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Yfirlit 

• Hvað segir löggjafinn um hlutverk 
stjórnarmannsins? 

• Ólíkir hagsmunir haghafa með ólíkan 
áhættusmekk (e. risk appetite) 

• Hvar eru stjórnarmennirnir á vellinum? 

 



Hlutverk stjórnarmanna skv. 
hlutafélagalögum.  

Stjórnarmönnum ber: 
•  að móta stefnu félagsins. 
• að hafa eftirlit með starfsemi félagsins. 
• að taka afstöðu í öllum mikilvægum málum. 
• að koma fram út á við fyrir hönd félagsins og rita 

firma þess. 
• að viðhafa trúnaðarskyldu gagnvart félaginu 
• að afla sér upplýsinga um starfsemi félagsins. 
• ábyrgð á samningu ársreiknings, sbr. 3. gr. laga 

um ársreikninga. 
 



Hlutverk stjórnarmanna skv. lögum um 
fjármálafyrirtæki 

Stjórn fjármálafyrirtækis ber: 

• boða til aðalfundar – ef það bregst boðar FME 
til aðalfundar 

• án tafar, að gera Fjármálaeftirlitinu viðvart hafi 
þeir vitneskju um málefni sem hafa 
úrslitaþýðingu fyrir áframhaldandi starfsemi 
félagsins. 

• setja sér starfsreglur – en FME samþykkir þær. 

 



Hvað á stjórnarmaður ekki að gera, 
skv. lögum um fjármálafyrirtæki? 

Stjórn fjármálafyrirtækis: 

• skal ekki taka þátt í ákvörðunum um einstök viðskipti, 
nema umfang þeirra sé verulegt miðað við stærð 
fyrirtækisins.  

• skal ekki hafa afskipti af ákvörðunum um einstök 
viðskipti. 

• heimilt að miðla upplýsingum til móðurfélags 
fjármálafyrirtækis þó aðeins ef nauðsynlegt er vegna 
áhættustýringar og má ekki ná til einkamálefna 
einstakra viðskiptamanna.  

 



Áhættufælni Áhættuviðmið stjórnar Áhættusækni 
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Ólík áhættusækni – einn banki 



Peningamyndun bankanna 

• Tvíhliða bókhald bankanna 
skapar svigrúm til 
peningamyndunar innan 
þeirra 

• Nauðsynlegt að raunveruleg 
verðmæti styðji þá peninga 
sem myndast  

• Lán séu veitt út á 
atvinnustarfsemi sem hefur 
vilja og getu til að greiða 
lánin til baka með vöxtum 



Lánin gufuðu upp* 
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*Sum lán voru greidd til baka önnur mynduðu tap á efnahagsreikningum kröfuhafa 
Some loans were paid up others formed a loss on creditors’ balance sheets 



.. enda minnkaði framleiðslan og eignir 
féllu í verði á Íslandi 

Verg landsframleiðsla, raunbreyting 
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Source: Iceland Stock Exchange (ICEX), 
              SIC Report, Figure 4, Chapter 12, Volume 4, pp.16 

Figure 12.10 

Icelandic Stocks Pledged as Collateral 

Proportion of Pledged Shares on ICEX

Value of ICEX Share Index

Value of Share Index 

Source: International Financial Statistics 



Auknar kröfur um fjármögnun með 
eigin fé 

Norrænn réttur kveður á um: 

• sérstakt íhlutunarvald stjórnar um ráðstöfun 
hagnaðar og útgreiðslu arðs 

 

• enda hefur stjórnin yfirburðar yfirsýn og 
aðgengi að upplýsingum um rekstur félags 

 

 



“Fókusinn” færist á stjórnir og hluthafa 

© Guðrún Johnsen 



Stjórnarmennirnir eru “í eigin flokki” í 
hlutverki þjálfara  

(e. League of their own) 



Hinar raunverulegu hetjur sem halda 
leiknum gangandi og gera það að verkum 

að við hin viljum taka þátt 


