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TÚLKUN 

Túlkun Fjármálaeftirlitsins um hvernig lífeyrissjóðum beri að flokka 
fjárfestingar í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, öðrum en 
verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum, sem settir eru upp á 
hlutafélagaformi og eru með hömlur á viðskiptum með eignarhlutina í 
skilningi 2. málsl. 3. mgr. 36. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. 

Í 2. málsl. 3. mgr. 36. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 
og starfsemi lífeyrissjóða (slsl.), kemur fram að lífeyrissjóðum er eingöngu 
heimilað að fjárfesta í óskráðum hlutabréfum skv. 6. tölul. 1. mgr. 36. gr. slsl., 
ef engar hömlur eru á viðskiptum með hlutabréfin og ársreikningar 
hlutafélaganna öllum aðgengilegir. 

Í 21. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 (hfl.) kemur fram að hluti megi selja og 
veðsetja nema annað leiði af lögum eða sé boðið í samþykktum hlutafélags. Í 
samþykktir megi þá aðeins setja ákvæði um viðskiptahömlur að því er hluti 
varðar sem séu í samræmi við ákvæði 22. og 23. gr. hfl. eða sérstakra laga.  

Er þannig ljóst að sé kveðið á um þær viðskiptahömlur sem 22. og 23. gr. hfl. 
heimila í samþykktum hlutafélags, er lífeyrissjóði ekki heimilt að fjárfesta í 
slíku félagi á grundvelli heimildar í 6. tölul. 1. mgr. 36. gr. slsl.  

Í 3. málsl. 3. mgr. 36. gr. slsl. kemur fram að lífeyrissjóðum er eingöngu 
heimilað að fjárfesta í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu skv. 8. tölul. 1. 
mgr. 36. gr. slsl. ef engar hömlur eru á viðskiptum með eignarhlutina. Í 4. 
málsl. sömu mgr. er þó kveðið á um að ákvæði um að rekstrar- eða 
ábyrgðaraðili sjóðs um sameiginlega fjárfestingu skv. 8. tölul. 1. mgr. 36. gr. 
slsl. eigi forkaupsrétt á eignarhlut eða þurfi að samþykkja kaupanda að 
eignarhlut í sjóðnum teljist ekki hamla viðskiptum. 

Með hliðsjón af öllu framangreindu telur Fjármálaeftirlitið að sé kveðið á um 
þær viðskiptahömlur, sem 22. og 23. gr. hfl. heimila, í samþykktum sjóða um 
sameiginlega fjárfestingu, sem settir eru upp á hlutafélagaformi, beri 
lífeyrissjóðum að flokka fjárfestingar sínar í þeim sjóðum undir 8. tölul. 1. mgr. 
36. gr. slsl. 

Sömu sjónarmið eiga við um fjárfestingu í sjóðum um sameiginlega 
fjárfestingu sem settir eru upp á formi samlagshlutafélags. 

 

 


