
 

 

Leiðbeiningar fyrir hæfa fjárfesta 

Samkvæmt a-lið 1. tölul. 1. mgr. 50. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti (vvl), eru 

útgefendur undanþegnir því að gefa út lýsingu þegar verðbréf eru eingöngu boðin út til 

hæfra fjárfesta. Hugtakið „hæfir fjárfestar“ tekur eingöngu til VI. kafla laga nr. 108/2007, um 

útboð og töku verðbréfa til viðskipta. Skilgreiningin á hæfum fjárfestum er ætluð til að 

aðgreina þá aðila sem almennt eru taldir búa yfir nægri þekkingu og reynslu til að geta tekið 

þátt í útboðum án sérstakrar lýsingar. Fjármálafyrirtæki geta ekki sótt um viðurkenningu fyrir 

hönd viðskiptavina sinna án sérstaks umboðs. 

Einstaklingar 

Með umsókn skulu fylgja gögn því til staðfestingar að skilyrði fyrir viðurkenningu séu 

uppfyllt. Það getur t.d. verið yfirlýsing frá fjármálafyrirtæki þess efnis að einstaklingur 

uppfylli skilyrði i. eða ii. eða yfirlýsing frá vinnuveitanda um að einstaklingur uppfylli skilyrði 

iii. Skilyrði i., ii. og iii. e-liðar 9. tölul. 43. gr. laga nr. 108/2007 hafa verið túlkuð á eftirfarandi 

hátt: 

i. Með umtalsverðum viðskiptum er átt við viðskipti sem eru fyrir 100.000 kr. eða 

meira. Miðað er við þau viðskipti sem fjárfestir hefur sjálfur tekið ákvörðun um og ber 

sjálfur fjárhagslega áhættu af. Því falla þau viðskipti sem aðili hefur átt t.d. í gegnum 

eignastýringu ekki hér undir. Þá falla viðskipti sem viðkomandi hefur átt fyrir hönd 

annarra ekki heldur hér undir. Verðbréfamarkaðir er túlkað rúmt og er því átt við 

skipulega verðbréfamarkaði, markaðstorg fjármálagerninga (MTF) og viðskipti fyrir 

milligöngu fjármálafyrirtækis með leyfi til verðbréfaviðskipta.  

ii. Með verðgildi verðbréfaeignar er átt við markaðsvirði.   

iii. Átt er við einstakling sem hefur unnið við að taka ákvarðanir um fjárfestingar og meta 

áhættuna sem þeim fylgir. Því er almennt ekki nóg að hafa unnið hjá 

fjármálafyrirtæki, t.d. sem tölvunarfræðingur, lögfræðingur, gjaldkeri eða 

ræstitæknir. Verðbréfamiðlarar og greiningaraðilar myndu almennt uppfylla umrætt 

skilyrði.  

 



 

Umrædd skilyrði eru ófrávíkjanleg, þ.e. viðurkenning verður ekki veitt nema a.m.k. tvö þeirra 

séu uppfyllt, jafnvel þótt viðkomandi hafi á einhverjum tímapunkti uppfyllt skilyrðin. Skilyrðin 

þurfa því að vera uppfyllt á þeim tímapunkti sem sótt er um viðurkenningu og á öllum tímum 

eftir að viðurkenning hefur verið veitt. Einstaklingar bera persónulega ábyrgð á því að 

staðhæfingar þeirra um að þeir uppfylli ofangreind skilyrði séu réttar og ber þeim að tilkynna 

Fjármálaeftirlitinu um allar breytingar sem haft geta áhrif á flokkun þeirra sem hæfra 

fjárfesta. Ef einstaklingur uppfyllir ekki lengur ofangreind skilyrði ber honum að tilkynna 

Fjármálaeftirlitinu um það. Í kjölfarið mun Fjármálaeftirlitið fjarlægja nafn hans af skránni.  

 

Lítil og meðalstór fyrirtæki 

Með umsókn skulu fylgja gögn því til staðfestingar að skilyrði fyrir viðurkenningunni séu 

uppfyllt, s.s. ársreikningur. Skilyrðin þurfa að vera uppfyllt á þeim tímapunkti sem sótt er um 

viðurkenningu og á öllum tímum eftir að viðurkenning hefur verið veitt.  

 

Beiðni um að vera áfram á skrá yfir hæfa fjárfesta 

Fjármálaeftirlitið hefur því tekið upp þá verklagsreglu að viðurkenna aðila sem hæfa fjárfesta 

eingöngu tímabundið, þ.e. frá 1. júní – 31. maí. Hæfir fjárfestar verða fjarlægðir af skrá 

Fjármálaeftirlitsins 1. júní ár hvert nema þeir óski skriflega eftir því á tímabilinu 1. mars - 31. 

maí að vera áfram á skránni. Beiðnina um að vera áfram á skrá Fjármálaeftirlitsins yfir hæfa 

fjárfesta er hægt að senda rafrænt á netfangið fme@fme.is. Í beiðninni þarf að koma fram 

nafn, kennitala og heimilisfang fjárfestis sem og yfirlýsing þess efnis að hann uppfylli enn 

skilyrði ákvæðisins. Athygli er vakin á því að fjárfestar bera sjálfir ábyrgð á því að 

staðhæfingar þeirra, um að þeir uppfylli skilyrði ákvæðisins, séu réttar og ber þeim að 

tilkynna Fjármálaeftirlitinu um allar breytingar sem haft geta áhrif á flokkun þeirra sem hæfir 

fjárfestar. Fjárfestar sem hafa samband eftir 31. maí og vilja komast aftur á skrá yfir hæfa 

fjárfesta þurfa að senda inn nýja umsókn, sem finna má á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, með 

viðeigandi fylgigögnum.  

 

Umsókn útgefanda um aðgang að lista yfir hæfa fjárfesta 

Listi yfir hæfa fjárfesta er eingöngu tiltækur fyrir útgefendur verðbréfa og eingöngu í þeim 

tilgangi að bjóða hæfum fjárfestum að vera með í útboði. Öll önnur notkun þessara 
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upplýsinga er óheimil. Útgefandi sem hefur eintak af skránni undir höndum skal tryggja að 

upplýsingarnar séu geymdar á öruggan hátt og að þeim sé ekki dreift til þriðja aðila. 

Fjármálaeftirlitið ábyrgist eingöngu að skráin hafi að geyma upplýsingar um þá sem eru 

viðurkenndir á þeim tíma sem skráin er send. Útgefendur eru hvattir til að kanna fyrir hvert 

útboð hvort skráin hafi verið uppfærð frá því þeir fengu síðast eintak í hendur.  

 


