
FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ 1 

UPPLÝSINGAGJÖF FRAMKVÆMDASTJÓRA OG STJÓRNARMANNA 
SKRÁNINGARSKYLDRA AÐILA 

SKRÁNINGARSKYLDUR AÐILI 

1. a. Nafn þess skráningarskylda aðila sem spurningalistinn lýtur að:

1. b. Staða þín hjá framangreindum skráningarskyldum aðila:

1. c. Hvenær varst þú ráðin/n framkvæmdastjóri eða kosin/n, skipuð/skipaður í stjórn hjá
framangreindum skráningarskyldum aðila?

GRUNNUPPLÝSINGAR 

2. a. Fullt nafn:

2. b. Upprunalegt nafn ef annað en núverandi:

2. c. Kennitala:

2. d. Ef þú ert ekki með íslenska kennitölu skal gera grein fyrir fæðingardegi og ári:

2. e. Símanúmer (þ.m.t. landsnúmer fyrir erlend símanúmer):

2. f. Netfang:

2. g. Fæðingarstaður:
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2. h. Ríkisfang:

2. i. Heimilisfang:

2. j. Póstnúmer:

2. k. Staður:

2. l. Land:

HLUTLÆG HÆFISSKILYRÐI 

3. a. Ert þú lögráða?

Já Nei 

3. b. Hefur þú verið úrskurðuð/úrskurðaður gjaldþrota á síðustu fimm árum?

Já Nei 

MAT Á FJÁRHAGSLEGU SJÁLFSTÆÐI 

4. Er eiginfjárstaða þín jákvæð?

5. Standa tekjur þínar undir afborgunum af skuldum og framfærslu?

6. Ert þú persónulega í ábyrgð fyrir skuldum annarra aðila?

7. Eru eignir þínar veðsettar til tryggingar skuldum annarra aðila?

8. Ert þú í vanskilum samkvæmt vanskilaskrá?



FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ 3 

9. Ert þú með lán sem telst ekki til hefðbundinna lána?

UPPLÝSINGAR UM MENNTUN, ÞEKKINGU OG STARFSREYNSLU 

10. Hefur þú lokið háskólaprófi?

Upplýsingar um háskólamenntun: 

• Nafn skóla:

• Gráða:

• Námsgrein:

• Námi lauk: 

11. Hefur þú lokið annarri menntun?

12. Upplýsingar um núverandi og fyrri störf

• Vinnustaður:

• Starfsheiti:

• Hóf störf:

• Lauk störfum, ef við á:

13. Situr þú eða hefur þú setið í stjórn félags? 

MAT Á ORÐSPORI 

14. Hefur þú hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað?

Já Nei 

Upplýsingar um dóm/a: 

• Tegund brots:

• Tegund refsingar:

• Númer dómsmáls: 
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15. Hefur þú fengið heimild til greiðslustöðvunar eða til að leita nauðasamnings?

16. Hefur þú vitneskju um að lögaðili sem tengist eða hefur tengst þér á síðastliðnum 10 árum í
gegnum stjórnun, stjórnarsetu eða eignarhald, hafi fengið heimild til greiðslustöðvunar, leitað
nauðasamnings eða fengið úrskurð um töku bús til gjaldþrotaskipta?

17. a. Hefur þér verið vikið úr starfi eða trúnaðarstöðu, fjárvörslusambandi eða sambærilegri
stöðu, hvort heldur af hálfu vinnuveitanda eða eftirlitsstofnunar?

17. b. Hefur verið farið fram á uppsögn/afsögn þinnar úr starfi eða trúnaðarstöðu,
fjárvörslusambandi eða sambærilegri stöðu, hvort heldur að hálfu vinnuveitanda eða
eftirlitsstofnunar?

17. c. Hefur þú verið svipt/sviptur starfsréttindum?

18. a. Hefur þú sætt eða sætir þú opinberri rannsókn af hálfu lögreglu og eftir atvikum fengið
réttarstöðu grunaðs manns?

18. b. Hefur þú sætt eða sætir þú rannsókn, verið aðili að viðurlagamáli eða beitt/beittur
viðurlögum af hálfu eftirlitsstofnunar?

18. c. Hefur þú verið aðili að dómsmáli (á bæði við um einkamál og sakamál)?

18. d. Hefur þú verið aðili að stjórnsýslumáli þar sem tekin hefur verið íþyngjandi ákvörðun
gagnvart þér?

18. e. Hefur þér verið synjað um skráningu, heimild, aðild eða leyfi til þess að stunda tiltekin
viðskipti, starfsemi eða starf?

18. f. Hefur þú sætt afturköllun á skráningu, heimild, aðild eða leyfi til þess að stunda tiltekin
viðskipti, starfsemi eða starf?
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18. g. Hefur þú vitneskju um að liðir a-f hér að framan eigi við um lögaðila sem tengist eða hefur
tengst þér á síðastliðnum 10 árum í gegnum stjórnun, stjórnarsetu eða eignarhald?

18. h. Hefur þú sætt hæfismati af hálfu erlendrar eftirlitsstofnunar sem
framkvæmdastjóri/stjórnarmaður hjá eftirlitskyldum aðila á fjármálamarkaði?

18. i. Hefur þú sætt mati af hálfu erlendrar eftirlitsstofnunar sem virkur eigandi í
fjármálafyrirtæki eða vátryggingafélagi?

18. j. Hefur þú sætt einhvers konar mati á hæfi og hæfni af hálfu stjórnvalda í öðrum tilvikum en
tilgreind eru í h- og i-lið?

19. Gerðu hér grein fyrir öðrum upplýsingum sem þú vilt koma á framfæri (valkvætt).

______________________________ 

Staður, dags. 

________________________________________ 

Undirskrift 
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