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ÓseldhlutabréfFlugleiða fryst:

Starfsmönnum neitaö um
stórfelld hlutabréfakaup
— voru tilbánir meö 200 milijónirkrónatílhlutafjárkaupa.„Ákaflega
undarlegt" segir samgbnguráðherra
„Ég legg eindregið áherzlu á, að
starfsmönnum verði gefinn kostur á
því að auka hlutafjáreign sína i
Flugleiðum hf.," sagði Steingrímur
Hermannsson samgönguráðherra í
viðtali við DB í morgun. „Einmitt
hlutafjáraukning starfsmanna hefur
alltaf verið höfð i huga, þegar rætt
hefur verið um aukinn hlut ríkisins í

fyrirtækinu," sagði Steingrímur.
Þegar starfsmenn Flugleiða hf.
komu í gær á skrifstofur fyrirtækisins og óskuðu eftir kaupum á
hlutabréfum að fjárhæð kr. 200
milljónum króna var þvi svarað til
að hlutabréfin væru ekki til sölu, að
Sögn eins starfsmanna.
„Þetta er ákaflega undarlegt,"

sagði samgönguráðherra i viðtali við
DB. „Ég hringdi í forráðamenn
Flugleiða hf. og tilkynnli þeim afstöðumína."
„Ég undirstrikaði það betur. að
ég tel það skilyrði fyrir sluðningi
ríkisins að starfsmenn fái að auka
sitt hlutafé," sagði Steingrimur Hermannsson, samgönguráðherra.

Það mun hafa verið samþykkl á
stjórnarfundi Flugleiða hf. um daginn að frysta þau hlutabréf sem óseld
eru. Þau nema fjárhæð, sem liggur
mjög nærri 250 milljónum króna,
saníkvæmt upplysingum sem DB
fékk hjá fjármála- og hlutafjárst jórn
fyrirlækisins fyrir nokkrum dögum.
Samkvæmt ákvæðum nýju h'liita-

félagalaganna, sem lóku gildi l'rá og
með síðustu áramótum, hafa hvorki
hlutafélagið sjálfl né hlulhafar forkaupsréll ef hluthafar eru fleiri en
200. Með þes.su er mjög aukið frelsi
lil viðskipta með hlutabréf frá þvi
sem var, að því tilskyldu þó að slík
viðskipli séu á milli hluthafa í fyrirtæki meðhlutafélagsformi.
-BS.

Gjörningurað
Kjarvalsstöðum:

Verðbólgan
jöréuð
„Mig langaði með þessu að sýna,
án þess að það væri leiðinlegl á að
horfa, það gagnsleysi og viljaleysi
sem komið hefur fram í því að ráða
við það sem kallað er verðbólga hér á
landi," sagði Örn Ingi, listamaður
frá Akureyri. Örn Ingi sýndi á sunnudaginn gjörninginn Jarðarför verðhólgunnar að Kjarvalsstöðum.
„Mig langaði að sýna það þegar
kjósandinn gengur að kjörborðinu
alveg grandalaus eða jafnvel farinn
að trúa því að eitthvað verði geri.
Allir sijórnmálaflokkarnir eru hins
vegar undir sömu sökina seldir og
vilja ekkert gera, þannig að á endanum er ekki um annað að gera en lýsa
því yfir að alll hafi mistekizt," sagði
Örn.
Eftir þessum ummælum að dæma
virðisl honum ekki hafa ieki/1 fremur
en fleirum að jarða verðbólguna endanlega.
- l)S
I iilllri'uir sijórnmálaflokkanna, sem
aíl mati Arnar vilja ekkerl )>era til
þess að minnka verrlhnlgtina. Örn
Ingi er sjálfur fyrir miriju. Á innfelldu myndinni er listamariurinn á
þar til gerðu setli. l)B-myndir Þorri.

Stórbruni
íKöldukinn

Geir Hallgrímsson formaður Sjálf stæðisf lokksins:

„Fólk ætlast til málefnalegrar stjórnarandstöðu"
— tek skoðanaköununum með fyrirvara

„Eg segi nú sem fyrr að ég tek öllum skoðanakönnunum með fyrirvara
hvort sem þær eru rnér í vil eða í
móti. Sveiflur eiga sér stað í skoðanakönnunum eins og dæmin sýna og
ráða ekki ferðinni, heldur dómur
sjálfstæðismanna i lýðræðislegum
kosningum á réttum vettvangi,"

sagði Geir Hallgrimsson formaður
Sjálfstæöisflokksins i samtali við
Dagblaðið um niðurstöður könnunar
þeirrar sem birt var hér í blaðinu i
gær um stuðning kjósenda við formann og varaformann flokksins.
„Sjálfstæðismenn ætlast til áframhaldandi málefnalegrar stjórnarand-

stöðu okkar, um það er ég sannfærðureftir ferðaiög viða um land."
Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra hefur Iátið hafa eftir sér að
hann búist við róiegu þingi þegar það
kemur saman. Býst þú líka við rólegheitum á þinginu?
„Það kann að vera að maður sem

telur allt vera í bezta lagi geti komizt
svo að orði. Það er enn ein sönnunin
fyrir þvi að rikisstjórnin gerir sér
enga grein fyrir i hvaða vanda við
erum komin vegna stefnuleysis og iirræðaleysis ríkisstjórnarinnar," sagði
Geir Hallgrimsson.
-ARH

Stórbruni varð i nótt á bænum
Borgartúni i Köldukinn í Ljósavatnshreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. Um kl.
23.10 í gærkvöldi var slökkviliðið á
Húsavík kallað út. Var þá eldur laus i
Vððu á Borgartúni. Þannig hagar til að
pær hlöður eru sambyggðar og samkvæmt síðustu fréttum er önnur hlaðan
ónýt og allt hey í þeim báðum. Slökkvistarfi var ekki lokið um kl. 9 í morgun,
en um tíma var íbúðarhúsið í hættu.
Jarðýta var notuð til að ryðja heyi úr
hlöðunum.
Eldsupptök eru ókunn. Ábúendur á
Borgartúni eru hjónin Arnór Benediktsson og María Indriðadóttir.
-ARH.

