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VMF -  Gongdin fer at venda

Hóast tíðirnar ikki eru tær bestu, og nógv hava brent seg av fíggjarkreppuni, 

so meta vit framhaldandi, at tað er neyðugt at vísa á, at virðisbrævahandil er 

ein møguleiki. Og vit trúgva eisini, at tað fer at venda í framtíðini  tað vísir 

søgan  og tí er tað alla tíðina neyðugt hjá VMF at gera uppmerksemi uppá 

virðisbrævahandil sum ein møguleika sigur Malan Johansen frá 

Virðisbrævamarknaðinum. Væleydnað Seinastu árini hevur 

Virðisbrævamarknaður Føroya javnan skipað fyri kunnandi tiltøkum, har 

stjórarnir í teimum 5 føroysku fyritøkunum, sum eru skrásettar á 

virðisbrævamarknaðum, hava greitt frá roknskapi, verandi og framtíðar 

virkseminum. Nú um dagarnar varð slíkt tiltak hildið í Løkshøll í Runavík fyri 

fyrstu ferð, har stjórarnir fyri Bank Nordik, Janus Petersen, Atlantic Airways, 

Magni Arge, Faroe Petroleum, Nils Sørensen, Atlantic Petroleum, Ben Arabo 

og fyri Bakkafrost, Regin Jacobsen greiddu frá. Tiltakið í Løkshøll var 

væleydnað. Omanfyri 50 fólk høvdu leitað sær í høllina, og skulu vit taka 

orðini hjá Malan Johansen, ráðgeva hjá Virðisbrævamarknaðinum fyri fult, so 

blíva stjórarnir betri og betri til at greiða frá sínum fyritøkum og tess virksemi. 

Nógvir spurningar vóru eisini frá áhoyrarunum og er tað nettupp eitt av 

høvuðsendamálunum við hesum tiltakinum, at íleggjararnir sleppa til 

orðanna. Malan Johansen sigur, at tey hava valt at hava hesi tiltøk, tí tey 

meta, at tað er neyðugt at varðveita áhugan fyri partabrævahandlum. 

Virðisbrævahandil er eitt alternativ og eitt neyðugt alternativ á 

kapitalmarknaðinum. Eitt alternativt produkt til innlán hjá íleggjarunum og 

eitt alternativ til fígging hjá virkjum. Ein vælvirkandi kapitalmarknaður eigur 

at hava fjølbroytni, so kapitalur kann flyta seg so gott sum møguligt. Hóast 

tíðirnar ikki eru tær bestu, og nógv hava brent seg av fíggjarkreppuni, so 

meta vit framhaldandi, at tað er neyðugt at vísa á, at hetta er ein møguleiki. 

Og vit trúgva eisini, at tað fer at venda í framtíðini  tað vísir søgan  og tí er tað 

alla tíðina neyðugt hjá VMF at gera uppmerksemi uppá virðisbrævahandil 

sum ein møguleika. Íleggjaratiltøkini  2 um árið  er eitt slag av tiltaki til at 

røkka hesum endamáli. Vit royna eisini at fyriskipa onnur tiltøk eftir førimuni. 

Eitt nú skeið í at gera íløgur hjá smáum íleggjarum og evnisdag fyri fjølmiðlar 

ol. Myndirnar frá tiltakinum í Løgshøll hevur Adrian Dalsa tikið.
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Hóast tíðirnar ikki eru tær bestu, og nógv hava brent seg av fíggjarkreppuni, 

so meta vit framhaldandi, at tað er neyðugt at vísa á, at virðisbrævahandil er 

ein møguleiki. Og vit trúgva eisini, at tað fer at venda í framtíðini  tað vísir 

søgan  og tí er tað alla tíðina neyðugt hjá VMF at gera uppmerksemi uppá 

virðisbrævahandil sum ein møguleika sigur Malan Johansen frá 

Virðisbrævamarknaðinum. Væleydnað Seinastu árini hevur 

Virðisbrævamarknaður Føroya javnan skipað fyri kunnandi tiltøkum, har 

stjórarnir í teimum 5 føroysku fyritøkunum, sum eru skrásettar á 

virðisbrævamarknaðum, hava greitt frá roknskapi, verandi og framtíðar 

virkseminum. Nú um dagarnar varð slíkt tiltak hildið í Løkshøll í Runavík fyri 

fyrstu ferð, har stjórarnir fyri Bank Nordik, Janus Petersen, Atlantic Airways, 

Magni Arge, Faroe Petroleum, Nils Sørensen, Atlantic Petroleum, Ben Arabo 

og fyri Bakkafrost, Regin Jacobsen greiddu frá. Tiltakið í Løkshøll var 

væleydnað. Omanfyri 50 fólk høvdu leitað sær í høllina, og skulu vit taka 

orðini hjá Malan Johansen, ráðgeva hjá Virðisbrævamarknaðinum fyri fult, so 

blíva stjórarnir betri og betri til at greiða frá sínum fyritøkum og tess virksemi. 

Nógvir spurningar vóru eisini frá áhoyrarunum og er tað nettupp eitt av 

høvuðsendamálunum við hesum tiltakinum, at íleggjararnir sleppa til 

orðanna. Malan Johansen sigur, at tey hava valt at hava hesi tiltøk, tí tey 

meta, at tað er neyðugt at varðveita áhugan fyri partabrævahandlum. 

Virðisbrævahandil er eitt alternativ og eitt neyðugt alternativ á 

kapitalmarknaðinum. Eitt alternativt produkt til innlán hjá íleggjarunum og 

eitt alternativ til fígging hjá virkjum. Ein vælvirkandi kapitalmarknaður eigur 

at hava fjølbroytni, so kapitalur kann flyta seg so gott sum møguligt. Hóast 

tíðirnar ikki eru tær bestu, og nógv hava brent seg av fíggjarkreppuni, so 

meta vit framhaldandi, at tað er neyðugt at vísa á, at hetta er ein møguleiki. 

Og vit trúgva eisini, at tað fer at venda í framtíðini  tað vísir søgan  og tí er tað 

alla tíðina neyðugt hjá VMF at gera uppmerksemi uppá virðisbrævahandil 

sum ein møguleika. Íleggjaratiltøkini  2 um árið  er eitt slag av tiltaki til at 

røkka hesum endamáli. Vit royna eisini at fyriskipa onnur tiltøk eftir førimuni. 

Eitt nú skeið í at gera íløgur hjá smáum íleggjarum og evnisdag fyri fjølmiðlar 

ol. Myndirnar frá tiltakinum í Løgshøll hevur Adrian Dalsa tikið.


