fyrir viðskiptavin sinn og þarf að miðla vistspori sínu
áfram til hans. Mynd 2 lýsir því hvernig aðilar tengjast saman.
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Mynd 2: Tenging fyrirtækja í virðiskeðjunni.

1.6.2

Hugbúnaður

Hugbúnaðarlausnir Klappa miða að því að setja upp á heildstæðan hátt rafrænt umhverfisstjórnunarkerfi hjá
viðskiptavininum. Hugbúnaður Klappa samanstendur af þremur meginvörum:
Klappir Core sem mætir þörfum skipulagsheilda við að ná utan um umhverfismál eigin rekstrar og tengjast
þjónustuaðilum til að fá gögn um vistspor og miðla gögnum til viðskiptavina, stjórnvalda og neytanda.
Klappir Datadrive sem gerir eigendum ökutækja kleift að fylgjast með eldsneytisnotkun þeirra og mengun sem
af notkun þeirra hlýst.
Klappir Ark sem felst í stjórnskjölum og hugbúnaði til skráningar gagna um borð í skipum ásamt hugbúnaði til
miðlunar upplýsinga og greiningar fyrir stjórnendur í landi.
Grunnþættir í þessum hugbúnaðarvörum er almenn umhverfisstjórnun, hagræðing í rekstri og lögfylgni við
umhverfislöggjöf. Rekstrargögn eru notuð til að meta umhverfisspor viðskiptavina sem fá aðgang að rafrænum
skráningarbókum sem tryggja stafrænt gagnaflæði og einfalda skýrslugerð. Sá hluti sem snýr að lögfylgni einfaldar
vinnslu umhverfisupplýsinga í lögbundnum tilgangi. Umhverfislöggjöf gerir kröfur um upplýsingaskyldur sem
miða að því að færa sönnur á að rekstur lögaðila uppfylli kröfur laga. Gögnum og upplýsingum er stillt upp í
viðeigandi skjölum ásamt því að gefinn er kostur á að streyma gögnum beint inn til eftirlitsstofnana. Með
gagnasöfnun og úrvinnslu upplýsinga í hugbúnaði Klappa er dregið verulega úr kostnaði við gagnasöfnun og
upplýsingagjöf auk þess sem áreiðanleiki umhverfisupplýsinga er aukinn.
Hugbúnaðarlausnir Klappa eru eitt af allra fyrstu upplýsingakerfum sinnar tegundar í heiminum. Þeim er
sérstaklega ætlað að styðja fyrirtæki og ríki við að byggja upp öfluga innviði til að takast á við þær áskoranir sem
fram undan eru í umhverfismálum. Traust og skilvirk aðferðafræði hugbúnaðarins mætir þörf fyrirtækja og ríkja
um að safna saman, samkeyra, greina og miðla áreiðanlegum umhverfisupplýsingum í samræmi við umhverfislög.
Hugbúnaðurinn mætir til dæmis nú þegar alþjóðlegri umhverfislöggjöf skipa varðandi flesta þætti umhverfismála
og einnig mikilvægum þáttum íslenskra og evrópskra umhverfislaga hvað varðar söfnun og miðlun á upplýsingum
um orkunotkun og upplýsingum um meðferð á úrgangi. Hugbúnaðurinn er skýjalausn þannig að í kjölfar breytinga
á umhverfislögum og reglugerðum þjóðríkja og yfirþjóðlegra stofnana er hugbúnaður hjá öllum viðskiptavinum
uppfærður jafnóðum til samræmis við þær breytingar. Þannig eiga viðskiptavinir Klappa að geta treyst því að með
notkun á hugbúnaði Klappa mæti þeir öllum lagalegum kröfum á hverjum tíma, tengdum upplýsingagjöf og
lögfylgni.
Þar sem þungamiðjan í hugbúnaðinum er nákvæmni, gagnsæi og áreiðanleiki upplýsinga til að mæta kröfum
alþjóðlegra eftirlitsaðila er hann gott verkfæri til að lækka rekstrarkostnað. Í flestum tilfellum er bein tenging á
milli betra vistspors og lægri rekstrarkostnaðar enda eru betri orkunýtni, minni úrgangur og betri umgengni
lykilþættir þegar lækka þarf rekstrarkostnað. Auk þess má gera ráð fyrir því að á komandi árum verði kostnaður
vegna fjármögnunar fyrirtækja, trygginga og verðmats fyrirtækja tengt árangri í umhverfismálum. Fjárfestar,
fjármögnunaraðilar og tryggingafélög munu að öllum líkindum gera ráð fyrir að umhirða og umsýsla um eignir
fyrirtækja verði annars eðlis og betri ef umhverfismál eru sett í öndvegi. Nú þegar er álag á fyrirtæki og stofnanir
að aukast vegna nýrra laga sem kalla á ítarlegri upplýsingar og aukna tíðni upplýsingagjafar.
Grunnstoðin í hugbúnaðarlausnum Klappa er skráning og meðhöndlun á rafrænum gögnum er varða vistspor
skipulagsheilda. Lausnirnar opna aðgang að stöðugu flæði upplýsinga. Með því að geta horft á þennan hátt í
gegnum skipulagsheild getur notandi hugbúnaðarins fengið heildstæða sýn á yfir flókna og umfangsmikla
starfsemi. Notandi fær einnig traustar upplýsingar um áhrif aðkeyptrar þjónustu á vistsporið en með þeirri vitneskju
getur ein skipulagsheild haft áhrif á umbætur hjá annarri og minnkað þannig sitt eigið vistspor.
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Þjónusta og ráðgjöf

Klappir veita viðskiptavinum sínum þjónustu og ráðgjöf í tengslum við hugbúnaðarlausnir félagsins. Markmið
þjónustunnar er að aðstoða viðskiptavini við að aðlaga hugbúnaðarlausnirnar að eigin starfsemi og innleiða þær á
sem hagkvæmastan hátt. Þjónustan miðar að hagræðingu í rekstri viðskiptavina og að bæta yfirsýn stjórnenda yfir
helstu umhverfisþætti starfseminnar. Skipta má þjónustu Klappa í tvo flokka. Annars vegar almenn aðstoð við
viðskiptavini og hins vegar námskeið þar sem starfsmenn viðskiptavina eru þjálfaðir í að nýta sér möguleika
hugbúnaðarlausnanna.
Meðal þess sem felst í þjónustu Klappa er að aðstoða viðskiptavini við eftirfarandi:
Tengjast þjónustuaðilum eða gagnalindum til að fá gögn um vistspor.
Miðla gögnum til viðskiptavina, stjórnvalda og neytanda.
Streyma gögnum frá gagnalindum með rafrænum hætti inn í vöruhús gagna.
Setja sér markmið um samdrátt í losun innan skilgreindra tímabila, t.d. árlega.
Útbúa rafrænar skýrslur til miðlunar upplýsinga.
1.7

Viðskiptavinir

Á meðal viðskiptavina Klappa eru mörg af stærstu fyrirtækjum landsins. Félagið er með um 40 viðskiptavini.
Yfirlit yfir helstu viðskiptavini er að finna á heimasíðu félagsins, http://www.klappir.com/vidskiptavinir.
Viðskiptavinir hafa mismikil áhrif á umhverfið en stærstu viðskiptavinirnir eru meðal annars skipafélög, flugfélög,
útgerðarfélög, olíufélög og fyrirtæki í sorpþjónustu. Þá eru sveitarfélög og ríkisstofnanir meðal viðskiptavina
félagsins.
1.8

Tekjudreifing

Tekjur félagsins skiptast nokkuð jafnt á milli hugbúnaðarlausna og þjónustu sem greitt er fyrir með
mánaðargjöldum. Til lengri tíma litið er gert ráð fyrir að tekjur vegna hugbúnaðarlausna muni aukast hraðar en
þjónustutekjurnar. Þannig muni tekjur af hugbúnaði vega þyngra í heildartekjum félagsins til framtíðar. Auk tekna
af sölu hugbúnaðarlausna og ráðgjöf við innleiðingu þeirra færir félagið til tekna rannsóknar- og vöruþróunarstyrki
sem það fær.
1.9

Erlend markaðssókn og samkeppnisaðilar

Umhverfisvandamál eru hnattræn og því stefna Klappir að því að sækja á alþjóðamarkaði. Stefnt er að því að nota
svipaða aðferðafræði við markaðssókn og notast hefur verið við á heimamarkaði, sbr. kafla 1.5.2 Markaðssetning
– stefna og aðferðir. Felur sú aðferðafræði það í sér að fá viðskiptavini félagsins, sem hafa erlenda starfsemi, til
að kynna þjónustu félagsins á erlendum starfsstöðvum með það að markmiði að tengjast lykilaðilum á hverju
svæði. Samhliða þessu er nauðsynlegt að fjölga erlendum samstarfsaðilum sem geta veitt viðskiptavinum ráðgjöf.
Stefnt er að því að lausnir félagsins fari fyrst inn á markaði í Evrópu enda er þróunin í umhverfismálum hvað
hröðust þar og vegalengd frá heimamarkaði lítil en einnig vegna þeirra tengsla sem núverandi viðskiptavinir
Klappa hafa í Evrópu. Stefnt er að því að sækja á önnur markaðssvæði í framhaldinu.
Klappir fengu Evrópustyrk (Horizon 2020 SME-Instrument) til að gera alþjóðlega hagkvæmnisathugun (e.
feasibility study) á hugbúnaðarlausn Klappa en einungis um 6% umsækjenda fá slíkan styrk. Spænska fyrirtækið
Inspiralia var fengið til að framkvæma þessa athugun á tímabilinu maí til september 2017. Niðurstaðan var sú að
þrátt fyrir að til staðar væru fyrirtæki er veita að einhverju leyti sambærilega þjónustu á sviði umhverfismála, t.d.
á sviði ráðgjafar, fundust ekki beinir samkeppnisaðilar sem bjóða sams konar hugbúnaðarlausn og Klappir. Klappir
gera þó ráð fyrir að samkeppnisaðilar komi fram og eiga því von á að mæta samkeppni á sviði rafrænnar skráningar
umhverfisupplýsinga og framsetningu þeirra á alþjóðamörkuðum þegar fram í sækir.
Eitt af markmiðum Klappa er að gera mögulega samkeppnisaðila að samstarfsaðilum. Þau fyrirtæki sem veita
þjónustu á sviði umhverfismála geta hæglega orðið samstarfsaðilar innan kerfis Klappa. Allur reksturinn miðar að
því að það sé allra hagur að nýta sér aðferðafræði og hugbúnaðarlausnir Klappa. Verðlagning á lausninni er að
mati stjórnenda Klappa sanngjörn og á að vera á allra færi að nýta sér hana.
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1.10

Skráningarskjal

Skipulag starfsemi

Starfsemi Klappa er skipt í svið og stoðdeildir, sbr. mynd 3, en alls eru um 20 ársstörf unnin hjá félaginu, ýmist af
fastráðnum starfsmönnum eða verktökum. Forstjóri ber ábyrgð á starfsemi félagsins gagnvart stjórn þess.

Mynd 3: Skipurit Klappa.

Hugbúnaðar- og tæknisvið
Hugbúnaðar- og tæknisvið þróar og viðheldur hugbúnaði félagsins og annast rekstur hans. Það annast auk þess
þróun gagnagrunna, úrvinnslu og greiningu gagna og tengingar við gagnalindir.
Þjónustu- og ráðgjafasvið
Þjónustu- ráðgjafasvið annast þjálfun viðskiptavina í notkun hugbúnaðarlausna, aðstoðar við markmiðasetningu
og veitir ráðgjöf á sviði umhverfismála og umhverfislöggjafar.
Fjármáladeild
Fjármáladeildin sér um allan daglegan rekstur félagsins, uppgjör og miðlun.
Viðskipta- og vöruþróunardeild
Sölumál eru á hendi viðskiptaþróunar. Til framtíðar er horft á net samstarfsaðila sem sölu- og markaðsaðila bæði
á heimamarkaði og á alþjóðamörkuðum.
Starfsmannadeild
Starfsmannadeildin annast ráðningar nýrra starfsmanna í samráði við sviðs- og deildarstjóra. Enn fremur mótar
hún starfsmannastefnu félagsins og sér um framkvæmd hennar. Starfsmannastjóri er tengiliður
starfsmannafélagsins Sólfarið við stjórn félagsins.
Daglegur rekstur félagsins er í höndum forstjóra og fjármálastjóra. Rekstrarteymi félagsins fundar reglulega og fer
yfir alla rekstrarþætti þess. Teymið skipa forstjóri, fjármálastjóri og sviðsstjórar og deildarstjórar.
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2

Skráningarskjal

FJÁRHAGSYFIRLIT

Hér á eftir fer umfjöllun um þróun reksturs, efnahags og sjóðstreymis Klappa Grænna Lausna hf. fyrir tímabilið
1. janúar 2015 til 31. desember 2016 og samstæðu Klappa Grænna Lausna hf. fyrir tímabilið 1. janúar 2016 til 30.
júní 2017.
Við yfirferð á fjárhagi Klappa á framangreindu tímabili ber að hafa í huga að (i) félagið var stofnað á árinu 2014
en tók ekki að fullu til starfa fyrr en á árinu 2016, (ii) töluverðar breytingar hafa átt sér stað á samstæðu félagsins
á tímabilinu og (iii) ársreikningur fyrir samstæðu Klappa var fyrst gerður fyrir árið 2016 og ekki liggja fyrir
samanburðartölur samstæðunnar fyrir árið 2015.
Rekstur í móðurfélaginu Klappir Grænar Lausnir hf. á árinu 2015 var afar takmarkaður en dótturfélögin Ark
Technology ehf. og DataDrive ehf. voru í rekstri á sama tíma. Samstæðureikningur var fyrst gerður fyrir árið 2016
og eru samanburðartölur fyrir samstæðu Klappa á árinu 2015 þar af leiðandi ekki tiltækar. Umræða um breytingar
á fjárhagi félagsins milli áranna 2015 og 2016 tekur mið af þessu. Ekki er sérstaklega fjallað um breytingar skv.
ársreikningi móðurfélagsins en þær tölur eru þó tilteknar í töflum í köflum 2.1 - 2.3 um rekstrarreikning,
efnahagsreikning og sjóðstreymisyfirlit. Til að leggja mat á breytingar á rekstri samstæðunnar milli áranna 2015
og 2016 hafa stjórnendur Klappa útbúið sameinaðan rekstrarreikning fyrir núverandi samstæðu Klappa út frá
ársreikningum dótturfélaganna, sbr. kafla 2.5 Rekstrarreikningur.
Samstæða Klappa hefur tekið eftirfarandi breytingum á framangreindu tímabili:
Á árinu 2015 var Ark Technology ehf. eina dótturfélag Klappa Grænna Lausna hf. og var eignarhluturinn
56,5% eða 607.582 kr. að nafnverði í lok árs 2015 á móti Brunni vaxtarsjóði ehf.
Á árinu 2016 keyptu Klappir 100% eignarhlut í dótturfélaginu DataDrive ehf. í tveimur lotum. Í
hlutafjárútboði Data Drive ehf. þann 5. febrúar 2016 keyptu Klappir 37,2% eignarhlut í félaginu eða
2.300.000 kr. að nafnverði. Þann 22. nóvember 2016 keyptu Klappir síðan hlutafé af öðrum hluthöfum í
DataDrive ehf. eða alls 3.887.234 kr. að nafnverði og eignuðust þar með allt hlutafé í félaginu.
Þann 27. janúar 2017 keyptu Klappir allt hlutafé Brunnar vaxtarsjóðs ehf. í dótturfélaginu Ark
Technology ehf. sem nam þá 43,5% hlut eða 519.025 kr. að nafnverði og eignuðust þar með allt hlutafé í
Ark Technology ehf. Félögin voru í framhaldinu sameinuð. Reksturinn hefur að fullu runnið inn í rekstur
Klappa í samræmi við samrunaskrá undirritaða þann 26. maí 2017, auglýsta í Lögbirtingarblaðinu þann
3. júlí 2017 og samþykkta af stjórnum beggja félaga þann 22. ágúst 2017.
Þann 30. júní 2017 var samningur gerður við dótturfélagið DataDrive ehf. um kaup á öllum
hugbúnaðarréttindum og tengdum eignum. Eftir söluna hefur DataDrive ehf. aðeins með höndum kaup
og sölu á vélbúnaði.
Upplýsingar í þessum kafla um fjárhag útgefanda eru fengnar úr ársreikningi móðurfélagsins Klappa Grænna
Lausna hf. fyrir árið 2015, endurskoðuðum ársreikningi fyrir árið 2016 og fyrstu sex mánuði ársins 2017.
Upplýsingar um sameinaðan rekstrarreikning núverandi samstæðu Klappa árið 2015 eru fengnar úr ársreikningum
dótturfélaganna Ark Technology ehf. og DataDrive ehf. en hann var útbúinn af stjórnendum Klappa.
Framangreindir árs- og árshlutareikningar eru gerðir í samræmi við lög um ársreikninga. Ársreikningur ársins 2015
var ekki endurskoðaður en ársreikningur ársins 2016 var endurskoðaður og áritaður af KPMG ehf. án athugasemda.
Árshlutareikningur fyrstu sex mánaða 2017 var endurskoðaður og áritaður af KPMG ehf. án athugasemda.
Fjárfestum er ráðlagt að lesa allar skýringar með ársreikningum og árshlutareikningum félagsins, þ.m.t. lýsingar á
reikningsskilaaðferðum sem fylgja ársreikningum félagsins, en ársreikninga fyrir síðustu tvö fjárhagsár auk
árshlutareiknings fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2017 er að finna í kafla 7. Árs- og árshlutareikningar.
Ársreikningar Ark Technology ehf. og DataDrive ehf. fyrir árið 2015 er að finna í sama kafla.
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Skráningarskjal

Rekstrarreikningur

Í krónum

2017
1.1.-30.6.
Samstæða
Endursk.

Sala
Aðrar tekjur
Rekstrartekjur

2016
1.1.-30.6.
Samstæða
Óendurs.

2016
1.1.-31.12.
Samstæða
Endursk.

2016
1.1.-31.12.
Móðurfél.
Endursk

2015
1.1.-31.12.
Móðurfél.
Endursk.

73.433.270
24.798.500
98.231.770

25.784.496
11.000.000
36.784.496

70.119.814
53.166.053
123.285.867

26.139.929
2.459.712
28.599.641

0
0
0

Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður
Rekstrargjöld án afskrifta

63.587.776
50.873.998
114.461.774

54.745.178
21.167.131
75.912.309

127.645.438
68.436.378
196.081.816

7.185.625
15.590.151
22.775.776

0
17.800
17.800

EBITDA (*)

(16.230.004)

(39.127.813)

(72.795.949)

5.823.865

(17.800)

Afskriftir
(Rekstrartap)/rekstrarhagnaður

12.524.056
(28.754.060)

0
(39.127.813)

3.776.216
(76.572.165)

0
5.823.865

0
(17.800)

0
5.306.581
(5.306.581)

225.920
632.951
(407.031)

361.790
6.624.679
(6.262.889)

6.065
5.772.226
(5.766.161)

4
0
4

18.858.918

(37.858.543)

0

Vaxtatekjur
Vaxtagjöld
Fjármunatekjur
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga

0

0

Tap fyrir tekjuskatt
Tekjuskattur
Tap ársins

(34.060.641)
0
(34.060.641)

(39.534.844)
0
(39.534.844)

(63.976.136)
503.221
(63.472.915)

(37.800.839)
503.211
(37.297.618)

(17.796)
0
(17.796)

Tap skiptist þannig:
Hluthafar móðurfélags
Minnihluti í dótturfélagi
Tap ársins

(34.060.641)
0
(34.060.641)

(21.867.616)
(17.667.228)
(39.534.844)

(37.297.618)
(26.175.297)
(63.472.915)

(37.297.618)
0
(37.297.618)

(17.796)
0
(17.796)

(*) (Rekstrartap)/rekstrarhagnaður án afskrifta
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Efnahagsreikningur

Í krónum

2017
30.6.
Samstæða
Endursk.

2016
31.12.
Samstæða
Endursk.

2016
31.12.
Móðurfél.
Endursk.

2015
31.des
Móðurfél.
Kannað

Eignir
Óefnislegar eignir
Eignarhlutur í dótturfélögum
Skatteign
Fastafjármunir

192.373.089
5.070.237
503.221
197.946.547

21.006.112
5.070.237
503.221
26.579.570

0
23.938.805
503.221
24.442.026

0
15.518.958
0
15.518.958

Vörubirgðir
Viðskiptakröfur
Krafa á tengda aðila
Aðrar skammtímakröfur
Handbært fé
Veltufjármunir alls

0
32.963.682
289.824
118.980.758
21.702.196
173.936.460

1.334.778
14.967.827
606.652
145.131.431
80.096.944
242.137.632

0
7.390.361
19.066.332
114.960.925
78.662.933
220.080.551

0
0
0
0
2.271
2.271

Eignir alls

371.883.007

268.717.202

244.522.577

15.521.229

Eigið fé
Hlutafé
Yfirverðsreikningur
Ójafnað eigið fé
Eigið fé
Hlutdeild minnihluta
Eigið fé alls

116.500.000
231.567.473
(71.506.555)
276.560.918
0
276.560.918

100.500.000
111.487.473
(37.445.914)
174.541.559
7.973.087
182.514.646

100.500.000
111.487.473
(37.445.914)
174.541.559
0
174.541.559

Skuldir
Langtímalán
Langtímalán við tengda aðila
Langtímalán

15.000.000
50.000.000
65.000.000

15.000.000
50.357.962
65.357.962

15.000.000
50.357.962
65.357.962

0
0
0

Viðskiptaskuldir
Skuldir við tengda aðila
Aðrar skammtímaskuldir
Skammtímaskuldir

10.917.007
0
19.405.082
30.322.089

6.104.045
299.341
14.441.208
20.844.594

1.630.804
0
2.992.252
4.623.056

0
15.169.525
0
15.169.525

Skuldir alls

95.322.089

86.202.556

69.981.018

15.169.525

371.883.007

268.717.202

244.522.577

15.521.229

Eigið fé og skuldir alls
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Skráningarskjal

Sjóðstreymi

Í krónum

Rekstrarhreyfingar
Tap ársins
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á
fjárstreymi:
Afskriftir
Hlutdeild í rekstri dótturfélaga
Tekjuskattur
Veltufé til rekstrar
Breytingar rekstrartengdra eigna og
skulda
Vörubirgðir
Skammtímakröfur
Skammtímaskuldir
Handbært fé til rekstrar
Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfest í óefnislegum eignum
Fjárfest í eignarhlutum í dótturfélögum

Fjármögnunarhreyfingar
Innborgað hlutafé
Tekin ný langtímalán
Tengdir aðilar, breyting

Hækkun á handbæru fé á árinu
Handbært fé í ársbyrjun
Handbært fé í árslok

2017
1.1.-30.6.
Samstæða
Endursk.

2016
1.1.-31.12.
Samstæða
Endursk.

(34.060.641)

(63.472.915)

(37.297.618)

(17.796)

12.524.056
0
0
(21.536.585)

(3.776.216)
(18.858.918)
(503.221)
(86.611.270)

0
37.858.543
(503.221)
57.704

0
0
0
(17.796)

(160.357)
0
(23.759.225) (122.351.286)
15.855.053
4.623.056
(94.675.799) (117.670.526)

0
0
0
(17.796)

0
8.172.305
9.775.836
(3.587.444)

2016
1.1.-31.12.
Móðurfél.
Endursk.

2015
1.1.-31.12.
Móðurfél.
Kannað.

(3.346.859)
(187.182.483)
(190.529.342)

(15.800.000)
(4.969.124)
(20.769.124)

0
(46.278.390)
(46.278.390)

0
(14.999.933)
(14.999.933)

136.080.000
0
(357.962)
135.722.038

98.987.473
15.000.000
45.171.683
159.159.156

211.487.473
15.000.000
16.122.105
242.609.578

0
0
15.020.000
15.020.000

(58.394.748)
80.096.944
21.702.196

43.714.233
28.830.279
72.544.512

78.660.662
2.271
78.662.933

2.271

112.500.000

112.500.000

0

Fjárfestingar- og
fjármögnunarhreyfingar sem hreyfa
ekki handbært fé:
Innborgað hlutafé

0

Tengdir aðilar, breyting

0

(112.500.000) (112.500.000)
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2.4

Rekstrarhorfur

2.4.1

Áætlanir 2017-2020 og framtíðarhorfur

Skráningarskjal

Áætlanir félagsins vegna ársins 2017 gera ráð fyrir því að tekjur verði tæpar 200 m.kr. og að rekstrartap án afskrifta
verði allt að 30 m.kr. Uppgjör fyrstu sex mánaða ársins 2017 gefur ekki tilefni til annars en að áætlun muni standast.
Samkvæmt áætlun er gert ráð fyrir að tekjuvöxtur verði aðallega innanlands á árinu og að tekjur af erlendum
viðskiptavinum verði óverulegar árið 2017.
Félagið gerir ráð fyrir áframhaldandi örum vexti á markaði fyrir umhverfislausnir á næstu árum og ætlar sér að
fjölga viðskiptavinum sínum í öllum tegundum þjónustu á kerfum sínum ásamt því að auka við vöruframboð sitt.
Er því gert ráð fyrir áframhaldandi bata í rekstri á árunum 2018 til 2020 þegar markvissri vöruþróun, markaðssókn
og áframhaldandi aðhaldi í rekstri er ætlað að vera farið að skila sér að fullu. Með nýjum viðskiptasamböndum og
markvissri hugbúnaðarþróun ætlar félagið að auka vöruúrval til áframhaldandi sóknar á markaði félagsins.
Áætlanir félagsins vegna áranna 2018 til 2020 gera ráð fyrir töluverðum vexti í tekjum þess á tímabilinu, eða á
bilinu 30% til 50% á ári. Á sama tíma gera áætlanir ráð fyrir að rekstrarkostnaður hækki vegna ráðningar
starfsmanna og kostnaðar vegna uppbyggingar á alþjóðamörkuðum.
Félagið stundar umfangsmikla vöruþróun og rannsóknarvinnu henni tengdri. Hluti af starfsemi félagsins felst í því
að sækja um styrki vegna rannsóknar og þróunar. Starfsemi félagsins hefur nú þegar fengið slíka styrki frá Rannís
og rannsóknarsjóðum Evrópusambandsins, Horizon 2020. Meðal styrkja sem eru í umsóknarferli eru styrkir sem
nema umtalsverðum fjárhæðum sem hlutfall af veltu félagsins. Líkur á að fá slíka stóra styrki eru hins vegar ekki
miklar og almennt metur félagið að árangur af umsóknum um styrki sé á bilinu 10-30% og lækkar oft hlutfallið í
samhengi við fjárhæð styrksins.
Gert er ráð fyrir að rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, EBITDA, verði jákvæður frá og með árinu 2018. Fjárhagsstaða
félagsins er traust með 74,4% eiginfjárhlutfall og veltufjárhlutfall (skammtíma veltufjármunir/skammtímaskuldir)
er 5,7 í lok júní 2017. Á sama tíma var handbært fé 21,7 m.kr. og aðrar skammtímakröfur 119,0 m.kr. Þar af er
ógreidd krafa vegna sölu á eigin bréfum félagsins að fjárhæð 70,0 m.kr. og ógreidd endurgreiðsla tekjuskatts frá
skattyfirvöldum 30,5 m.kr. en gert er ráð fyrir að framangreint komi til greiðslu fyrir lok nóvember. Félagið hefur
þar af leiðandi nægjanlega veltufjármuni til að standa straum af rekstri félagsins á næstu 12 mánuðum.
2.5

Rekstrarreikningur

Hér á eftir fer umfjöllun um rekstrarreikning samstæðu Klappa rekstrarárið 2016 auk fyrstu sex mánaða ársins
2017 ásamt umfjöllun um áætlaðan rekstrarreikning samstæðunnar fyrir rekstrarárin 2015 og 2016. Athygli er
vakin á að vöruþróun og rannsóknir félagsins njóta stuðnings frá Rannís og rannsóknarsjóðum Horizon 2020. Um
er að ræða hlutdeild í rekstrarkostnaði félagsins en þessi stuðningur hefur verið tekjufærður í rekstrarreikningi.

2.5.1

Rekstrarreikningur samstæðu fyrstu sex mánaða 2017

Tekjur samstæðu Klappa námu 98,2 m.kr. á fyrri árshelmingi 2017 en rekstrargjöld án afskrifta voru 114,5 m.kr.
á sama tíma. Rekstrarhagnaður án afskrifta, EBITDA, var neikvæður um 16,2 m.kr. en afskriftir námu 12,5 m.kr.
Samstæðan skilaði því 28,8 m.kr. rekstrartapi á fyrri árshelmingi 2017. Fjármagnsgjöld voru 5,3 m.kr. umfram
fjármunatekjur. Tap samstæðunnar nam því 34,0 m.kr.
Til samanburðar námu tekjur samstæðu Klappa 36,8 m.kr. á fyrri árshelmingi 2016 en rekstrargjöld voru 75,9
m.kr. á sama tíma. Samstæðan skilaði því 39,1 m.kr. tapi á fyrri árshelmingi 2016. Fjármagnsgjöld voru 0,4 m.kr.
umfram fjármunatekjur. Tap samstæðunnar nam því 39,5 m.kr. Tap skiptist þannig að hluthafar Klappa báru 21,8
m.kr. en í hlut minnihluta í dótturfélögum kom 17,7 m.kr. tap.

2.5.2

Rekstrarreikningur samstæðu 2016 og 2015

Tekjur samstæðu Klappa námu 123,3 m.kr. á árinu 2016 en þar af nam sala félagsins 70,1 m.kr. og tekjufærðir
styrkir námu 53,2 m.kr. Rekstrargjöld voru 199,9 m.kr. á sama tíma en stærsti kostnaðarliðurinn var
launakostnaður sem nam 127,6 m.kr. Samstæðan skilaði 76,6 m.kr. rekstrartapi á árinu. Fjármagnsgjöld voru 6,3
m.kr. umfram fjármunatekjur en hlutdeild í afkomu dótturfélaga var jákvæð um 18,9 m.kr. Tap félagsins nam því
63,5 m.kr., tap ársins fyrir tekjuskatt nam 64,0 m.kr. og tap að teknu tilliti til reiknaðs skatts nam 63,5 m.kr. Tap
skiptist þannig að minnihluti í dótturfélagi, Ark Technology ehf., bar 26,2 m.kr. en hluthafar Klappa 37,3 m.kr.
Tekjur samstæðunnar á árinu 2015, skv. rekstrarreikningi teknum saman af stjórnendum félagsins, námu 63,3 m.kr.
og jukust því um 60,0 m.kr. á árinu 2016. Mest var aukningin í sölutekjum félagsins eða sem nemur 59,2 m.kr. en
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styrkir jukust um 0,9 m.kr. Rekstrargjöld voru 108,5 m.kr. á sama tíma og jukust um 91,4 m.kr. og var mesta
aukningin í launakostnaði eða sem nam 53,0 m.kr. Rekstrartap samstæðunnar á árinu 2015 nam 45,3 m.kr. en
rekstrartapið var 76,5 m.kr. á árinu 2016. Athygli er vakin á að tölur um samstæðu Klappa á árinu 2015 eru fengnar
úr rekstrarreikningi sem unnin var af stjórnendum félagsins og hefur ekki verið endurskoðaður af endurskoðendum
félagsins.
Rekstrarreikningur samstæðu
Í krónum

2016
1.1.-31.12.
Samstæða
Endursk.

2015
1.1.-31.12.
Samstæða
Óendursk.

Sala
Aðrar tekjur
Rekstrartekjur samtals

70.199.814
53.166.053
123.285.867

10.971.044
52.275.384
63.246.428

Laun og launatengd gjöld
Annar rekstrarkostnaður
Afskriftir
Rekstrargjöld samtals

127.645.438
68.436.378
3.776.216
199.858.032

74.681.310
33.863.169
0
108.544.479

(Rekstrartap)/rekstrarhagnaður

(76.572.165)

(45.298.051)

2.6

Efnahagsreikningur

Hér á eftir fer umfjöllun um efnahag samstæðu Klappa fyrir fjárhagsárið sem lauk 31. desember 2016, auk fyrstu
sex mánaða ársins 2017 sem lauk 30. júní 2017.

2.6.1

Efnahagsreikningur 30. júní 2017

Eignir
Heildareignir samstæðunnar námu 371,9 m.kr. í lok fyrri árshelmings 2017. Fastafjármunir námu 197,9 m.kr. og
munar þar mestu um eignfærslu á óefnislegum eignum (hugbúnaði) að fjárhæð 192,4 m.kr. vegna samruna Ark
Technology ehf. og móðurfélagsins. Veltufjármunir námu 173,9 m.kr. í lok fyrri árshelmings 2017 og munar þar
mestu um viðskiptakröfur að fjárhæð 33,0 m.kr., handbært fé að fjárhæð 21,7 m.kr. og aðrar skammtímakröfur að
fjárhæð 119,0 m.kr. Félagið gerir ráð fyrir að ógreidd krafa að fjárhæð 70,0 m.kr. vegna sölu á eigin bréfum verði
greidd á seinni hluta ársins 2017 og verði að fullu uppgreidd í nóvember. Einnig er gert ráð fyrir að í nóvember
2017 muni endurgreiðsla tekjuskatts, að fjárhæð 30,5 m.kr., vegna þróunarverkefna á árinu 2016 eiga sér stað.
Kröfur á tengda aðila námu 0,3 m.kr. og skatteign nam 0,5 m.kr.
Í skýringu 15 í árshlutareikningi í fyrri árshelmings 2017 kemur fram að yfirfæranlegt tap félagsins nemi 277,4
m.kr. Það uppsafnaða tap gæti mögulega skapað félaginu skattalega inneign að fjárhæð 55,3 m.kr. Nýting taps er
hins vegar háð því að félagið skili hagnaði til framtíðar og af varúðarsjónarmiðum er einungis bókfærð skattaleg
inneign að fjárhæð 0,5 m.kr.
Eigið fé
Eigið fé samstæðunnar nam 276,6 m.kr. í lok júní 2017 og eiginfjárhlutfall var 74,4%.
Skuldir
Langtímaskuldir samstæðunnar námu 65,0 m.kr. í lok júní 2017 þar af 50,0 m.kr. við tengda aðila.
Skammtímaskuldir námu 30,3 m.kr. á sama tíma, viðskiptaskuldir námu 10,9 m.kr. og aðrar skammtímaskuldir
námu 19,4 m.kr.

2.6.2

Efnahagsreikningur samstæðu 30. desember 2016

Eignir
Heildareignir samstæðunnar námu 268,7 m.kr. í lok árs 2016. Fastafjármunir námu 26,6 m.kr. og munar þar mestu
um 21,0 m.kr. stöðu óefnislegra eigna sem skiptist í viðskiptavild að fjárhæð 6,1 m.kr. og eignfærslu á
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hugbúnaðarþróun að fjárhæð 14,9 m.kr. Veltufjármunir námu 242,1 m.kr. í lok árs 2016 og munar þar mestu um
viðskiptakröfur að fjárhæð 15,0 m.kr., handbært fé að fjárhæð 80,1 m.kr. og aðrar skammtímakröfur að fjárhæð
145,1 m.kr.
Eigið fé
Eigið fé samstæðunnar nam 182,5 m.kr. í lok desember 2016 og eiginfjárhlutfall var 67,9%.
Skuldir
Langtímaskuldir samstæðunnar námu 65,4 m.kr. í lok desember 2016. Skammtímaskuldir námu alls 20.8 m.kr. og
skiptust þær í viðskiptaskuldir sem námu 6,1 m.kr., skuld við tengda aðila 0,3 m.kr. og aðrar skammtímaskuldir
að fjárhæð 14,4 m.kr.
2.7

Sjóðstreymi

2.7.1

Sjóðstreymisyfirlit samstæðu fyrstu sex mánuði 2017

Handbært fé til rekstrar á fyrri árshelmingi 2017 var 3,6 m.kr. hjá samstæðunni sem skýrist að mestu af 34,1 m.kr.
tapi, 8,2 m.kr. hækkun á skammtímakröfum og 9,8 m.kr. hækkun á skammtímaskuldum.
Fjárfestingarhreyfingar samstæðunnar á fyrri árshelmingi 2017 námu 190,5 m.kr., tilkomnar vegna eignfærslu
tengdri samruna móðurfélagsins og Ark Technology ehf.
Fjármögnunarhreyfingar samstæðunnar voru jákvæðar um 135,7 m.kr. en þar af nam innborgað hlutafé 136,1 m.kr.
Engin ný langtímalán voru tekin á tímabilinu og lán við tengda aðila stóð óbreytt.
Handbært fé samstæðunnar lækkaði um 58,4 m.kr. á fyrri árshelmingi 2017 og nam 21,7 m.kr. í lok júní 2017.

2.7.2

Sjóðstreymisyfirlit samstæðu 2016

Handbært fé til rekstrar á árinu 2016 var 94,7 m.kr. hjá samstæðunni sem skýrist að mestu af 63,5 m.kr. tapi, 18,9
m.kr. neikvæðri hlutdeild í rekstri dótturfélaga, 23,8 m.kr. lækkun á skammtímakröfum og 15,9 m.kr. hækkun á
skammtímaskuldum.
Fjárfestingarhreyfingar samstæðunnar á árinu 2016 námu 20,8 m.kr., annars vegar 15,8 m.kr. eignfærsla á kostnaði
við vöruþróun og hins vegar 5,0 m.kr. fjárfestingu í eignarhlutum í dótturfélögum.
Fjármögnunarhreyfingar samstæðunnar voru jákvæðar um 159,2 m.kr. en þar af nam innborgað hlutafé 99,0 m.kr.,
tekin voru ný langtímalán að fjárhæð 15,0 m.kr. og lán við tengda aðila jukust um 45,2 m.kr.
Handbært fé samstæðunnar hækkaði um 43,7 m.kr. á árinu 2016 og nam 72,5 m.kr. í lok árs 2016.
2.8

Fjármögnun

Heildareignir samstæðu Klappa samkvæmt efnahagsreikningi félagsins þann 31. desember 2016 námu samtals
268,7 m.kr. og fjármagnaði félagið sig með eigin fé að fjárhæð 182,5 m.kr. eða sem samsvarar 67,9%
eiginfjárhlutfalli og með skuldum að fjárhæð samtals 86,2 m.kr.
Langtímaskuldir samstæðunnar skiptast í langtímalán að fjárhæð 15,0 m.kr. og langtímalán við tengda aðila að
fjárhæð 50,4 m.kr.
Skammtímaskuldir samstæðunnar skiptust í árslok 2016 í viðskiptaskuldir að fjárhæð 6,1 m.kr., skuldir við tengda
aðila að fjárhæð 0,3 m.kr. og aðrar skammtímaskuldir að fjárhæð 14,4 m.kr.

2.8.1

Helstu skilmálar langtímaskulda

Langtímalán
Félagið er með langtímalán hjá Arion banka hf. að fjárhæð 15,0 m.kr. Lánið er óverðtryggt lán með breytilegum
vöxtum sem greiðist að fullu með einni afborgun árið 2022.
Langtímalán við tengda aðila
Kvistar eignarhaldsfélag ehf. veittu félaginu lán að fjárhæð 50,0 m.kr. með lánasamningi gerðum 1. nóvember
2016, þar af koma 6,0 m. kr. til endurgreiðslu á árinu 2017 en 44,0 m.kr. skulu greiddar á árinu 2019. Vextir
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reiknast mánaðarlega og taka mið af almennum vöxtum Seðlabanka Íslands vegna óverðtryggðra peningakrafna
ásamt 3,0% álagi.
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ÁHÆTTUÞÆTTIR

Áhætta fylgir fjárfestingu í hlutabréfum. Hér á eftir er helstu áhættuþáttum lýst, bæði hvað varðar starfsemi Klappa
og hlutabréf útgefin af félaginu. Áhættuþættir þessir eru háðir óvissu og því er útgefanda ekki mögulegt að segja
til um líkur á því að þeir geti átt sér stað. Möguleiki er á að aðrir þættir en þeir sem taldir eru upp hér á eftir, á
grundvelli þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir og útgefanda er kunnugt um, geti haft áhrif á markaðsvirði
hlutabréfanna.
Áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu í hlutabréfum í Klöppum er mikilvægt að fjárfestar kynni sér og leggi
sjálfstætt mat á opinberar upplýsingar um félagið og hlutabréfin. Fjárfestum er bent á að kynna sér allar upplýsingar
sem koma fram í skráningarskjali þessu og er sérstaklega bent á að kynna sér þá áhættu- og óvissuþætti sem lýst
er í þessum kafla.
Ekki er hægt með vissu að meta líkur þess að tiltekinn atburður eigi sér stað, áhrif hans eða hvort hann geti haft
keðjuverkandi áhrif og orðið til þess að aðrir atburðir komi til sem valdið geta félaginu, viðskiptamönnum,
lánardrottnum eða hluthöfum þess tjóni. Hver og einn eftirtalinna áhættuþátta gæti ítrekað eða í einstökum tilvikum
haft áhrif á rekstur og efnahag Klappa og þar með á verðmæti hlutabréfa í Klöppum. Ekki er hægt að segja til um
umfang eða tímamörk slíkra áhrifa.
3.1

Áhætta tengd hlutabréfum

3.1.1

Almenn áhætta vegna fjárfestingar í hlutabréfum

Nauðsynlegt er að hafa í huga að fjárfestingar í hlutabréfum fela að öllu jöfnu í sér meiri áhættu en fjárfestingar í
skuldabréfum, þar sem eigendur skuldabréfa eru framar í röð kröfuhafa en eigendur hlutabréfa. Ávöxtun af
hlutabréfum ræðst annars vegar af arðgreiðslum og hins vegar af breytingum á verði hlutabréfa frá kaupum til sölu.
Sveiflur í gengi hlutabréfa eru almennt meiri en sveiflur í gengi skuldabréfa og verðmæti þeirra getur jafnvel
þurrkast út. Hægt er að dreifa áhættunni sem felst í að fjárfesta í hlutabréfum í einstökum fyrirtækjum með því að
fjárfesta í safni hlutabréfa ólíkra fyrirtækja og/eða ólíkra tegunda fjármálagerninga. Einnig má ætla að það auki
skilning á áhættu við hlutabréfakaup ef fjárfestir einskorðar slík kaup við félög í rekstri sem hann annaðhvort
þekkir vel eða getur sett sig inn í með góðu móti. Jafnframt má draga verulega úr fjárhagslegri áhættu samfara
hlutabréfakaupum með því að forðast eða lágmarka lántökur vegna þeirra. Engu að síður er ekki með öllu hægt að
komast hjá áhættuþáttum sem fylgja hlutabréfamörkuðum.
Fjárfesting í hlutabréfum felur í sér margvíslega áhættu. Dæmi um áhættu sem getur haft áhrif á verð hlutabréfa er
markaðsáhætta, seljanleikaáhætta og mótaðilaáhætta. Markaðsáhætta skapast af verðbreytingum á tilteknum
hlutabréfamarkaði í heild sinni sem rekja má til óvæntra atburða og breytinga á ytri skilyrðum sem hafa áhrif á
rekstur fyrirtækja og þjóðarbúsins í heild. Seljanleikaáhætta felst í því að eftirspurn eftir hlutabréfum útgefanda
getur verið mismikil frá einum tíma til annars. Mótaðilaáhætta felst í því að við kaup eða sölu hlutabréfa eða gerð
annarra samninga um fjármálagerninga er hugsanlegt að samningsaðili efni ekki samninginn þegar að uppgjöri
kemur. Enn fremur þarf að hafa í huga að hlutabréf eru réttlægstu kröfur í eignir hlutafélags sem þýðir komi til
þess að útgefanda verði slitið eða hann yrði gjaldþrota, þá fá hluthafar greitt í hlutfalli við hlutafjáreign sína, kveði
samþykktir ekki á um aðra skipan, það sem eftir stendur af eignum félagsins eftir að allir aðrir kröfuhafar hafa
fengið gildar kröfur sínar greiddar.
Þeir sem hafa í hyggju að fjárfesta í hlutum útgefanda þurfa að hafa í huga að ekki er hægt að veita tryggingu fyrir
því að fjárfestingin muni reynast arðsöm. Þá skulu væntanlegir fjárfestar einnig hafa það hugfast að þrátt fyrir að
fjárfesting í hlutabréfum kunni að skila góðri ávöxtun almennt er sú hætta ávallt fyrir hendi að hlutabréf í
einstökum félögum lækki í verði. Af þeim sökum er væntanlegum fjárfestum bent á að dreifa áhættu sinni og leita
sér fjárfestingarráðgjafar.
Fjármálamarkaðir eru háðir því rekstrarumhverfi sem opinber yfirvöld skapa fyrirtækjum. Umfangsmiklar
breytingar á þeim lagaramma sem gildir um fjármálamarkaði geta haft neikvæð áhrif og skapað óróa á mörkuðum.
Heildarvelta og almenn verðþróun á markaði svo og velta með einstaka flokka ásamt verðþróun þeirra er misjöfn
milli missera, mánaða, vikna og daga þar sem margir þættir markaðsaðstæðna og annarra ytri aðstæðna fyrirtækja
ráða framboði og eftirspurn. Seljanleikaáhætta er skilgreind sem sú áhætta er felst í því hversu auðvelt eða erfitt
er að selja eign á verði sem næst raunvirði. Mælikvarði á áhættu af þessu tagi er bilið á milli kaup- og sölutilboða
á markaði. Áhættan er bæði fólgin í magni, þ.e. að markaðurinn taki við því magni sem vilji er til að selja á
raunvirði hverju sinni, og gengi, þar sem umfangsmikil viðskipti með hlutabréf félags geta haft veruleg áhrif á
verðmyndun bréfanna.
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Lagaumhverfi og reglur First North Iceland

Frá því að hlutabréf í útgefanda verða tekin til viðskipta á markaðstorgi First North Iceland gilda um hann og
hlutabréfin sem hann gefur út í B-flokki XIII. kafli laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti er varða meðferð
innherjaupplýsinga og viðskipti innherja, reglur Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga
og viðskipti innherja, reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik auk reglugerðar nr.
707/2008 um upplýsingagjöf og tilkynningarskyldu skv. lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.
Útgefandi og hlutabréfin sem hann gefur út í B-flokki lúta reglum First North, Nasdaq First North Nordic –
Rulebook sem gefnar voru út af Nasdaq First North Nordic 3. júlí 2016 í samræmi við IV. kafla laga nr. 108/2007
um verðbréfaviðskipti er varðar markaðstorg fjármálagerninga.
Útgefanda ber að fara eftir framangreindum lögum og reglum sem meðal annars fela í sér upplýsingaskyldu. Brot
á þeim kann að hafa fjárhagsleg áhrif á útgefanda. Alvarleg brot á þessum reglum kunna að hafa það í för með sér
að First North Iceland taki hlutabréf útgefanda úr viðskiptum um tiltekinn tíma eða endanlega. Brjóti útgefandi
framangreindar reglur kann það enn fremur að hafa áhrif á orðspor útgefanda og getur það haft þær afleiðingar að
hlutabréf útgefanda falli í verði. Brot gegn tilteknum ákvæðum laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, framin
af ásetningi eða gáleysi, geta varðað sektum eða fangelsi allt að sex árum.
Þeir sem fjárfesta í hlutabréfum í útgefanda falla undir lög og reglur sem varða hlutabréfaviðskipti, svo sem um
viðskipti innherja

3.1.3

Uppbygging á eignarhaldi og atkvæðisréttur

Skipan eignarhalds á hverjum tíma getur falið í sér seljanleikaáhættu og eru fjárfestar minntir á að eignarhald
útgefenda getur breyst hratt og án fyrirvara.
Hlutafé í félaginu er skipt í tvo flokka: A-flokk sem ber 100% atkvæðisrétt og B-flokk sem er atkvæðislaus. Stefnt
er að skráningu hlutabréfa í B-flokki á First North Iceland en hlutabréfin í A-flokki verða óskráð. Þeir fjárfestar
sem hyggjast kaupa hlutabréf í B-flokki munu því ekki hafa atkvæðisrétt á hluthafafundum félagsins og verða því
að treysta á dómgreind hluthafa hlutabréfa í A-flokki hvað varðar rétta stefnu fyrir félagið. Frumkvöðlar félagsins
eiga stærsta hlutann af A-flokki hlutabréfa.
Þetta fyrirkomulag getur komið í veg fyrir óvæntar breytingar á eignarhaldi félagins en kemur jafnframt í veg fyrir
áhrif og völd hlutahafa hlutabréfa í B-flokki. Það felst því áhætta fyrir eigendur hlutabréfa í B-flokki að vera
áhrifalausir gagnvart þeim umtalsverðu völdum sem eigendur hlutabréfa í A-flokki geta beitt sér fyrir, t.d. í
tengslum við skipan og samsetningu stjórnar, ákvörðun um samruna, sameiningu eða sölu eigna eða ákvörðunum
varðandi stefnu félagsins almennt. Eigendur hlutabréfa í A-flokki gætu, miðað við eignarhald sitt og
atkvæðisréttarleysi hluthafa í B-flokki, tekið sig saman um að hafa veruleg áhrif á mál sem borin eru undir atkvæði
hluthafafundar, m.a. í tengslum við hlutafjáraukningu í A-flokki sem nýtur forgagnsréttar skv. samþykktum
félagsins, sbr. kafli 3.1.4 Þynning hlutafjáreignar. Þeir hafa einnig vald til að koma í veg fyrir breytingu á
yfirráðum og gætu gripið til aðgerða sem gætu haft veruleg neikvæð áhrif á verðmæti hlutabréfa í útgefanda.
Núverandi og verðandi hluthafar þurfa að huga að því að eignarhald þeirra í útgefanda getur verið takmarkað af
gildandi lögum og reglum. Í þessu samhengi má nefna samkeppnislög nr. 44/2005.
Fjárfestum er ráðlagt að kynna sér upplýsingar um stærstu hluthafa í A- og B-flokki hlutafjár í kafla 5.3 Hluthafar.

3.1.4

Þynning hlutafjáreignar

Hlutafjáraukning getur þynnt hlutafjáreign hluthafa. Ef útgefandi hækkar virkt hlutafé sitt með öðrum hætti en
útgáfu jöfnunarhlutabréfa mun hlutfallsleg hlutafjáreign þeirra sem eiga hlutabréf í útgefanda fyrir minnka í
samræmi við aukninguna nema þeir fjárfesti í nýjum hlutum í útgefanda í hlutfalli við hlutafjáreign sína. Tilgangur
hlutafjáraukningar er að jafnaði fjármögnun sem ætlað er að auka verðmæti félagsins. Fjárfestar skulu hafa í huga
að sá möguleiki er ávallt fyrir hendi að útgefandi auki hlutafé sitt í framtíðinni.
Samþykki hluthafafundar þarf til að breyta hlutafé, hvort sem er til hækkunar eða lækkunar, og hafa hluthafar
forgangsrétt að hlutafjárhækkunum þannig að hluthafar í A-flokki hafa forgangsrétt að hlutafjárhækkunum í A-og
B-flokki og hluthafar í B-flokki hafa forgangsrétt að hlutafjárhækkunum í B-flokki. Í ljósi framangreinds
forgangsréttar hluthafa í A-flokki og þeirri staðreynd að hluthafar í A-flokki hafa einir atkvæðisrétt, geta þeir tekið
sig saman um hlutafjárhækkun í A-flokki sem gæti þynnt verulega hlutfallslega hlutafjáreign hluthafa í B-flokki.
Fyrir liggur samkvæmt núgildandi samþykktum útgefanda, dagsettum 22. ágúst 2017, heimild til stjórnar til
aukningar hlutafjár í B-flokki hlutabréfa um allt að 6.000.000 kr. að nafnverði sem nota á til að veita starfsmönnum

20

Klappir Grænar Lausnir hf.

Skráningarskjal

kauprétt að hlutabréfum í félaginu. Hlutahafar hafa fallið frá forgangsrétti sínum til nýrra hluta vegna slíkrar
aukningar.

3.1.5

Flökt á gengi hlutabréfa í félaginu

Hlutabréfamarkaðir eru sérstaklega næmir fyrir ýmsum áhrifaþáttum sem geta án fyrirvara leitt til lækkunar eða
hækkunar hlutabréfaverðs. Markaðsverð hlutabréfa getur sveiflast eftir að viðkomandi hlutabréfaflokkur hefur
verið tekinn til viðskipta á markaðstorgi First North Iceland.
3.2

Áhætta tengd útgefandanum

3.2.1

Áhætta tengd rekstri félagsins og tekjumyndun

Þjónustusamningar við viðskiptavini
Tekjumyndun félagsins er byggð á ótímabundnum þjónustusamningum við viðskiptavini með stuttum
uppsagnarfresti. Félagið stendur því frammi fyrir þeirri mögulegu áhættu að margir viðskiptavinir segi upp
þjónustusamningum sínum við félagið á sama tíma og að samningar takist ekki við nýja viðskiptavini.
Nýr ókortlagður markaður
Félagið er frumkvöðull á sínu sviði og óljóst er hvernig markaðurinn sem félagið starfar á mun þróast, t.d. hvað
varðar eftirspurn, tækniþróun, samkeppni o.fl. Eftirspurn eftir vörum og þjónustu félagsins er meðal annars háð
verðlagningu og markaðssetningu, sérstaklega með tilliti til sóknar félagsins á erlendum mörkuðum. Sóknin
erlendis mun byggjast á samningum við samstarfsaðila á hverjum markaði fyrir sig sem felur í sér ákveðna
mótaðilaáhættu hvað varðar tryggð, hæfni og samkeppnishæfni.
Ábyrgð seljanda
Vörur félagsins eru hugbúnaðarlausnir sem viðskiptavinir hafa aðgang að með skýjalausnum. Þetta felur í sér
áhættu hvað varðar gæði hugbúnaðar og meðhöndlun gagna. Hugbúnaður sem ekki hefur verið prófaður með
fullnægjandi hætti getur því skaðað félagið. Félagið leggur mikla áherslu á gæði þeirrar vöru og þjónustu sem það
veitir viðskiptavinum sínum og er gæðastjórnun hluti af þróunarferli hugbúnaðar.
Gagnaöryggi
Viðskiptavinir hafa aðgang að hugbúnaði í gegnum skýjalausnir sem eru hýstar hjá stórum alþjóðlegum
fyrirtækjum á borð við Amazon og Microsoft. Þessir aðilar sjá um hýsingu gagna og öryggisafritun þeirra. Félagið
hefur gert samninga við umrædda aðila um þjónustustig og gagnaöryggi. Þó félagið telji umrædda hýsingu gagna
eins örugga og kostur er þá er alltaf einhver hætta á að jafnvel félög af þessari stærð geti tapað upplýsingum.
Óefnislegar eignir
Félagið hefur ekki sótt um einkaleyfi í tengslum við óefnislegar eignir félagsins á borð við hugbúnaðarlausnir og
aðferðafræði við innleiðingu þeirra. Sú staðreynd að hugbúnaðurinn nýtur verndar skv. hugverkaréttindum (e.
Intellectual Property (IP) rights) dregur að vissu leyti úr þessum áhættuþætti.
Orðspor
Orðsporsáhætta er hættan á að félagið verði fyrir tekjumissi vegna neikvæðrar umfjöllunar um viðskiptahætti þess.
Slík neikvæð umfjöllun getur komið upp ef félaginu verða á mistök í rekstri eða ef félagið eða tengdur aðili þess
er sakaður um eða dæmdur fyrir athæfi sem samrýmist ekki lögum. Þjónusta á sviði stýringar á umhverfismálum
er viðkvæm fyrir orðsporsáhættu þar sem hún er byggð á samfélagslegum og siðferðilegum málefnum. Félagið
verður því að framfylgja framúrskarandi umhverfisstöðlum og fara eftir þeim á öllum sviðum rekstrarins. Þar sem
ekki er komin mikil reynsla á hugbúnað félagsins og markaðurinn og væntingar hans eru ómótaðar má gera ráð
fyrir tímabundinni óánægju viðskiptavina sem gæti haft áhrif á orðspor félagsins. Ef orðspor eða trúverðugleiki
félagsins bíður tjón vegna opinberrar eða almennrar umræðu getur það skert möguleika þess til vaxtar og haft
neikvæð áhrif á framtíðartekjur.
Starfsfólk
Innan félagsins er yfirgripsmikil reynsla og þekking á sviði stýringar á umhverfismálum, m.a. hjá stofnendum,
lykilstjórnendum og starfsmönnum í hugbúnaðargerð. Framtíðarþróun félagsins veltur á þekkingu, reynslu og
einurð stjórnenda þess og annarra lykilstarfsmanna. Hugbúnaður félagsins og sú þjónusta sem það veitir er háð
gæði vinnu þeirra starfsmanna sem hana veita. Það gæti haft neikvæð áhrif á félagið ef hópur lykilstarfsmanna
hætti störfum hjá því, einkum ef margir slíkir starfsmenn hættu störfum á sama tíma eða með stuttu millibili. Ef
félagið getur ekki ráðið til sín nýja hæfa starfsmenn gæti það haft neikvæð áhrif á getu þess til að þróa reksturinn.
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Á tímum mikils vaxtar gæti til að mynda reynst erfiðleikum háð að ráða tölvunarfræðinga og verkfræðinga sem
gæti haft neikvæð áhrif á hraða vöruþróunar. Félagið leggur mikla áherslu á að bjóða upp á góð starfsskilyrði og
samkeppnishæf laun en ekki er víst að því takist ávallt að laða til sín og halda í þá starfsmenn sem það þarfnast.
Lykilstjórnendur og starfsmenn í hugbúnaðargerð eru hluthafar í félaginu og auk þess hefur félagið gefið út
kauprétti til lykilstarfsmanna, sbr. kafla 5.5 Kaupréttaráætlanir.
Samstarfsaðilar
Félagið leitar til samstarfsaðila bæði innanlands og erlendis sem hafa leyfi til að selja, dreifa og innleiða hugbúnað
Klappa og þjónusta hann. Félagið stendur frammi fyrir þeirri áhættu að samstarfsaðilar þess fari ekki eftir þeim
skilmálum sem félagið setur þeim með leyfisveitingunni sem gæti haft í för með sér ranga virkni hugbúnaðar eða
slæma þjónustu. Slíkar aðstæður gætu haft neikvæð áhrif á rekstur Klappa.

3.2.2

Ytri áhættuþættir

Samkeppni
Félaginu er ekki kunnugt um að fyrir hendi séu samkeppnisaðilar sem bjóða svipaðar heildarlausnir og Klappir
gera. Nokkur fyrirtæki, sérstaklega ráðgjafarfyrirtæki, bjóða hugbúnað sem er ætlað að mæla vistspor. Fáar
aðgangshindranir eru að þeim markaði sem félagið starfar á og er hann því frekar aðgengilegur fyrir nýja
markaðsaðila. Þetta eykur líkur á samkeppni í náinni framtíð. Staða félagsins á heimamarkaði er góð sem hefur í
för með sér að erfiðara er fyrir ný fyrirtæki að ná fótfestu á þeim markaði. Félagið gerir sér grein fyrir að
áframhaldandi örar breytingar á tækni gætu aukið samkeppni eða orðið til þess að félagið þurfi að leggja í verulegar
fjárfestingar til að viðhalda samkeppnisstöðu sinni.
Efnahagsaðstæður
Eftirspurn viðskiptavina eftir hugbúnaði og þjónustu Klappa er líkleg til að verða fyrir áhrifum af almennum
efnahagslegum aðstæðum. Félagið gæti því orðið fyrir neikvæðum áhrifum á tímum efnahagsþrenginga sem gæti
haft áhrif á afkomu þess. Slíkar kringumstæður gætu leitt til þess að fjárfestingum í umhverfisvænni tækni yrði
frestað. Stærstur hluti núverandi tekna félagsins á uppruna sinn á Íslandi sem hefur í för með sér að félagið er háð
aðstæðum í efnahagslífinu og öðrum markaðsaðstæðum á Íslandi.
Gildandi lög, reglugerðir og leyfi
Klappir er hlutafélag, skráð og starfrækt í samræmi við lög nr. 2/1995 um hlutafélög. Starfsemi félagsins lýtur
hinum ýmsu lögum og reglugerðum. Breytingar á þeim lögum sem gilda um félagið, eða ný lög sem sett eru um
starfsemi þess, kunna að setja félaginu skorður, hafa áhrif á hvernig það hagar starfsemi sinni og geta haft bein
áhrif á afkomu félagsins. Ef félagið gerist brotlegt við þau lög, reglugerðir og reglur, eða ef tilskilin leyfi eru ekki
endurnýjuð með tilskildum hætti, eru afturkölluð eða þeim breytt á einhvern hátt þá kann það að hafa bein áhrif á
afkomu félagsins. Starfsemi félagsins fellur ekki undir nein núgildandi sérlög.
Reikningsskilastaðlar
Árs- og árshlutareikningar Klappa eru útbúnir í samræmi við lög nr. 3/2006 um ársreikninga. Breytingar á lögum
um ársreikninga gætu því haft áhrif á reikninga félagsins. Gerð ársreiknings í samræmi við lög um ársreikninga
krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu
reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera
frábrugðnar þessu mati.
Skattar
Félagið er íslenskt hlutafélag og ber sem slíkt ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi, sbr. 2. gr. laga nr. 90/2003 um
tekjuskatt. Félagið getur orðið fyrir áhrifum af breytingum á íslenskri skattalöggjöf og líklegt er að breytingar í
framtíðinni geti haft áhrif á rekstur þess.
Félaginu er ekki kunnugt um að nokkur skattrannsókn sé í gangi á félaginu sjálfu eða dótturfélögum þess sem gæti
haft veruleg áhrif á fjárhag þess. Eins og gildir um öll önnur félög er hugsanlegt að skattagögn félagsins verði tekin
til athugunar á síðari stigum í samræmi við gildandi lög og reglugerðir sem gæti haft áhrif á rekstur þess. Heimild
til endurákvörðunar skatts. skv. 96. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt nær til skatts vegna tekna og eigna síðustu
sex ára sem næst eru á undan því ári þegar endurákvörðun fer fram. Félagið og skattayfirvöld gætu verið ósammála
um hvernig skuli farið með hinar ýmsu fjárhagslegu ráðstafanir sem gerðar eru innan félagsins í skattalegu tilliti.
Félagið telur að það uppfylli öll viðeigandi lög og reglur um skatta og á því ekki von á að skattayfirvöld geri kröfur
á hendur því vegna meðferðar þess á tekjum eða öðrum fjárhagslegum atriðum.
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Stjórnmálaumhverfi
Ákvarðanir stjórnvalda geta haft áhrif á félagið. Markmið í umhverfismálum er pólitísk ákvörðun sem er byggð á
innleiðingu á alþjóðlegum reglum og hvernig þeim er hrundið í framkvæmd af kjörnum stjórnvöldum í hverju
landi fyrir sig. Sameinuðu þjóðirnar hafa á síðustu fjörutíu árum lagt áherslu á samstöðu á sviði alþjóðlegra
stjórnmála hvað varðar markmið um að draga úr losun loftmengunar og losun úrgangs. Á þessum vettvangi hefur
náðst árangur í að skapa alþjóðlega pólitíska samstöðu hvað markmið í umhverfismálum varðar. Þrátt fyrir þetta
er sú áhætta ávallt yfirvofandi að alþjóðleg samstaða á þessu sviði bresti.
Félagið byggir hluta af starfsemi sinni á því að fá endurgreiddan rannsóknar- og þróunarkostnað með styrkjum og
endurgreiðslum af ýmsu tagi. Árangur við að fá greiðslur úr styrkja- og endurgreiðslukerfi er háður áhættu og ekki
er raunhæft að gera ráð fyrir greiðslum fyrr en samningur eða samþykki liggur fyrir.
Það er ekki á færi félagsins að draga úr eða stýra þessum áhættuþáttum og því er nauðsynlegt að fjárfestar gefi
þeim gaum áður en þeir taka ákvörðun um að fjárfesta í verðbréfum útgefnum af félaginu.
Ágreiningsmál og málaferli
Engin ágreiningsmál eða málaferli sem geta haft veruleg fjárhagsleg áhrif á félagið eru yfirstandandi.
3.3

Áhætta tengd fjárhag félagsins

3.3.1

Gjaldeyrisáhætta

Uppgjörsmynt félagsins er íslenskar krónur. Öll viðskipti félagsins í erlendri mynt mynda þannig gjaldeyrisáhættu.
Gjaldeyrisáhættu félagsins má aðallega rekja til ósamræmis í tekjum og gjöldum í erlendri mynt. Tekjur félagsins
eru aðallega í krónum en lítill hluti gjalda þess eru í erlendri mynt. Félagið er ekki með gjaldeyrisáhættu í
efnahagsreikningi sínum en allar eignir og skuldir eru í krónum. Félagið hefur ekki gripið til aðgerða til að verja
gjaldeyrisáhættu, t.d. með afleiðusamningum.

3.3.2

Vaxtaáhætta

Félagið býr við vaxtaáhættu vegna vaxtagreiðslna af skuldum og vaxtaberandi eignum. Vaxtaform skulda og eigna
félagsins eru breytilegir óverðtryggðir vextir. Greiðsluáhættu vegna vaxta má rekja til hækkunar breytilegra vaxta.
Umfjöllun um skuldir félagsins og helstu skilmála þeirra er að finna í kafla 2.8 Fjármögnun. Vaxtastig ræðst að
miklu leyti af aðstæðum á fjármálamörkuðum og geta vaxtabreytingar haft bein áhrif á afkomu félagsins.

3.3.3

Verðbólguáhætta

Félagið selur hugbúnaðarlausnir og þjónustu til margra viðskiptavina. Helsti kostnaður félagsins er launakostnaður
starfsmanna. Félagið er ekki háð innkaupum á vöru þannig að hækkun á vöruverði hefur almennt lítil áhrif á
afkomu þess. Almennt hefur aukin verðbólga ekki mikil áhrif á rekstur félagsins að öðru leyti en því að
launakostnaður félagsins gæti hækkað til lengdar. Félagið er skuldlítið og lán félagsins óverðtryggð.

3.3.4

Lausafjáráhætta

Félagið gæti staðið frammi fyrir þeirri áhættu að eiga ekki til nægt lausafé eða aðgang að fjármögnun til að mæta
skuldbindingum sínum, t.d. ef félagið fær ekki aðgang að lánsfjármögnun til þess að endurfjármagna skuldir sínar
fyrir eða á gjalddaga þeirra.
Lausafjárstaða félagsins er sterk en handbært fé var 21,7 m.kr. þann 30. júní 2017. Á sama tíma voru aðrar
skammtímakröfur 119 m.kr. en þar af nemur hlutafjárloforð 70 m.kr. og ógreidd endurgreiðsla tekjuskatts frá
skattyfirvöldum 30,5 m.kr. en gert er ráð fyrir að framangreint komi til greiðslu fyrir lok nóvember. Miðað við
núverandi áætlanir félagsins er gert ráð fyrir að núverandi staða veltufjármuna sé nægjanleg til að standa undir
rekstri félagsins næstu 12 mánuði.
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4

STJÓRNARHÆTTIR, STJÓRN, STJÓRNENDUR OG ENDURSKOÐENDUR

4.1

Stjórnarhættir

Stjórnarhættir Klappa eru markaðir af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, samþykktum félagsins og starfsreglum
stjórnar. Gildandi samþykktir Klappa Grænna Lausna hf. frá 22. ágúst 2017 skiptast í 11 kafla og er uppbygging
þeirra hefðbundin fyrir hlutafélög. Í fyrsta kafla samþykktanna er fjallað um heiti félagsins, heimili og tilgang,
annar kafli fjallar um hlutafé félagsins, hvernig það skiptist og hvaða reglur gilda um meðferð hluta í félaginu,
þriðji kafli hefur að geyma yfirlit yfir stjórnskipulag félagsins, fjórði kafli kveður á um hluthafafundi, fimmti kafli
fjallar um stjórn, sjá sjötti um forstjóra, sjöundi kafli fjallar um reikninga og endurskoðun félagsins, áttundi kafli
fjallar um eigin hlutabréf og sá níundi um breytingar á samþykktum. Tíundi og ellefti kaflinn hafa að geyma
ákvæði um slit félagsins auk annarra ákvæða. Gildandi starfsreglur voru samþykktar af stjórn 28. desember 2016
og eru settar á grundvelli 5. mgr. 70. gr. laga um hlutafélög og grein 5.08 í samþykktum félagsins en þær eru
samþykktum félagsins til fyllingar.
Samþykktir félagsins gilda fyrir báða flokka hlutafjár, A- og B-flokk. Eigendur beggja flokka hlutafjár njóta sömu
réttinda skv. samþykktum félagsins að öllu öðru leyti en rétti til atkvæðisvægis og rétti til forgangs við
hlutafjáraukningu. Í samræmi við grein 2.03 eiga eigendur í báðum flokkum forgangsrétt að aukningu í samræmi
við hlutfallslega hlutafjáreign við hækkun í B-flokki hlutabréfa en við hækkun í A-flokki nær forgangsréttur
einungis til hluthafa í A-flokki hlutabréfa. Samkvæmt grein 4.09.1 og 4.09.2 ber A-flokkur hlutabréfa 100%
atkvæðavægi á hluthafafundum en B-flokkur hlutabréfa ber ekki atkvæðisrétt.
Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda, samkvæmt því sem lög og samþykktir þess
kveða á um. Aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Stjórn félagsins skal boða til hluthafafunda þegar
hún telur þess þörf, samkvæmt ályktun hluthafafundar, þegar kjörnir endurskoðendur krefjast þess eða þegar
hluthafar, sem ráða minnst 1/10 hlutafjárins, krefjast þess skriflega með tilvísun í fundarefni. Til hluthafafunda
skal boða með rafrænum hætti þannig að tryggður sé skjótur aðgangur að fundarboðinu á jafnréttisgrundvelli.
Skulu notaðir traustir miðlar sem tryggja virka útbreiðslu til almennings á Evrópska efnahagssvæðinu en jafnframt
skal boðað til hluthafafunda með auglýsingu í innlendum fjölmiðli. Fundir skulu boðaðir með minnst 21 dags
fyrirvara. Aðalfundir skulu boðaðir með sama hætti og aðrir hluthafafundir. Á hluthafafundum ræður afl atkvæða
úrslitum, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum eða lögum, og fellur tillaga á jöfnum atkvæðum.
Stjórn félagsins hefur æðsta vald í málefnum þess milli hluthafafunda. Meginskyldustörf hennar er m.a. að ráða
framkvæmdastjóra ásamt því að hafa stöðugt og ítarlegt eftirlit með öllum rekstri félagsins og sjá um að skipulag
þess og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi. Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna
sækir hann. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á því að fjalla um
málið, sé þess kostur. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum, samkvæmt því sem lög og samþykktir kveða
á um. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið.
Regluvörður félagsins er Eðvarð Jón Bjarnason. Staðgengill regluvarðar er Ásgeir Friðgeirsson. Regluvörður hefur
umsjón með því að reglum Fjármálaeftirlitsins um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja, nr.
1050/2012, sem settar eru á grundvelli 132. gr. laga um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, sé framfylgt hjá félaginu.
4.2

Stjórn félagsins

Stjórn félagsins skal skipuð þremur til sjö aðilum kjörnum á hluthafafundi til eins árs í senn. Um hæfi þeirra fer
að lögum en í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, er kveðið á um almennt hæfi stjórnarmanna og
framkvæmdastjóra. Samkvæmt þeim skulu stjórnarmenn og framkvæmdastjórar vera lögráða, fjár síns ráðandi og
mega ekki á síðustu þremur árum hafa í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað
samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot
eða opinber gjöld.
Núverandi stjórn var kjörin á aðalfundi félagsins þann 10. apríl 2017. Hana skipa sjö manns: Ágúst Sindri Karlsson,
formaður stjórnar, Jón Ágúst Þorsteinsson, varaformaður stjórnar, Hildur Jónsdóttir, Geir Valur Ágústsson, Linda
Björk Ólafsdóttir, Sigrún Hildur Jónsdóttir og Þorsteinn Svanur Jónsson. Jón Ágúst Þorsteinsson er einnig forstjóri
félagsins og þau Sigrún Hildur Jónsdóttir og Þorsteinn Svanur Jónsson eru framkvæmdastjórar hjá félaginu.
Þau Jón Ágúst Þorsteinsson, Hildur Jónsdóttir, Þorsteinn Svanur Jónsson og Sigrún Hildur Jónsdóttir,
stjórnarmenn í félaginu, eru tengd fjölskylduböndum. Þorsteinn Svanur og Sigrún eru börn hjónanna Jóns Ágústs
og Hildar.
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Forstjóri og varaformaður stjórnar
Nafn

Jón Ágúst Þorsteinsson

Fæðingardagur

26. febrúar 1958

Fyrst kjörinn í stjórn

23. september 2014

Starf

Forstjóri Klappa Grænna Lausna hf.

Menntun

Doktorsgráða í orkuverkfræði frá háskólanum í Álaborg. Vann að rannsóknum á
stærðfræðilegri aðferðafræði til að samþætta orkukerfi með bestunarlíkönum með það að
markmiði að lágmarka orkunotkun þeirra og þar með álag þeirra á umhverfið. Hefur verið
virkur þátttakandi í umræðu um orkustjórnun og umhverfismál bæði á Íslandi og ekki
síður á alþjóðavettvangi. Hann hefur haldið fjölda fyrirlestra um þennan málaflokk í
Evrópu, Asíu og í Bandaríkjunum.

Önnur stjórnarseta,
framkvæmdastjórn,
eignarhald í félögum

Hefur gegnt stjórnunarstörfum í alþjóðlegum fyrirtækjum. Vann hjá Johnson Controls frá
1985 til 1992 og síðan aftur frá árinu 1998 til 2002. Stofnaði Marorku 2002. Var forstjóri
Marorku til 2012, tók þá við embætti stjórnarformanns og var það til ársins 2014.
Stjórnarformaður í Hafinu (öndvegissetur um sjálfbæra nýtingu og vernd hafsins).
Stjórnarmaður í Klöppum I ehf. sem eiga 26% hlut í Marorku International A/S. Vann að
stofnun samtaka sprotafyrirtækja og var stjórnarformaður þess frá stofnun árið 2005, sat í
stjórn Háskólans í Reykjavík á árunum 2004-2006. Stóð að stofnun CleanTech Iceland
2010 og varð fyrsti stjórnarformaður samtakanna.

Eignarhald í félaginu

Á beint 25.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Á 50% hlut í félaginu Klappir ehf. kt. 4503130680 sem á 50% í félaginu Kvistum eignarhaldsfélagi ehf., kt. 490316-2210 sem á
48.275.375 hluti í A-flokki eða 96,55% af A-flokki hlutabréfa í Klöppum Grænum
Lausnum hf. og 18.773.950 hluti í B-flokki eða 28,23% af B-flokki hlutabréfa.

Formaður stjórnar
Nafn

Ágúst Sindri Karlsson

Fæðingardagur

1. ágúst 1963

Fyrst kjörinn í stjórn

22. nóvember 2016

Starf

Framkvæmdastjóri og eigandi fjárfestingarfélagins e-ÁSK ehf. og rekur samhliða því
lögmannsþjónustuna Lögmenn ÁSK ehf.

Menntun

Lögfræðingur frá lagadeild Háskóla Íslands. Meistaragráða (LL.M) í alþjóðlegum
viðskiptarétti frá Exeter University á Englandi. Réttindi til málflutnings fyrir Hæstarétti
(hrl). Hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Önnur stjórnarseta,
framkvæmdastjórn,
eignarhald í félögum

Eignarhald í félaginu

Stjórnarmaður, framkvæmdastjóri og/eða hluthafi í Rannsóknarþjónustunni Sýni ehf.,
Promat ehf., Íslenskum fjallagrösum hf., Náttúrusmiðjunni ehf., Costner ehf., Rimaskógi
ehf., Arkea ehf., Prokazyme ehf., Ucaria ehf., Eigg ehf., VPS ehf., Markferðum ehf. og
Annex ehf.
Fyrri stjórnarseta: Nýherji hf. (2014-2016), MP fjárfestingarbanki hf. (1999-2007),
Jarðboranir hf. (2000-2003).
Á beint 25.000 hluti í B-flokki hlutabréfa í félaginu. Tengdir aðilar, það er maki og tveir
synir, eiga hvert um sig 5.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Á 100% í félaginu e-ASK ehf.
sem á 9.000.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Á 52,56% í Rannsóknarþjónustunni Sýni ehf.
sem á 306.950 hluti í B-flokki hlutabréfa. Önnur tengd félög: Annex ehf., Lögmenn ÁSK
ehf., Markferðir ehf., Náttúrusmiðjan ehf., Arkea ehf., Promat ehf., Sýni ehf., Rimaskógur
ehf., Eigg ehf., Ucaria ehf. og VPS ehf. eiga hvert um sig 5.000 hluti í B-flokki hlutabréfa.
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Stjórnarmaður
Nafn

Hildur Jónsdóttir

Fæðingardagur

2. nóvember 1958

Fyrst kjörin í stjórn

23. september 2014

Starf

Starfsmannastjóri Klappa Grænna Lausna

Menntun

Cand. Mag. í sálfræði frá háskólanum í Árósum og lauk námi í hugrænni atferlismeðferð
frá Háskóla Íslands. Einnig með diplómagráðu í mannauðsstjórnun frá Háskóla Íslands.

Önnur stjórnarseta,
framkvæmdastjórn,
eignarhald í félögum

Eigandi og meðstjórnandi í Kvistum eignarhaldsfélagi ehf.. Stjórnarmaður í ME félagi
Íslands, stofnandi og stjórnarmaður í félaginu Alúð, félagi um núvitund.

Eignarhald í félaginu

Á beint 25.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Á 50% hlut í Klöppum ehf. kt. 450313-0680
sem eiga 50% í félaginu Kvistum eignarhaldsfélagi ehf., kt. 490316-2210 sem eiga
48.275.375 hluti í A-flokki eða 96,55% af A-flokki hlutabréfa í Klöppum Grænum
Lausnum hf. og 18.773.950 eða 28,23% af B-flokki hlutabréfa.

Stjórnarmaður
Nafn

Geir Valur Ágústsson

Fæðingardagur

24. mars 1964

Fyrst kjörinn í stjórn

10. apríl 2017

Starf

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs
(Flugfélagsins Atlanta ehf.)

Menntun

Viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands. Löggiltur endurskoðandi.

Önnur stjórnarseta,
framkvæmdastjórn,
eignarhald í félögum

Stjórnarformaður og einn af eigendum Air Atlanta Icelandic (Flugfélagsins Atlanta ehf.).
Stjórnarmaður og einn af eigendum í Bluebird Cargo ehf.

Eignarhald í félaginu

Á beint 5.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Á 100% hlut í félaginu GEVA ehf. sem á
9.000.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Tengdir aðilar, það er sambýliskona og tvö börn,
eiga hvert um sig 5.000 hluti í B-flokki hlutabréfa í félaginu.

og

stjórnarformaður

Air

Atlanta

Icelandic

Stjórnarmaður
Nafn

Linda Björk Ólafsdóttir

Fæðingardagur

9. apríl 1966

Fyrst kjörin í stjórn

10. apríl 2017

Starf

Framkvæmdastjóri og eigandi fjárfestingarfélagsins Tennin ehf.

Menntun

Lyfjafræðingur frá lyfjafræðideild Háskóla Íslands og MBA frá Háskólanum í Reykjavík.
Doktorspróf í líf- og læknisfræði frá læknadeild Háskóla Íslands.

Önnur stjórnarseta,
framkvæmdastjórn,
eignarhald í félögum

Eigandi og stjórnarmaður í Johan Rönning hf., S. Guðjónssyni ehf., Áltaki ehf.,
Módelhúsum ehf. og fleiri tengdum félögum. Einnig situr hún í stjórnum
nýsköpunarfélaga í eigu Tennin ehf.

Eignarhald í félaginu

Á beint 5.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Á 50% í félaginu Libo ehf. sem á 100% í
Sindranda ehf. sem á 100% í Tennin ehf. sem á 4.400.000 kr. að nafnverði í B-flokki
hlutabréfa. Tengdir aðilar, það er maki og börn, eiga hvert um sig 5.000 hluti í B-flokki
hlutabréfa í félaginu.
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Stjórnarmaður og framkvæmdastjóri
Nafn

Sigrún Hildur Jónsdóttir

Fæðingardagur

16. nóvember 1984

Fyrst kjörin í stjórn

22. nóvember 2016

Starf

Framkvæmdastjóri ráðgjafadeildar Klappa Grænna Lausna hf.

Menntun

MBA-gráða frá Háskóla Íslands. Meistaragráða í samanburðarstjórnmálum frá London
School of Economics and Political Science (LSE) á Englandi. Stjórnmálafræðingur frá
Háskóla Íslands.

Önnur stjórnarseta,
framkvæmdastjórn,
eignarhald í félögum

Situr í stjórn Kvista eignarhaldsfélags ehf.

Eignarhald í félaginu

Á beint 25.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Á 25% í félaginu Kvistum eignarhaldsfélagi
ehf., kt. 490316-2210 sem á 48.275.375 hluti í A-flokki eða 96,55% af A-flokki hlutabréfa
í Klöppum Grænum Lausnum hf. og 18.773.950 eða 28,23% af B-flokki hlutabréfa.
Tengdir aðilar, það er sambýlismaður, á 5.000 hluti í B-flokki hlutabréfa.

Stjórnarmaður og framkvæmdastjóri
Nafn

Þorsteinn Svanur Jónsson

Fæðingardagur

1. desember 1987

Fyrst kjörinn í stjórn

22. nóvember 2016

Starf

Framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar Klappa Grænna Lausna hf.

Menntun

Lögfræðingur frá lagadeild Háskóla Íslands

Önnur stjórnarseta,
framkvæmdastjórn,
eignarhald í félögum

Situr í stjórn Kvista eignarhaldsfélag ehf.

Eignarhald í félaginu

Á beint 25.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Á 25% í félaginu Kvistum eignarhaldsfélagi
ehf., kt. 490316-2210, sem á 48.275.375 hluti í A-flokki eða 96,55% af A-flokki
hlutabréfa í Klöppum Grænum Lausnum hf. og 18.773.950 eða 28,23% af B-flokki
hlutabréfa.
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Stjórnendur félagsins

Stjórnendur félagsins eru að hluta til í stjórn þess og vísast til fyrri kafla varðandi Jón Ágúst Þorsteinsson forstjóra
félagsins og þau Sigrúnu H. Jónsdóttur og Þorstein Svan Jónsson framkvæmdastjóra hjá félaginu. Aðrir stjórnendur
félagsins eru eftirfarandi:

Framkvæmdastjóri fjármála
Nafn

Eðvarð Jón Bjarnason

Fæðingardagur

1. desember 1976

Ráðningardagur

1. júlí 2015

Starf

Framkvæmdastjóri fjármála

Menntun

Rekstrarhagfræðingur frá Háskólanum í Reykjavík. Rekstur og stjórnun flugfélaga frá
Stanford-háskóla.Hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Önnur stjórnarseta,
framkvæmdastjórn,
eignarhald í félögum

Stjórnarformaður og eigandi fjárfestingarfélagsins Kúpuls ehf.

Eignarhald í félaginu

Á beint 25.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Tengdir aðilar, það er að segja maki og barn,
eiga hvort um sig 5.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Tengd félög, Kúpull ehf. og Arctic
exports ehf., eiga hvort um sig 5.000 hluti í B-flokki hlutabréfa.

Framkvæmdastjóri hugbúnaðarsviðs
Nafn

Guðmundur Grétar Sigurðsson

Fæðingardagur

1. september 1977

Ráðningardagur

1. febrúar 2016

Starf

Framkvæmdastjóri hugbúnaðarsviðs

Menntun

Tækniskóli Íslands, 1994-1997. Rafiðnarskólinn 1999-2001.

Önnur stjórnarseta,
framkvæmdastjórn,
eignarhald í félögum

Eigandi og stjórnarmaður í Þorrasölum ehf. Eigandi að sameignarfélaginu Insolica sf.

Eignarhald í félaginu

Á beint 25.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Á 100% hlut í félaginu Þorrasölum ehf. sem á
200.000 hluti í A-flokki eða 0,4% af A-flokki hlutabréfa í Klöppum Grænum Lausnum
hf. og 2.845.350 hluti eða 4,28% af B-flokki hlutabréfa.
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Framkvæmdastjóri tæknisviðs
Nafn

Höskuldur Þór Arason

Fæðingardagur

8. október 1971

Ráðningardagur

1. febrúar 2016

Starf

Framkvæmdastjóri tæknisviðs

Menntun

CSC-gráða í rafmagnsverkfræði frá Háskóla Íslands.

Önnur stjórnarseta,
framkvæmdastjórn,
eignarhald í félögum

Eigandi og stjórnarmaður í Eyktarsölum ehf. Eigandi að sameignarfélaginu Insolica sf.

Eignarhald í félaginu

Á beint 25.000 hluti í B-flokki hlutabréfa. Á 100% hlut í félaginu Eyktarsölum ehf. sem
á 200.000 hluti í A-flokki eða 0,4% af A-flokki hlutabréfa í Klöppum Grænum Lausnum
hf. og 2.845.350 hluti eða 4,28% af B-flokki hlutabréfa.

Stjórnarmenn og framangreindir stjórnendur hafa á síðastliðnum fimm árum ekki verið sakfelldir vegna svikamála
og ekki verið dæmdir vanhæfir til að starfa sem aðilar að stjórn eða framkvæmdastjórn útgefanda eða til að stjórna
eða stýra verkefnum hjá einhverjum útgefanda né heldur sætt opinberri ákæru eða viðurlögum lögboðinna
yfirvalda eða eftirlitsaðila á tímabilinu. Þeir hafa ekki verið framkvæmdastjórar, stjórnendur eða umsjónarmenn
fyrirtækja sem hafa orðið gjaldþrota eða farið í skipta- eða slitameðferð á síðastliðnum fimm árum.
4.4

Endurskoðendur félagsins

Í samþykktum Klappa er kveðið á um það að á aðalfundi félagsins skuli kjósa löggiltan endurskoðanda eða
endurskoðunarfélag til eins árs í senn. Endurskoðendur eru ekki kosnir úr hópi stjórnarmanna félagsins eða
starfsmanna þess. Frekar er kveðið á um hæfnisskilyrði og kjörgengi endurskoðenda í IX. kafla laga nr. 3/2006 um
ársreikninga og í lögum nr. 79/2008 um endurskoðendur.
Á aðalfundi þann 10. apríl 2017 var tillaga stjórnar samþykkt um að KPMG ehf., kt. 590975-0449, Borgartúni 27,
105 Reykjavík yrði endurskoðunarfélag fjárhagsárið 2017. Endurskoðandi félagsins, fyrir hönd KPMG ehf., er
Matthías Þór Óskarsson, kt. 070575-5079, löggiltur endurskoðandi og félagi í Félagi löggiltra endurskoðenda.
Engin hlutabréf útgefin af Klöppum eða tengdar afleiður eru í eigu endurskoðenda félagsins eða fulltrúa þeirra
sem annast endurskoðun þess.
4.5

Viðskipti við tengda aðila

Stjórnarmenn, hluthafar, dótturfélög, félög í meirihlutaeigu hluthafa og stjórnendur teljast vera tengdir félaginu.
Félagið hefur ekki átt í neinum óvenjulegum viðskiptum við tengda aðila og hefur ekki gengist í neinar ábyrgðir
fyrir þá.
Viðskipti við tengda aðila á fyrri árshelmingi 2017 greinast þannig:
●
●
●

Í lok júní 2017 námu skuldir félagsins við Klappir ehf. sem er tengdur aðili eins hluthafa Klappa Grænna
Lausna hf. 50,0 m.kr. Á sama tíma námu kröfur til tengdra aðila 0,3 m.kr.
Í lok júní 2017 voru engin lán til stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.
Á fyrri árshelmingi 2017 keyptu Klappir þjónustu af tengdum aðilum að fjárhæð 4,5 m.kr.
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HLUTAFÉ OG HLUTHAFAR

5.1

Hlutafé

Skráningarskjal

Heildarhlutafé félagsins er 116.500.000 kr. að nafnverði, sem skiptist í tvo hlutaflokka í samræmi við grein 2.01.2
og 2.01.3 í samþykktum félagsins. Félaginu er ekki kunnugt um neina samninga milli hluthafa um meðferð hluta.
Allt hlutafé er greitt og er ekkert af því í eigu félagsins sjálfs.
5.2

Réttindi

Hver hlutur í félaginu er að fjárhæð ein króna (1 kr.) að nafnverði eða margfeldi þeirrar fjárhæðar. Hlutafé félagsins
skiptist í tvo flokka, A-flokk og B-flokk.
Eftirfarandi gildir um A-flokk hlutabréfa:
Eigendur A-flokks hlutabréfa fara með 100% atkvæðavægi á hluthafafundum félagsins og geta þeir
einir tekið þátt í kosningum á hluthafafundum.
Hluthafar í A-flokki hlutabréfa eiga gagnkvæman forkaupsrétt að hlutabréfum í A-flokki. Um
forkaupsréttarreglur gilda almennar reglur 2/1995 um hlutafélög.
Útgefið hlutafé í A-flokki hlutabréfa er 50.000.000 kr. að nafnverði.
Hluthafar í A-flokki eiga forgangsrétt að kaupum á nýjum hlutum í A-flokki og B-flokki.
Eftirfarandi gildir um B-flokk hlutabréfa:
Eigendur B-flokks hlutabréfa fara ekki með atkvæðisrétt á hluthafafundum félagsins. Þeir hafa þar
hins vegar fullan tillögu- og umræðurétt eins og almennt gildir samkvæmt hlutafélagalögum.
Engar hömlur eru settar við ráðstöfun hluthafa á hlutabréfum í B-flokki hlutabréfa.
Útgefið hlutafé í almennum flokki hlutabréfa í B-flokki er 66.500.000 kr. að nafnverði.
Eftirfarandi gildir um báða hlutabréfaflokka félagsins:
Réttur til hlutdeildar í hagnaði er jafn í A-flokki og B-flokki hlutabréfa og að öðru leyti en talið er hér
að ofan gilda sömu reglur um hlutabréfaflokkana.
Hluthafar þurfa ekki að þola innlausn hluta sinna og engin sérréttindi fylgja neinum hlut í félaginu.
Ákvörðun um hækkun hlutafjár skal tekin á hluthafafundi. Noti einhver hluthafa ekki rétt sinn að fullu eiga aðrir
hluthafar aukinn rétt til áskriftar. Á aðalfundi félagsins þann 22. nóvember 2016 var samþykkt að fallið yrði frá
forgagnsrétti vegna hækkunar á hlutafé félagsins um 6.000.000 kr. í B-flokki hlutabréfa í tengslum við
kaupréttarsamninga starfsmanna.
Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum væri, að því breyttu að
ákvörðun um félagsslit skal tekin af hluthöfum er ráða yfir minnst 2/3 hlutum af hlutafé félagsins. Hið sama á við
um hvers konar samruna eða sameiningu félagsins við önnur félög og um sölu á öllum eigum þess. Hluthafafundur
sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.
Gagnvart félaginu skal hlutaskráin skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í því.
Um önnur atriði er vísað til samþykkta félagsins, dags. 22. ágúst 2017, sem birtar eru í kafla 6. Samþykktir og í
lög um hlutafélög nr. 2/1995.
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Hluthafar

Núverandi hluthafar Klappa eru 325 talsins, en þar af eru fimm hluthafar í A-flokki og 323 í B-flokki en þrír
hluthafar eiga hlutafé bæði í A- og B-flokki. Skiptist hlutur þeirra sem hér segir:
A-flokkur hlutabréfa
Hluthafi

Helsti eigandi

Fjöldi hluta
48.275.375

Kvistar eignarhaldsfélag ehf.*
Startup Reykjavik Invest ehf.
Vodafone/Fjarskipti hf
Eyktarsalir ehf.
Þorrasalir ehf.

Hlutfallsleg
eign

Atkvæðisréttur

96,6%

96,6%

1,5%

1,5%

Arion banki hf.
Ýmsir, skráð á Nasdaq Iceland
hf.

742.775

1,2%

1,2%

Höskuldur Arason

200.000

0,4%

0,4%

Guðmundur Sigurðsson

200.000

0,4%

0,4%

50.000.000

100,0%

100,0%

Útgefnir hlutir í A- flokki samtals

581.850

*Eignarhaldsfélagið Kvistar ehf. er í eigu félaga í eigu Jóns Ágúst Þorsteinssonar, Hildar Jónsdóttur, Sigrúnar Hildar Jónsdóttur og
Þorsteins Svans Jónssonar.

B-flokkur hlutabréfa
Hluthafi

Helsti eigandi

Fjöldi hluta
18.773.950

Kvistar eignarhaldsfélag ehf.*

Hlutfallsleg
eign

Atkvæðisréttur

28,2%

0,0%

E-ASK ehf.

Ágúst Sindri Karlsson

9.000.000

13,5%

0,0%

GEVA ehf.

Geir Valur Ágústson

9.000.000

13,5%

0,0%

GBV 17 ehf.

Gunnar Berg Viktorsson

6.000.000

9,0%

0,0%

Linda B. Ólafsdóttir

4.400.000

6,6%

0,0%

Pund ehf.

Hannes Hilmarsson

4.000.000

6,0%

0,0%

Þorrasalir ehf.

Guðmundur Sigurðsson

2.845.350

4,3%

0,0%

Eyktarsalir ehf.

Höskuldur Arason

2.845.350

4,3%

0,0%

9.635.350

14,5%

0,0%

66.500.000

100,0%

0,0%

Tennin ehf.

313 aðrir hluthafar
Útgefnir hlutir í B-flokki samtals

*Eignarhaldsfélagið Kvistar ehf. er í eigu félaga í eigu Jóns Ágúst Þorsteinssonar, Hildar Jónsdóttur, Sigrúnar Hildar Jónsdóttur og
Þorsteins Svans Jónssonar.

5.4

Þróun hlutafjár

Félagið var upphaflega stofnað sem einkahlutafélag í september 2014 og var stofnhlutafé 500.000 kr. Á
hluthafafundi félagsins þann 22. nóvember 2016 var félaginu breytt í hlutafélag og á þeim tíma var hlutafé félagsins
hækkað í 4.020.000 kr. að nafnverði og á sama tíma var hlutafé félagsins skipt í tvo hluthafaflokka. Skiptingin var
þannig að hlutafé í A-flokki varð 4.000.000 kr. að nafnvirði og hlutafé í B-flokki 20.000 kr. að nafnvirði. Á sama
tíma var samþykkt heimild til stjórnar til að hækka hlutafé um allt að 1.000.000 kr. að nafnverði í B-flokki, auk
þess að samþykkja heimild til stjórnar til útgáfu 240.000 hluta vegna kaupréttarsamninga.
Í samþykktum félagsins var kveðið á um að hluthafar í A-flokki hlutabréfa hefðu einhliða heimild til að breyta
bréfum sínum úr A-hlutabréfum í B-hlutabréf og gilti þessi heimild á tímabilinu 22. nóvember til 28 desember
2016. Alls nýttu hluthafar með hlutabréf að nafnverði 2.000.000 kr. heimild sína til að breyta A-hlutum í B-hluti
þannig að á hluthafafundi þann 28. desember 2016 var skiptingin þannig að A-flokkur hlutabréfa nam 2.000.000
kr. að nafnvirði og B-flokkur hlutabréfa nam 2.020.000 kr. að nafnvirði.
Á hluthafafundi félagsins þann 28. desember 2016 var samþykkt tillaga um hækkun hlutafjár með útgáfu
jöfnunarhlutabréfa þannig að hlutafé hækkaði úr 4.020.000 kr. í 100.500.000 kr., eða 25 föld skipting hlutafjár.
Samhliða þeirri hækkun hækkaði heimild stjórnar til hækkunar hluta úr kr. 1.000.000 í 25.000.000 og heimild
vegna kaupréttarsamninga í 6.000.000 kr.
Á stjórnarfundi 10. mars 2017 var samþykkt að hækka hlutafé félagsins í B-flokki um 16.000.000 hluti, á genginu
10 kr. á hlut eða um 160.000.000 kr. að söluverði. Hlutaféð var allt greitt að fullu fyrir 29. mars 2017.
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Í töflunni hér á eftir er gerð grein fyrir þróun hlutafjár á þessu tímabili.
A flokkur
Breyting
nafnverðs

B flokkur

Uppsafnað
nafnverð

Breyting
nafnverðs

Uppsafnað
nafnverð

Dags

Þróun hlutafjár

14. sept.

Hlutir við stofnun einkahlutafélags

16. nóv.

Hlutabréf gefin út við stofnun

16. des.

A-hluthafar skipta yfir í B-bréf

-2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.020.000

16. des.

Útgáfa 25x jöfnunarbréfa

48.000.000

50.000.000

48.480.000

50.500.000

17. mars

Útgáfa nýrra hlutabréfa í B-flokki

0

50.000.000

16.000.000

66.500.000

5.5

500.000

500.000

3.500.000

4.000.000

20.000

20.000

Kaupréttaráætlanir

Á hluthafafundi Klappa þann 22. nóvember 2016 var samþykkt heimild til stjórnar um að hækka hlutafé félagsins
vegna útgáfu kauprétta til starfsmanna þess. Samkvæmt samþykktinni var hækkunin að fjárhæð allt að 240.000 kr.
og í B-flokki hlutabréfa. Með útgáfu jöfnunarhlutabréfa hækkaði þessi heimild í 6.000.000 kr.
Á stjórnarfundi þann 23. nóvember 2016 var kaupréttaráætlun fyrir félagið samþykkt af stjórn félagsins.
Þann 2. desember 2016 var Ríkisskattstjóra sent erindi með beiðni um staðfestingu á kaupréttaráætlun félagsins, í
samræmi við 10. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Með bréfi Ríkisskattstjóra, dags. 7. apríl 2017, var
kaupréttaráætlun félagsins staðfest.
Félagið hefur nú gefið út kaupréttarsamninga til starfmanna að nafnverði 3.640.000 kr. Gengi allra útgefinna
kaupréttarsamninga er 10 kr. á hlut. Samkvæmt samningum ávinnst kauprétturinn í jöfnum hlutföllum á fjórum
árum. Samningur fellur úr gildi átta árum frá útgáfudegi. Um kaupréttaráætlun og kaupréttarsamninga félagsins
gilda almennar reglur um slíka samninga sem fást viðurkenndir af Ríkisskattstjóra, meðal annars að samningar
bjóðast öllum starfsmönnum og hámark innlausnar er 600.000 kr. á ári.
5.6

Útgáfa, auðkenni og skráning hlutabréfanna

Hlutir í B-flokki eru gefnir út rafrænt í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. sem starfar í samræmi við lög nr.
131/1997 með síðari breytingum, um rafræna eignaskráningu verðbréfa. Auðkenni hlutabréfanna í B-flokki í
kerfum Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. er KLAPPIR B og ISIN-númer þeirra er IS00000029171.
Stefnt er að skráningu á hlutabréfum í B-flokki útgefnum af Klöppum Grænum Lausnum hf. á First North Iceland.
Auðkenni hlutabréfanna verður þá KLAPP B hjá First North Iceland.
Hlutabréf í A-flokki eru einnig gefin út rafrænt í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. undir auðkenninu
KLAPPIR A og ISIN-númer IS0000029163. Ekki er fyrirhugað að sækja um skráningu á hlutafé í A-flokki
útgefnum af Klöppum Grænum Lausnum hf., hvorki í kauphöll né á markaðstorgi fjármálagerninga.
5.7

Framsal

Í samþykktum félagsins kemur fram að engar hömlur eru lagðar á rétt hluthafa til að selja eða veðsetja hlutabréf
sín. Um hlutabréf í A-flokki hlutabréfa gildir þó gagnkvæmur forkaupsréttur annarra hluthafa í A-flokki hlutabréfa.
Um skráningu réttinda yfir hlutum í B-flokki fer skv. lögum nr. 131/1997 um rafræna eignaskráningu verðbréfa.
Réttindi að rafbréfum skal skrá í verðbréfamiðstöð ef þau eiga að njóta réttarverndar gegn fullnustugerðum og
ráðstöfunum með samningi. Óheimilt er að gefa út viðskiptabréf fyrir skráðum réttindum samkvæmt rafbréfi eða
framselja þau og eru slík viðskipti ógild. Eignarskráning rafbréfs í verðbréfamiðstöð, að undangenginni lokafærslu
verðbréfamiðstöðvar, veitir skráðum eiganda lögformlega heimild fyrir þeim réttindum sem hann er skráður
eigandi að. Forgangsröð ósamrýmanlegra réttinda ræðst af því hvenær beiðni reikningsstofnunar um skráningu
þeirra berst verðbréfamiðstöð.
5.8

Eigin hlutir

Félaginu er heimilt samkvæmt samþykktum að eiga eigið hlutafé, allt að 10 af hundraði alls hlutafjár í félaginu.
Hluti í félaginu getur félagið aðeins eignast samkvæmt heimild hluthafafundar til handa félagsstjórn og má ekki
veita slíka heimild til lengri tíma en 18 mánaða hverju sinni, sbr. 8.01. gr. samþykkta félagsins. Aðalfundur
félagsins sem haldinn var 22. nóvember 2016 samþykkti með vísan til 55.gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög að
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heimila stjórn að kaupa eigin hlutabréf, sbr. 55.gr. laganna. Heimildin gildir í 12 mánuði frá samþykkt eða til 22.
nóvember 2017. Félagið á engin eigin bréf við skráningu félagsins á First North Iceland.
5.9

Skattamál

Hér á eftir fer almenn samantekt á tilteknum atriðum er varða skattlagningu tekna sem stafa frá fjárfestingu í
hlutabréfum, nánar tiltekið arðstekna og söluhagnaðar, sbr. lög nr. 90/2003 um tekjuskatt (tekjuskattslög).
Skattlagning teknanna fer eftir gildandi tekjuskattslögum hverju sinni en þau geta tekið breytingum frá því sem nú
er. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar hjá óháðum sérfræðingi í skattamálum um það hvaða skattalegu
afleiðingar fjárfesting í hlutabréfum í útgefanda kann að hafa í för með sér, þ.m.t. áhrif erlendra lagareglna og
áhrifa tvísköttunarsamninga Íslands við önnur ríki. Samantektin hér á eftir tekur til laga sem gilda við dagsetningu
skráningarskjalsins. Samantektin tekur ekki á skattalegum afleiðingum þegar hlutabréf eru hluti af eignasafni.
Útgefanda er skylt að halda eftir staðgreiðsluskatti af arðgreiðslum til innlendra hluthafa, sbr. 2. mgr. 3. gr. og 4.
mgr. 5. gr. laga nr. 94/1996 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. Staðgreiðsluskatturinn sem haldið er eftir
skal miðast við viðeigandi skatthlutfall þess sem tekur við arðgreiðslunni. Ef staðgreiðsluskatturinn sem haldið er
eftir er hærri en álagningin mun Ríkisskattstjóri endurgreiða mismuninn í kjölfar álagningar. Gagnvart íslenskum
aðilum, öðrum en þeim sem eru undanþegnir greiðslu fjármagnstekjuskatts, er litið á staðgreiðsluna sem
fullnaðargreiðslu.
Útgefandi ábyrgist gagnvart fjárfestum að halda eftir staðgreiðsluskatti af arði sem greiddur er innlendum og
erlendum aðilum.
Í tilviki einstaklinga telst arður sem ekki myndast í tengslum við atvinnurekstur viðkomandi til fjármagnstekna
sbr. C-lið 7. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Á dagsetningu skráningarskjals þessa er
fjármagnstekjuskattshlutfall 20%. Enginn frádráttur er heimilaður.
Arðgreiðslur til skattskyldra lögaðila teljast að fullu til tekna hjá viðkomandi skattaðila og eru skattlagðar í
almennu tekjuskattshlutfalli viðkomandi. Einkahlutafélögum, hlutafélögum og samlagshlutafélögum, sem eru
sjálfstæðir skattaðilar, er heimilt að draga frá tekjuskattstofni sínum fjárhæð sem nemur móttekinni arðgreiðslu.
Söluhagnaður hlutabréfa telst almennt til skattskyldra tekna. Söluhagnaður er reiknaður sem mismunur á söluverði
og meðalkaupverði allra hluta af sömu tegund og í sama flokki, að teknu tilliti til kostnaðar við söluna.
Í tilviki einstaklinga telst söluhagnaður hlutabréfa til fjármagnstekna. Á dagsetningu skráningarskjalsins er
fjármagnstekjuskattshlutfall 20%. Einstaklingar geta nýtt tap af sölu hlutabréfa á móti hagnaði af sölu hlutabréfa
innan sama almanaksárs en tap getur ekki verið flutt milli ára til að mæta skattlagningu á söluhagnaði hlutabréfa
síðar.
Hjá skattskyldum lögaðilum telst söluhagnaður hlutabréfa að fullu til tekna hjá viðkomandi. Einkahlutafélögum,
hlutafélögum og samlagshlutafélögum, sem eru sjálfstæðir skattaðilar, er heimilt að draga frá tekjuskattstofni
sínum fjárhæð sem nemur hinum skattskylda söluhagnaði.
Tekjur sem aðili með skattalega heimilisfesti utan Íslands aflar hér á landi eru framtals- og skattskyldar á Íslandi.
Viðkomandi getur þó átt rétt á takmörkun eða undanþágu frá álögðum skatti á grundvelli tvísköttunarsamnings, sé
hann til staðar milli Íslands og þess ríkis þar sem viðkomandi er með skattalega heimilisfesti. Ísland hefur gert
tvísköttunarsamninga við um ríflega 30 ríki. Samningarnir eru alla jafna í samræmi við fyrirmynd
tvísköttunarsamnings frá OECD (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital).
Aðili sem hyggst nýta sér réttindi skv. tvísköttunarsamningi skal skila inn staðfestingu á skattalegri heimilisfesti
sem gefin er út af viðeigandi opinberum aðila í hinu samningsríkinu. Telja skal tekjurnar fram í framtali hér á landi
og vísa til viðeigandi réttinda í tvísköttunarsamningi.
Arðstekjur og söluhagnaður aðila með skattalega heimilisfesti utan Íslands sæta staðgreiðslu hér á landi, sbr. Alið 2. gr. laga nr. 45/1987. Seljanda eða millilið á borð við verðbréfamiðlanir fjármálastofnana er skylt að halda
eftir staðgreiðsluskatti af söluandvirði. Greiðanda arðs er skylt að halda eftir staðgreiðsluskatti af arðgreiðslum.
Skatthlutfallið er nú 20%.
Ef við á geta aðilar sótt um endurgreiðslu og/eða undanþágu frá staðgreiðsluskyldu samkvæmt viðeigandi
ákvæðum tvísköttunarsamnings. Það er alltaf skilyrði fyrir undanþágu að fyrir liggi staðfesting á skattalegri
heimilisfesti sem gefin er út af viðeigandi opinberum aðila í heimilisfestisríki.
Félögum með takmarkaða ábyrgð (og tilteknum öðrum sambærilegum formum af félögum) innan Evrópska
efnahagssvæðisins, sem afla arðstekna eða mynda söluhagnað, sem hefur sætt staðgreiðsluskatti á Íslandi, er
heimilt að skila inn skattframtali á Íslandi og nýta sér frádráttarheimild líkt og lýst er hér að framan og fá
endurgreiðslu oftekinnar staðgreiðslu við álagningu næsta árs.
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Skráningarskjal

TILKYNNING TIL FJÁRFESTA

Skráningarskjal þetta varðar hlutabréf í B-flokki útgefin af Klöppum Grænum Lausnum hf. (einnig „Klappir“,
„félagið“ eða „útgefandinn“) að nafnverði 66.500.000 kr. vegna töku þeirra til viðskipta á First North markaði
Nasdaq Iceland. Skráningarskjal þetta er unnið í samræmi við ákvæði reglna First North, dagsettra 3. júlí 2016.
Skjalið er á íslensku og er birt á Íslandi.
Tilgangur með töku hlutabréfa í útgefenda til viðskipta á First North Iceland er að auðvelda viðskipti með
hlutabréfin, stuðla að auknum seljanleika og gera upplýsingar um félagið aðgengilegar fyrir hluthafa félagsins,
viðskiptavini þess og allan almenning.
Nasdaq Iceland hefur samþykkt að taka hlutabréfin til viðskipta og verða þau í framhaldi af birtingu
skráningarskjals þessa skráð á First North lista Nasdaq Iceland sem er markaðstorg fjármálagerninga í skilningi
laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (einnig „First North Iceland“). Eftir birtingu skráningarskjalsins er
fjárfestum ráðlagt að kynna sér allar opinberar upplýsingar sem gefnar eru út af útgefanda eða varða félagið og
hlutabréf í því. Upplýsingar í skráningarskjali þessu eru byggðar á aðstæðum og staðreyndum á þeim degi sem það
er dagsett.
Minnt er á að hlutabréf eru í eðli sínu áhættufjárfesting sem byggist á væntingum en ekki loforðum og fjárfesting
í hlutabréfum sem gefin eru út af Klöppum er alfarið á ábyrgð hvers fjárfestis. Vegna mögulegrar fjárfestingar í
hlutbréfum útgefnum af Klöppum sem þetta skráningarskjal varðar þá eru fjárfestar hvattir til að kynna sér af
kostgæfni efni skráningarskjalsins sem og fylgiskjöl þess. Skráningarskjalið ber að skoða í heild sinni en nálgast
má gögnin á vef félagsins www.klappir.is/fjarfestar. Er fjárfestum ráðlagt að kynna sér sérstaklega kafla í
skráningarskjalinu um áhættuþætti. Skráningarskjal þetta má ekki undir neinum kringumstæðum skoða eða túlka
sem loforð um árangur í rekstri eða um ávöxtun fjármuna af hálfu útgefanda, viðurkennds ráðgjafa vegna
skráningarinnar á First North Iceland eða annarra aðila. Fjárfestar eru minntir á að þeir verða fyrst og fremst að
treysta eigin dómgreind vegna fjárfestingar í hlutabréfum útgefnum af Klöppum og taka tillit til starfsumhverfis
félagsins, hagnaðarvonar, ytri aðstæðna og þeirrar áhættu sem í fjárfestingunni felst. Fjárfestum er bent á að hægt
er að leita ráðgjafar sérfræðinga, svo sem hjá bönkum, verðbréfafyrirtækjum og sparisjóðum, til aðstoðar við mat
á hlutabréfum í útgefanda sem fjárfestingarkosti. Fjárfestum er ráðlagt að skoða lagalega stöðu sína og þau
skattalegu áhrif sem kaup í hlutabréfum í útgefanda kunna að hafa og leita óháðrar ráðgjafar í því tilliti. Athygli
fjárfesta er vakin á því að engar áreiðanleikakannanir voru gerðar af þriðja aðila á rekstri og fjárhag útgefanda.
Skráningarskjali þessu skal ekki dreifa (hvorki senda í pósti né dreifa á annan hátt) til landa þar sem slík dreifing
myndi krefjast viðbótarskráningarferlis eða aðgerða annarra en þeirra sem heyra undir íslensk lög og reglur eða ef
slík dreifing greinir á við lög eða reglur viðkomandi landa. Skráningarskjali þessu skal þannig m.a. ekki dreifa á
neinn hátt til eða innan Bandaríkjanna, Ástralíu, Kanada eða Japans. Útgefandi og viðurkenndur ráðgjafi eru ekki
skaðabótaskyldir vegna dreifingar til þriðja aðila á skráningarskjalinu.
6.1

Nasdaq First North markaðurinn

Nasdaq First North markaðurinn er markaðstorg fjármálagerninga í skilningi laga nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti sem rekið er af kauphöll innan Nasdaq samstæðunnar. First North Iceland er rekið af Nasdaq
Iceland hf. Félög í viðskiptum á Nasdaq First North falla ekki undir sama laga- og regluverk og gildir um félög á
skipulegum verðbréfamarkaði heldur ber þeim að framfylgja umfangsminna laga- og regluverki. Fjárfesting í
félagi á Nasdaq First North gæti því verið áhættumeiri en fjárfesting í félagi á skipulegum verðbréfamarkaði. Öll
félög í viðskiptum á Nasdaq First North eru með viðurkenndan ráðgjafa sem fylgist með því að útgefandi framfylgi
reglum markaðarins. Hafi félag hlotið undanþágu frá skilyrðum um að vera með viðurkenndan ráðgjafa tekur
Kauphöllin við slíkum eftirlitsskyldum.
6.2

Viðurkenndur ráðgjafi

Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka hf., kt. 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, er viðurkenndur ráðgjafi
Klappa vegna skráningarinnar á First North Iceland og hefur vegna undirbúnings skráningarinnar haft umsjón með
samskiptum útgefanda við Nasdaq Iceland og unnið að gerð skráningarskjals þessa í samráði við stjórnendur og
stjórn útgefandans. Skráningarskjalið er byggt á upplýsingum frá útgefanda, þar á meðal á endurskoðuðu
árshlutauppgjöri fyrir tímabilið 1. janúar 2017 til 30. júní 2017, endurskoðuðum ársreikningi fyrir tímabilið 1.
janúar 2016 til 31. desember 2016 og óendurskoðuðum ársreikningi fyrir tímabilið 1. janúar 2015 til 31. desember
2015.
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6.3

Skráningarskjal

Skilgreiningar og tilvísanir

Vísun til „útgefanda“, “Klappa“ og “félagsins“ skal í skráningarskjali þessu túlka sem tilvísun til Klappa Grænna
Lausna hf. og dótturfélaga nema annað megi skilja af samhengi textans.
Vísun til „hlutanna“ eða „hlutabréfanna“ skal í skráningarskjali þessu túlka sem tilvísun til allra útgefinna
hlutabréfa í B-flokki útgefnum af Klöppum Grænum Lausnum hf. nema annað megi skilja af samhengi textans.
Hlutabréfin eru gefin út rafrænt hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. með auðkennið KLAPPIR og ISIN-númerið
IS0000029171.
Vísun til „skráningarskjals“ skal í skráningarskjali þessu túlka sem tilvísun til skráningarskjals útgefanda sem er
birt í tengslum við umsókn um töku til viðskipta á First North Iceland nema annað megi skilja af samhengi textans.
Vísun til „viðurkennds ráðgjafa“ skal í skráningarskjali þessu túlka sem tilvísun til Fyrirtækjaráðgjafar
fjárfestingarbankasviðs Arion banka hf., kennitala 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, nema annað megi
skilja af samhengi textans.
Vísun til „bankans“ skal í skráningarskjali þessu túlka sem tilvísun til Arion banka hf., kennitala 581008-0150,
Borgartúni 19, 105 Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans.
Vísun til „Nasdaq Iceland“ skal í skráningarskjali þessu túlka sem tilvísun til Nasdaq Iceland hf., kennitala 6812982829, Laugavegi 182, 105 Reykjavík, nema annað megi skilja af samhengi textans.
Vísun til „First North Iceland“ skal í skráningarskjali þessu túlka sem tilvísun til First North markaðarins sem er
markaðstorg fjármálagerninga rekið af Nasdaq Iceland hf. nema annað megi skilja af samhengi textans.
Hugtakið ,,króna” eða skammstöfunina ,,kr.” skal í skráningarskjali þessu túlka sem tilvísun til gjaldmiðilsins
íslenskrar krónu. Skammstöfunin „þús. kr.“ skal í skráningarskjali þessu túlka sem tilvísun til þúsund króna.
Skammstöfunina ,,m.kr.” skal í skráningarskjali þessu túlka sem tilvísun til milljóna króna.
Þegar vísað er til laga og reglugerða í skráningarskjali þessu er vísað til íslenskra laga og reglugerða með áorðnum
breytingum nema annað megi skilja af samhengi textans.
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SAMÞYKKTIR
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ÁRS- OG ÁRSHLUTAREIKNINGAR

Árshlutareikningur Klappa Grænna Lausna hf. fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2017
Ársreikningar Klappa Grænna Lausna hf. fyrir árin 2015 og 2016
Ársreikningur Ark Technology ehf. fyrir árið 2016
Ársreikningur DataDrive ehf. fyrir árið 2016
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