
  

 

 

       Reykjavík, 25. febrúar 2015 

 

TÚLKUN 

varðandi endurgjald útgefenda fyrir eigin hluti í endurkaupaáætlun. 

 

Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. viðauka um viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum 
og verðjöfnun fjármálagerninga við reglugerð nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og 
markaðssvik er útgefanda ekki heimilt, þegar hann stundar viðskipti í 
endurkaupaáætlun, að kaupa hlutabréf á hærra verði en sem nemur hæsta verði 
síðustu, óháðu viðskipta og hæsta fyrirliggjandi óháða boði í þeim viðskiptakerfum 
sem kaupin fara fram.  

Í 3. mgr. 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög er fjallað um heimild hlutafélags til að 
kaupa eigin hluti, m.a. í þeim tilvikum þegar það hefur fengið hluti sína tekna til 
viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði eða á markaðstorgi fjármálagerninga. 
Samkvæmt ákvæðinu eru slík kaup bundin þeim takmörkunum að ekki er heimilt að 
kaupa eigin hluti á hærra verði en nemur verði síðustu, óháðu viðskipta eða hæsta 
fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina 
fara fram, hvort sem er hærra.  

Fjármálaeftirlitið vill að gefnu tilefni skýra hvaða skilyrði gilda um verð þegar um 
endurkaupaáætlun er að ræða hjá félagi sem hefur fengið hluti sína tekna til viðskipta 
(útgefandi) þar sem misræmis gætir milli ákvæða viðauka við reglugerð nr. 630/2005 
og hlutafélagalaga nr. 2/1995. Orðalag núgildandi viðauka við reglugerð nr. 630/2005 
felur í sér að útgefendum er ekki heimilt að kaupa eigin hluti á hærra verði en því 
sem lægra er; hæsta verði í síðustu, óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða 
boði í þeim viðskiptakerfum sem kaupin fara fram. 

Af þessu tilefni bendir Fjármálaeftirlitið á að umræddur viðauki við reglugerð nr. 
630/2005 byggir á efni reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2273/2003. 
Ákvæði 1. mgr. 5. gr. EB-reglugerðarinnar er svohljóðandi á frummálinu:  

„In so far as prices are concerned, the issuer must not, when executing trades under 
a ‘buy-back’ programme, purchase shares at a price higher than the higher of the 
price of the last independent trade and the highest current independent bid on the 
trading venues where the purchase is carried out.” 

Fjármálaeftirlitið álítur, með hliðsjón af framangreindu, að útgefanda sem hyggst 
kaupa eigin hluti í endurkaupaáætlun, sé heimilt að miða endurgjald við hæsta verð 
síðustu, óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í þeim 
viðskiptakerfum sem kaupin fara fram, hvort sem er hærra.  


