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Inngangur
Eitt af hlutverkum Fjármálaeftirlitsins er að veita almennar leiðbeiningar og lýsa almennri afstöðu
stofnunarinnar til túlkunar og fyllingar lagareglna sem gilda um starfsemi eftirlitsskyldra aðila og
um fjármálamarkaðinn.
Fjármálaeftirlitið gefur út spurningar og svör til að auka gagnsæi um framkvæmd eftirlits og
jafnframt veita eftirlitsskyldum aðilum og öðrum sem efnið varðar meira öryggi við beitingu laga
og reglna. Svör við fyrirspurnum sem Fjármálaeftirlitinu berast eru birt hér ef svörin eru talin hafa
almenna skírskotun og þannig eiga erindi við fleiri en fyrirspyrjanda. Einnig birtir
Fjármálaeftirlitið spurningar og svör verði eftirlitið þess áskynja að leiðbeininga eða túlkana er
þörf um starfsemi eftirlitsskyldra aðila eða um fjármálamarkaðinn.
Efnistök þessa spurt og svara skjals er verðbréfamarkaðurinn, en um hann gilda lög nr. 108/2007
um verðbréfaviðskipti ásamt reglugerðum og reglum sem hafa verið settar á grundvelli þeirra laga
Þessu til viðbótar er svo ýmis önnur löggjöf og reglur tengd verðbréfamarkaðinum sem verður
tekin til umfjöllunar ef ástæða þykir til.
Fjármálaeftirlitið lítur til leiðbeininga og túlkana Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA), þ.e. viðmiðunarreglna (e. guidelines), tilmæla (e.
recommendations) og til Q&A sem eru birt á vefsíðu ESMA. Fjármálaeftirlitið hyggst ekki birta
svör hér við spurningum sem ESMA hefur þegar fjallað um í viðmiðunarreglum, tilmælum eða
Q&A, nema sérstök þörf verði talin á því að gera inntak þeirra aðgengilegt á íslensku.
Skjalið verður endurskoðað reglulega og nýjum spurningum og svörum bætt við eftir þörfum.

3

Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007
VI. kafli. Útboð og taka verðbréfa til viðskipta
Spurning 1:
Hvað er almennt útboð verðbréfa?
Svar 1:
Almenn útboð verðbréfa eru bundin skilyrðum VI. kafla laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007
og reglugerða sem settar hafa verið á grundvelli þeirra laga. Með almennu útboði verðbréfa, hvort
heldur er í upphaflegri sölu eða síðari sölu, er átt við hvers konar boð til almennings um kaup á
verðbréfum, með hvaða hætti sem er. Útboð telst beint til almennings ef verðbréf eru boðin fleiri
en 149 almennum fjárfestum. Fram þurfa að koma nægjanlegar upplýsingar um skilmála útboðs
og verðbréfin sem eru boðin til kaups til að fjárfesti sé kleift að ákveða að kaupa eða láta skrá sig
fyrir kaupum á þessum verðbréfum. Undir þetta falla einnig verðbréf sem eru markaðssett og/eða
seld fyrir tilstilli milligönguaðila á fjármálamarkaði.
Almennt útboð verðbréfa er háð því að lýsing hafi verið gefin út í samræmi við ákvæði laga um
verðbréfaviðskipti. Lýsing skal meðal annars innihalda þær upplýsingar sem með hliðsjón af eðli
útgefandans og verðbréfanna eru nauðsynlegar fjárfestum til þess að þeir geti metið eignir og
skuldir, fjárhagsstöðu, afkomu og framtíðarhorfur útgefanda og ábyrgðaraðila, ef við á, sem og þau
réttindi sem fylgja verðbréfunum. Upplýsingarnar skulu settar fram á skýran og greinargóðan
hátt. Tilgangur þeirra reglna sem gilda um almenn útboð verðbréfa er að gera almennum
fjárfestum kleift að meta þá áhættu sem fylgir kaupum á verðbréfum og taka
fjárfestingaákvarðanir út frá þekkingu á staðreyndum. Þeim er einnig ætlað að tryggja jafnræði
milli fjárfesta, þannig að öllum gefist kostur á að meta þau verðbréf sem til sölu eru á sama
grundvelli. Rétt er að fram komi að Fjármálaeftirlitið lítur svo á að reglurnar eigi einnig við þegar
almennum fjárfestum stendur til boða að fjárfesta í félagi sem hefur það eitt að markmiði að
fjárfesta í verðbréfum annars félags, enda er það í raun síðara félagið sem fjárfestar hafa hug á að
eignast hlut í.
Dæmi:
Almennum fjárfestum stendur til boða að fjárfesta í félagi 1 sem hefur þann eina tilgang að kaupa
verðbréf í félagi 2. Þar sem tilgangur kaupanna í félagi 1 er eignarhald í félagi 2 er mikilvægt að
horfa til félags 2 („horft er í gegnum félag 1“), þegar leitast er við að uppfylla fyrrnefnd skilyrði um
upplýsingagjöf í almennu útboði verðbréfa. Ástæða þessa er að ígrunduð ákvörðun almenns
fjárfestis um kaup á verðbréfum í félagi 1 byggir á mati hans á félagi 2 sem fjárfestingakosti.
Það skal tekið fram að Fjármálaeftirlitið getur lagt stjórnvaldssektir á þann aðila sem fer í almennt
útboð sem ekki er í samræmi við lög og reglur. Það getur einnig varðað sektum eða fangelsi allt að
tveimur árum, liggi þyngri refsing ekki við broti samkvæmt öðrum lögum.
IX. kafli. Breyting á verulegum hlut atkvæðisréttar (flöggun)
Spurning 1:
Á fjárfestir að senda flöggunartilkynningu þegar breyting verður á verulegum hlut
atkvæðisréttar innan dags?
Svar 1:
Fjármálaeftirlitið telur að við mat á flöggunarskyldu samkvæmt 78.-80. gr. laga nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti (vvl.) skuli miða við það hvernig staða atkvæðisréttar hefur breyst í lok dags
frá því sem var við lok dagsins á undan.
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Fjármálaeftirlitið telur þannig flöggunarskyldu ekki stofnast þó atkvæðisréttur aðila nái, hækki
yfir eða lækki niður fyrir flöggunarskyld mörk, ef sami aðili aflar eða ráðstafar hlutunum aftur
innan sama dags þannig að nettó staða atkvæðisréttar í lok dags hefur ekki náð, hækkað yfir eða
lækkað niður fyrir þau mörk sem tiltekin eru í 78. gr. vvl.
Til nánari útskýringar má taka dæmi af fjárfesti sem að morgni kaupir hlutabréf sem veitir honum
5% atkvæðisréttar í viðkomandi útgefanda, en selur hlutabréfin aftur síðdegis sama dag með þeim
afleiðingum að hann fer undir 5% atkvæðisréttar. Í slíku tilviki þarf ekki að senda
flöggunartilkynningu í samræmi við ákvæði IX. kafla vvl.
Enn fremur má taka dæmi af fjárfesti sem er undir 5% mörkum atkvæðisréttar í upphafi dags, fer
yfir 10% mörkin með kaupum um miðjan dag en fer niður í 9% atkvæðisréttar með sölu
hlutabréfanna fyrir lok sama viðskiptadags. Fjárfestinum ber þá að senda flöggunartilkynningu
um að hann hafi farið yfir 5% mörk atkvæðisréttar, sbr. 78. gr. vvl.
X. kafli. Yfirtaka
Spurning 1:
Fellur tilboðsskylda niður ef aðili sem farið hefur yfir yfirtökumörk selur aftur þann hluta
sem er umfram leyfileg mörk?
Svar 1:
Í 1. mgr. 100. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) er kveðið á um yfirtökuskyldu, en
samkvæmt ákvæðinu skal aðili sem náð hefur beinum eða óbeinum yfirráðum í hlutafélagi gera
öðrum hluthöfum félagsins yfirtökutilboð, eigi síðar en fjórum vikum eftir að yfirráðum var náð.
Markmiðið með yfirtökuskyldunni er að tryggja minnihlutavernd hluthafa í skráðum félögum.
Felst minnihlutaverndin í því að þegar sú aðstaða myndast að aðili (eða aðilar) nái yfirráðum í
félagi eigi minnihlutinn útgönguleið úr félaginu. Án slíkrar reglu væri sú hætta fyrir hendi að
jafnræði hluthafa yrði raskað, ákveðnir hluthafar seldu hluti sína á yfirverði, en sá minnihluti
hluthafa sem ekki hefði komið að myndun yfirráðanna, sæti eftir áhrifalaus með illseljanlegri bréf.
Yfirtökuskyldan tryggir minnihlutanum þann rétt að geta losað hlut sinn á viðunandi kjörum og
færir honum val um það hvort hann kýs að selja hlut sinn eða sætta sig við yfirráðin.
Minnihlutaverndinni er einnig ætlað að tryggja ákveðið jafnvægi í ljósi þeirrar meginreglu að
viðskipti með verðbréf séu án sérstakra hindrana og að skorður eru settar við sérstökum
yfirtökuvörnum.
Ekki verður annað séð en að samkvæmt orðalagi 1. mgr. 100. gr. vvl. sé yfirtökuskyldan
fortakslaus. Tilboðsskylda fellur því ekki niður ef aðili sem farið hefur yfir yfirtökumörk selur aftur
þann hluta sem er umfram leyfileg mörk. Fjármálaeftirlitið getur þó veitt undanþágu frá
tilboðsskyldu ef sérstakar ástæður mæla með því, sbr. 4. mgr. 100. gr. vvl. Undanþága gæti til að
mynda verið veitt vegna þeirra tilvika sem í eldri lögum voru sjálfkrafa undanþegin tilboðsskyldu,
þ.e. ef tilboðsskylda hefur stofnast vegna erfða, gjafagernings og fullnustugerða veðhafa. Í
greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum kom fram að ekki þætti eðlilegt að um sjálfkrafa
undanþágu væri að ræða í þessum tilvikum og hægt væri að ná yfirráðum í félögum til lengri tíma
án þess að yfirtökuskylda myndaðist. Engu að síður var talið rétt að gera greinarmun á
aðilaskiptum sem báðir aðilar gengu til að eigin frumkvæði og erfðum og aðgerðum
skuldheimtumanna hins vegar. Þá gæti Fjármálaeftirlitið einnig veitt undanþágu í öðrum tilvikum
ef sérstakar aðstæður hafa skapast, en undanþáguheimildina ber að túlka þröngt.
Fjármálaeftirlitið getur sett skilyrði fyrir undanþágunni og kemur fram í greinargerðinni að
markmið með setningu skilyrða gæti verið að koma í veg fyrir að hægt sé að gera umtalsverðar
breytingar á starfsemi eða samþykktum félags. Ekki er tilgreint nánar hvers konar aðstæður gæti
verið um að ræða, en vísbendingar er að finna í Yfirtökutilskipuninni og beitingu hennar í öðrum
aðildarríkjum.
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Framangreind undanþáguheimild byggir á 5. mgr. 4. gr. tilskipunar nr. 2004/25/EB um
yfirtökutilboð en tilskipunin veitir aðildarríkjunum heimild til að veita undanþágu frá
yfirtökuskyldu. Samkvæmt könnun Fjármálaeftirlitsins á framkvæmd yfirtökutilskipunarinnar í
Evrópu er um tvenns konar útfærslu að ræða á undanþáguheimild tilskipunarinnar. Annars vegar
hafa aðildarríki EES lögfest nákvæm skilyrði fyrir undanþágu sem aðili getur nýtt sér án þess að
sækja sérstaklega um undanþágu. Hins vegar hafa aðildarríki farið þá leið að yfirtökuskyldur aðili
þurfi að sækja formlega um undanþágu til að selja sig niður og matið á hvort veita beri slíka
undanþágu er lagt í hendur lögbærra yfirvalda.
Í þeim tilvikum þar sem skilyrðin hafa verið lögfest hafa aðildarlöndin að meginstefnu til útfært
undanþáguheimildina þannig að undanþága komi einungis til greina í þeim tilvikum:
- hafi yfirtökuskyldi aðilinn ekki beitt atkvæðisrétti sínum eftir að yfirtökumörkum var náð
- að ekki hafi verið farið meira en 3% umfram yfirtökumörk
- að selt sé innan tilgreindra tímamarka.
Uppfylli yfirtökuskyldur aðili fyrrgreind skilyrði er honum heimilt að selja sig undir yfirtökumörk
án þess að sækja um sérstaka undanþágu og fellur þá yfirtökuskyldan niður. Hjá þeim
aðildarríkjum sem farið hafa þá leið að fela lögbærum yfirvöldum að veita undanþágu frá
yfirtökuskyldu á grundvelli formlegrar umsóknar hefur komið fram að litið yrði til sömu
sjónarmiða við matið.
Í íslensku lögunum er farin sú leið að sækja þarf formlega um undanþágu til Fjármálaeftirlitsins ef
yfirtökuskyldur aðili óskar eftir að selja sig niður fyrir yfirtökumörk og losna með því undan
tilboðsskyldu og mögulegum aðgerðum Fjármálaeftirlitsins vegna brots á henni. Yfirtökuskyldum
aðila er þetta ekki í sjálfsvald sett.
Fjármálaeftirlitið telur eðlilegt að við mat á beitingu undanþáguheimildarinnar verði horft til
þeirra sjónarmiða sem byggt er á í öðrum Evrópuríkjum. Samkvæmt því verður að telja að það sé
afdráttarlaust skilyrði að atkvæðisrétti hafi ekki verði beitt. Varðandi stærð umframhlutar og
tímamörk til að selja sig niður yrði að byggja á mati á aðstæðum hverju sinni.
Spurning 2:
Hvaða réttarúrræði hefur Fjármálaeftirlitið þegar aðili fer upp fyrir yfirtökumörkin?
Svar 2:
Í 111. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) er að finna úrræði Fjármálaeftirlitsins
þegar tilboðsskyldur aðili setur ekki fram tilboð innan tilboðsfrests. Í ákvæðinu segir nánar að ef
aðili sem er tilboðsskyldur skv. 100. gr. vvl., setur ekki fram tilboð innan tilskilins frests geti
Fjármálaeftirlitið fellt niður allan atkvæðisrétt viðkomandi aðila í félaginu. Er viðkomandi aðilum
að því búnu skylt að selja þann hluta eignarhlutarins sem er umfram leyfileg mörk. Skal
Fjármálaeftirlitið setja tímamörk í því skyni en fresturinn skal ekki vera lengri en fjórar vikur, að
viðlögðum dagsektum.
Sú spurning hefur vaknað hvort draga megi þá ályktun af 111. gr. vvl að þar sem endanlegt úrræði
Fjármálaeftirlitsins sé að þvinga menn til að selja sig niður þá hljóti aðilum að vera frjálst að gera
slíkt að eigin frumkvæði, án formlegrar undanþáguheimildar. Ætli yfirtökuskyldur aðili sér ekki
að virða yfirtökuskyldu sína væri synjun Fjármálaeftirlitsins á undanþágu til að selja sig niður að
vissu marki þýðingarlítil í ljósi úrræðanna, þar sem lokaniðurstaðan yrði væntanlega alltaf sú að
aðilinn myndi selja sig niður. Í slíkum tilvikum væri þó eigi að síður um brot á yfirtökuskyldu skv.
100. gr. vvl. að ræða sem leitt gæti til sektar í refsimáli á grundvelli 26. tl. 1. mgr. 141. gr. laganna.
XIII. kafli. Meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja
Spurning 1:
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Þurfa útgefendur fjármálagerninga að birta upplýsingar um niðurstöður útboða?
Svar 1:
Meginreglan er sú að birta þarf upplýsingar um niðurstöður útboða fjármálagerninga, sem teknir
hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga, eins
fljótt og auðið er eftir að þær liggja fyrir, sbr. 1. mgr. 122. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr.
108/2007 (vvl.).
Að mati Fjármálaeftirlitsins fela niðurstöður útboða að jafnaði í sér innherjaupplýsingar í skilningi
120. gr. vvl. Slíkar upplýsingar eru almennt séð nægjanlega tilgreindar, varða fjármálagerningana
sjálfa og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð þeirra ef opinberar væru. Við
afmörkun á því hvort slíkar upplýsingar séu líklegar til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð
fjármálagerninganna er unnt að líta til 3. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 630/2005 um
innherjaupplýsingar og markaðssvik. Þar kemur fram að um sé að ræða þær upplýsingar sem líkur
eru á að upplýstur fjárfestir noti sem hluta af þeim grunni sem hann byggir fjárfestingarákvarðanir
sínar á. Telja verður að niðurstöður útboða séu almennt upplýsingar sem upplýstur fjárfestir noti
sem hluta af þeim grunni sem hann byggir fjárfestingarákvarðanir sínar á.
Auk upplýsinga um niðurstöður útboða, þ.e. verð og umfang viðskipta, geta fleiri upplýsingar sem
myndast í útboðum fallið að skilgreiningu 120. gr. vvl. á innherjaupplýsingum, t.d. getur fjöldi
tilboða, verðbil og dýpt tilboða einnig talist til innherjaupplýsinga. Fjármálaeftirlitið telur því
mikilvægt að útgefendur leggi heildstætt mat á hvaða upplýsingar teljist innherjaupplýsingar í
skilningi 120. gr. vvl. þegar útboð fjármálagerninga fer fram.
Útgefendur fjármálagerninga þurfa almennt séð að birta upplýsingar um niðurstöður útboða eins
fljótt og hægt er eftir að þær liggja fyrir og innan sama dags. Ekki er fullnægjandi að birta
upplýsingarnar daginn eftir útboð og skiptir ekki máli í því samhengi þótt birting fari fram fyrir
opnun markaða. Þá telur Fjármálaeftirlitið að útgefendur verði að gæta að framsetningu
upplýsinga í tengslum við útboð fjármálagerninga þar sem misvísandi upplýsingar geta falið í sér
brot á 3. tl. 1. mgr. 117. gr. vvl. um markaðsmisnotkun, t.d. þarf að gæta vel að aðgreiningu
upplýsinga um einstaka fjármálagerninga þegar tilkynnt er um niðurstöður útboða fyrir tvo
fjármálagerninga eða fleiri.
Spurning 2: Hver eru skilyrði fyrir frestun á birtingu innherjaupplýsinga?
Svar 2:

Samkvæmt 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.), skal útgefandi birta
innherjaupplýsingar eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli. Í 4. mgr. 122. gr. vvl. er að
finna undantekningu frá framangreindri meginreglu en þar er fjallað um frestun á birtingu
innherjaupplýsinga.
Heimild til frestunar á birtingu innherjaupplýsinga er háð tilteknum skilyrðum sem öll þurfa að
vera uppfyllt til að nýting hennar sé möguleg. Frestunin þarf að vernda lögmæta hagsmuni
útgefandans, hún má ekki vera líkleg til að villa um fyrir almenningi og útgefandi þarf að geta
tryggt trúnað um upplýsingarnar. Þá er útgefendum skylt að tilkynna Fjármálaeftirlitinu um
frestunina jafnóðum og heimildin er nýtt. Fjármálaeftirlitið vekur sérstaka athygli á síðastnefnda
skilyrðinu sem kom inn í lög um verðbréfaviðskipti á árinu 2013.
Eitt af verkefnum regluvarða er að meta hvort upplýsingar, sem til staðar eru hjá viðkomandi
útgefanda á hverjum tíma, teljist vera innherjaupplýsingar. Af þeim sökum er kveðið á um í 5. gr.
reglna nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja, að regluvörður skuli
hafa ótakmarkaðan aðgang að nauðsynlegum upplýsingum og gögnum hjá útgefanda. Í reglunum
er jafnframt kveðið á um í 7. gr. að regluvörður skrái samskipti á grundvelli reglnanna í sérstaka
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samskiptaskrá. Þar skal meðal annars skrá ákvarðanir um mat á upplýsingum. Mikilvægt er að
skrá slíkar ákvarðanir, jafnvel þegar mat regluvarðar er á þá leið að upplýsingar séu ekki
innherjaupplýsingar ásamt rökstuðningi sem liggur þar að baki. Ljóst er að enn ríkari skylda er til
að skrá samskipti í samskiptaskrá þegar matið leiðir til þess að upplýsingar teljast
innherjaupplýsingar, en þá ber til dæmis að skrá hvort birting hafi farið fram eða hvort tekin hafi
verið ákvörðun um frestun birtingar þeirra. Í síðarnefnda tilvikinu ætti til að mynda að skrá
ákvörðunina, rökstuðning fyrir henni og hvort Fjármálaeftirlitinu hafi verið send lögbundin
tilkynning um þá ákvörðun.
Fjármálaeftirlitið bendir á að ef listi yfir tímabundna innherja er til staðar hjá útgefanda, gefur það
til kynna að innherjaupplýsingar séu til staðar sem ekki hafa verið birtar. Þar af leiðandi helst í
hendur sending lista yfir tímabundna innherja annars vegar og tilkynning um frestun á birtingu
innherjaupplýsinga hins vegar. Sendi útgefandi ekki tilkynningu samkvæmt 4. mgr. 122. gr. vvl.
samhliða lista yfir tímabundna innherja, eru skilyrði fyrir heimild til frestunar á birtingu
innherjaupplýsinga því ekki uppfyllt.
Tilkynningar á grundvelli 4. mgr. 122. gr. vvl. skal senda á fme@fme.is.
Að endingu bendir Fjármálaeftirlitið á að frestun á birtingu innherjaupplýsinga á alla jafna ekki að
vara lengi þar sem um undantekningu frá meginreglu er að ræða. Jafnræði fjárfesta og gagnsæi á
markaði verður ekki náð fram nema með skilvirkri upplýsingagjöf. Því þurfa þeim mun ríkari
ástæður að vera til staðar eftir því sem frestun á birtingu innherjaupplýsinga varir lengur.
Fjármálaeftirlitið getur lagt stjórnvaldssektir á hvern þann sem brýtur gegn 122. gr. vvl.
Spurning 3:
Á rannsóknar- og tilkynningarskylda fruminnherja við vegna viðskipta með
fjármálagerninga útgefanda þegar um er að ræða verðbréfalán (e. securities lending)?
Svar 3:
Megintilgangur rannsóknar- og tilkynningarskyldu fruminnherja er að koma í veg fyrir
innherjasvik og tryggja að Fjármálaeftirlitið geti sinnt eftirlitshlutverki sínu. Samkvæmt orðalagi
125. og 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) er gert ráð fyrir því að
fruminnherji, eða aðili fjárhagslega tengdur honum, sé meðvitaður um fyrirhuguð viðskipti og taki
ákvörðun um þau.
Í 125. og 126. gr. vvl. kemur fram að fruminnherji skuli, áður en hann eða aðili fjárhagslega tengdur
honum á viðskipti með fjármálagerninga útgefanda, ganga úr skugga um að ekki liggi fyrir
innherjaupplýsingar hjá útgefandanum og tilkynna um fyrirhuguð viðskipti til regluvarðar.
Fruminnherji skal með sama hætti tilkynna regluverði án tafar hafi hann eða aðili fjárhagslega
tengdur honum átt viðskipti með fjármálagerninga útgefandans. Viðkomandi útgefandi skal
ennfremur tilkynna samdægurs um viðskiptin til Fjármálaeftirlitsins. Í ákvæðinu er hvorki getið
um undanþágur frá rannsóknar- og tilkynningarskyldu né gerður greinarmunur á rannsóknar- og
tilkynningarskyldu eftir því hver aðdragandi viðskipta er.
Þrátt fyrir að veiting verðbréfaláns teljist til viðskipta í skilningi 125. og 126. gr. vvl. telur
Fjármálaeftirlitið að í þeim tilvikum þegar verðbréfalán er veitt á grundvelli samnings milli
útgefanda og viðskiptavaka samkvæmt 116. gr. vvl., sé útgefanda hvorki skylt að sinna
rannsóknarskyldu samkvæmt 125. gr. vvl. né tilkynningarskyldu samkvæmt 1. ml. 1. mgr. 126. gr.
vvl. áður en viðskiptin fara fram. Framangreint er háð því skilyrði að útgefandi hafi ekki aðkomu
að ákvörðun um hvenær verðbréfalán er veitt á grundvelli samningsskyldna sem á honum hvíla
gagnvart viðskiptavaka.
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Fjármálaeftirlitið beinir því til útgefenda að tilkynningarskylda samkvæmt 3. ml. 1. mgr. 126. gr.
vvl. gildir engu að síður um viðskipti með fjármálagerninga útgefanda þegar um er að ræða
verðbréfalán, þ.e. að tilkynna ber Fjármálaeftirlitinu samdægurs um viðskipti þegar verðbréfalán
hefur verið veitt.
Spurning 4:
Á rannsóknar- og tilkynningarskylda fruminnherja við vegna viðskipta í eignastýringu?
Svar 4:
Eignastýring er starfsleyfisskyld starfsemi, samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
Eignastýring er skilgreind í 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.),
með eftirfarandi hætti: „Stjórnun verðbréfasafns í samræmi við fjárfestingarstefnu sem er
fyrirframákveðin af viðskiptavini.“ Í skilgreiningunni felst að ef afla þarf samþykkis viðskiptavinar
fyrir hverjum viðskiptum fyrir sig eða ef viðskiptavinur getur gefið fyrirmæli um einstök viðskipti
er ekki um eignastýringu að ræða.
Í 125. gr. vvl. segir að áður en fruminnherji á viðskipti með fjármálagerninga útgefanda, sem hann
er fruminnherji í, skal hann ganga úr skugga um að ekki liggi fyrir innherjaupplýsingar hjá
útgefandanum. Sama gildir um fyrirhuguð viðskipti með fjármálagerninga sem tengdir eru slíkum
fjármálagerningum og fyrirhuguð viðskipti aðila sem er fjárhagslega tengdur fruminnherja.
Í 1. mgr. 126. gr. vvl. segir að áður en fruminnherji, eða aðili fjárhagslega tengdur honum, á
viðskipti með fjármálagerninga útgefandans, skuli hann tilkynna það aðila sem tilnefndur hefur
verið í samræmi við reglur sem útgefnar eru samkvæmt 130. gr. vvl. (regluverði). Fruminnherji
skal með sama hætti tilkynna án tafar hafi hann eða aðili fjárhagslega tengdur honum átt viðskipti
með fjármálagerninga útgefandans. Viðkomandi útgefandi skal samdægurs tilkynna um viðskiptin
til Fjármálaeftirlitsins.
Í 127. gr. vvl. segir m.a. að útgefanda beri þegar í stað að birta almenningi á Evrópska
efnahagssvæðinu upplýsingar um viðskipti stjórnenda útgefanda með hluti í útgefandanum, og
aðra fjármálagerninga tengda þeim, eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli.
Samkvæmt 125. og 126. gr. vvl. hvílir rannsóknarskylda og tilkynningarskylda á fruminnherja til
regluvarðar áður en hann á viðskipti með fjármálagerninga útgefanda. Megintilgangur
rannsóknar- og tilkynningarskyldu fruminnherja er að koma í veg fyrir innherjasvik.
Fjármálaeftirlitið telur að rannsóknar- og tilkynningarskyldan eigi við þegar fruminnherji eða aðili
fjárhagslega tengdur honum hefur tekið ákvörðun um viðskipti með fjármálagerninga útgefanda
en samkvæmt orðalagi 125. og 126. gr. vvl. er gert ráð fyrir því að fruminnherjinn sé meðvitaður
um fyrirhuguð viðskipti og taki ákvörðun um þau.
Með hliðsjón af framangreindu telur Fjármálaeftirlitið að rannsóknar- og tilkynningarskyldan eigi
ekki við í tilviki eignastýringar þar sem fruminnherji hefur ekki tekið ákvörðun um viðskipti með
bréf útgefanda. Með öðrum orðum þarf fruminnherji ekki að uppfylla rannsóknar- og
tilkynningarskyldu ef hann nýtir sér þjónustu eignastýringar og hefur enga aðkomu haft að
ákvörðun um viðskipti.
Hið sama á við um birtingu upplýsinga um viðskipti stjórnenda samkvæmt 127. gr. vvl. Tilgangur
birtingar upplýsinga um viðskipti stjórnenda er að veita markaðnum upplýsingar sem geta skipt
máli við mat á útgefanda og fjármálagerningum hans. Fjármálaeftirlitið telur að upplýsingar um
viðskipti með bréf fruminnherja, sem sérfræðingar eignastýringar hafa framkvæmt að eigin
frumkvæði, hafi takmarkað gildi fyrir fjárfesta.
Fjármálaeftirlitið áréttar að í þeim tilvikum sem fruminnherji kemur með einhverjum hætti að
viðskiptum, t.d. með ráðleggingu eða ákvörðun, hvort sem er í gegnum eignastýringu eða með
öðrum hætti, leiðir það til þess að viðkomandi þarf að uppfylla skilyrði 125., 126. og 127. gr. vvl.
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Spurning 5:
Á tilkynningarskylda fruminnherja og skylda útgefenda til að birta upplýsingar um
viðskipti stjórnenda við vegna veðkalla í fjármálagerningum í eigu innherja, stjórnenda
eða aðila fjárhagslega tengdum þeim?
Svar 5:
Samkvæmt 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.), skal fruminnherji tilkynna
regluverði útgefanda án tafar um viðskipti sín eða aðila fjárhagslega tengda honum, með
fjármálagerninga útgefandans. Viðkomandi útgefandi skal síðan samdægurs tilkynna um
viðskiptin til Fjármálaeftirlitsins.
Í 127. gr. vvl. er kveðið á um að útgefandi skuli þegar í stað birta almenningi á Evrópska
efnahagssvæðinu upplýsingar um viðskipti stjórnenda útgefanda með hluti í útgefandanum, og
aðra fjármálagerninga, eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli. Samhliða opinberri birtingu
skal útgefandi senda upplýsingarnar til Fjármálaeftirlitsins. Í 2. mgr. greinarinnar er kveðið á um
að sama skylda eigi við um aðila fjárhagslega tengda stjórnendum.
Tilfærsla eignarhalds á fjármálagerningi vegna veðkalls er talin vera viðskipti enda byggir
veðkallið á samningi milli veðsala og veðhafa þar sem tekin hefur verið ákvörðun vegna þeirra
aðstæðna sem skapast gætu þegar greiðslufall yrði hjá lánþega til handa lánveitanda.
Samkvæmt orðalagi nefndra ákvæða er ekki gerður greinarmunur á því hver aðdragandi
viðskiptanna er, þ.e. hvort þau eru þvinguð eða að frumkvæði innherjans, stjórnandans eða aðila
fjárhagslega tengdum þeim. Er í lögunum hvergi getið um undanþágu frá skyldu nefndra ákvæða
þegar um slík viðskipti er að ræða.
Framangreind tilkynningar- og birtingarskylda hvílir á aðilum óháð því hver aðdragandi
viðskiptanna er enda geta slíkar upplýsingar haft verðmótandi áhrif á viðkomandi
fjármálagerninga útgefandans auk þess sem þær nýtast í eftirlitsskyni. Fjármálaeftirlitið bendir
einnig á þann möguleika að geta þess í athugasemdum með tilkynningu að um þvingaða
sölu/veðkall hafi verið að ræða en slíkt gæti verið til þess fallið að markaðurinn fái sem skýrasta
mynd af viðskiptunum og þar með skýrari upplýsingar til grundvallar fjárfestingarákvörðunum
sínum.
Spurning 6:
Á tilkynningarskylda
kaupréttarsamninga?

fruminnherja

og

birtingarskylda

útgefanda

við

um

Svar 6:
Útgefanda ber að tilkynna án tafar til Fjármálaeftirlitsins a.m.k. um heildarupphæð gerðra
kaupréttarsamninga, sbr. 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.). Útgefanda ber
ennfremur að birta upplýsingarnar opinberlega, sbr. 127. gr. vvl.
Tilkynningar við efndir kaupréttarsamninga:
1. Tilkynningar útgefanda:
Ef kaupréttarsamningur var gerður við fruminnherja sem ekki fellur undir 127. gr. vvl., ber
útgefanda að tilkynna um nýtingu kaupréttarins í samræmi við 126. og 127. gr. vvl. Rökin fyrir
þessu eru að þar sem ekki er skylt að birta upplýsingar opinberlega um viðskipti fruminnherja
sem ekki eru stjórnendur í skilningi 127. gr. vvl., fengi markaðurinn aldrei upplýsingar um að
kauprétturinn hafi verið nýttur. Tilkynningarskylda til Fjármálaeftirlitsins er í eftirlitsskyni.
Ef kaupréttarsamningur var gerður við aðila sem ekki er fruminnherji hjá félaginu ber félaginu
með sömu rökum að tilkynna um nýtingu kaupréttarins í samræmi við 126. og 127. gr. vvl. Ef
kaupréttarsamningur var gerður við fruminnherja sem einnig fellur undir 127. gr. vvl. og þær
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upplýsingar sem fram komu í fyrri tilkynningu eru í fullu samræmi við kröfur 2. mgr. 127. gr.
vvl. þarf útgefandi ekki að tilkynna aftur. Ber hér sérstaklega að hafa í huga skilyrði 9. tl. 2.
mgr. 127. gr. vvl. Sé hins vegar um að ræða minnsta frávik frá fyrri tilkynningu ber útgefanda
að tilkynna aftur í samræmi við 126. og 127. gr. vvl.
2. Tilkynningar fruminnherja og/eða stjórnenda:
Fruminnherja ber að tilkynna um nýtingu kaupréttar til Fjármálaeftirlitsins í samræmi við
126. gr. vvl. Fruminnherja, sem einnig er stjórnandi, ber að tilkynna um nýtingu kaupréttar
bæði til Fjármálaeftirlitsins, skv. 126. gr. vvl. og birta tilkynningu opinberlega, skv. 127. gr.
vvl.
Rannsóknarskylda samkvæmt 125. gr. vvl. hvílir á útgefanda áður en kaupréttarsamningur er
gerður.
Fruminnherjum er ekki heimilt að nýta kauprétti á efndardegi ef innherjaupplýsingar eru
fyrirliggjandi hjá útgefanda. Ef kaupréttarsamningur er hins vegar gerður við aðila sem ekki eru
fruminnherjar koma innherjaupplýsingar hjá útgefanda á efndardegi ekki í veg fyrir efndir af hálfu
útgefanda.
Spurning 7:
Á tilkynningarskylda fruminnherja og birtingarskylda útgefanda við um framvirka
samninga?
Svar 7:
Útgefanda og fruminnherja ber að tilkynna án tafar til Fjármálaeftirlitsins um gerð framvirkra
samninga, sbr. 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.). Aðilum ber ennfremur að
birta upplýsingarnar opinberlega þegar í stað, sbr. 127. gr. vvl.
Tilkynningar við efndir framvirkra samninga:
Ef samningur er efndur í fullu samræmi við fyrri tilkynningu þarf útgefandi og eftir atvikum
fruminnherji ekki að tilkynna aftur um efndir á grundvelli 126. og 127. gr. vvl. Ef hins vegar er um
að ræða minnstu frávik frá fyrri tilkynningu ber aðilum að tilkynna um slíkt í samræmi við
fyrrgreind lagaákvæði. Ef framvirkur samningur er framlengdur er um að ræða nýjan samning
sem ber að tilkynna um í samræmi við 126. og 127. gr. vvl.
Rannsóknarskylda samkvæmt 125. gr. vvl. hvílir á útgefanda og eftir atvikum fruminnherja áður
en framvirkur samningur er gerður.
Innherjaupplýsingar hjá útgefanda á efndardegi koma ekki í veg fyrir efndir á framvirkum
samningum.
Spurning 8:

Á tilkynningarskylda fruminnherja og birtingarskylda útgefanda við um arðgreiðslur og
kaupauka?
Svar 8:
Algengt er að félög greiði arð til hlutahafa sinna í formi hlutabréfa, hvort heldur eigin bréfum eða
bréfum í öðrum hlutafélögum. Einnig tíðkast að fyrirtæki umbuni starfsfólki sínu með kaupaukum
í formi hlutabréfa, þá yfirleitt með eigin bréfum.
Fjármálaeftirlitið telur að ekki sé hægt að leggja þá skyldu á hendur viðtakendum slíkra hluta að
tilkynna um móttöku þeirra í samræmi við 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.),
falli þeir undir ákvæðið, þar sem þessir aðilar hafa ekkert val um móttöku hlutanna. Í því ljósi
verður að telja óeðlilegt að leggja tilkynningarskyldu, skv. 126. og 127. gr. vvl., á herðar þeim
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félögum hvers hlutir eru notaðir sem arðgreiðslur í öðrum félögum sem eiga viðkomandi hluti. Um
getur verið að ræða mikinn fjölda tilkynninga og félagið átt erfitt um vik við að afla allra þeirra
upplýsinga sem nauðsynlegar eru samkvæmt umræddum lagaákvæðum. Innherjunum sjálfum er
ekki skylt að veita félaginu umræddar upplýsingarnar, sbr. framangreint, og verður því ekki sú
krafa lögð á félagið að afla upplýsinganna upp á sitt einsdæmi. Greiði félag hins vegar arð í formi
eigin bréfa ber því að tilkynna um slíkt í samræmi við ákvæði verðbréfaviðskiptalaga, bæði f.h.
félagsins sem viðskipti með eigin bréf og f.h. þeirra aðila sem teljast innherjar.
Sömu rök gilda þegar um er að ræða kaupauka. Ef kaupaukar eru veittir í formi hluta í félaginu
sjálfu ber félaginu að tilkynna um kaupaukana bæði sem viðskipti með eigin bréf og f.h. þeirra
aðila sem teljast innherjar. Kaupauka í formi hluta í öðrum félögum þarf hins vegar ekki að
tilkynna á grundvelli 126. og 127. gr. vvl., sbr. framangreint.
Spurning 9:
Eiga stjórnvöld, sem fá reglulega innherjaupplýsingar í starfsemi sinni, að fylgja reglum nr.
1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja?
Svar 9:
Samkvæmt 2. mgr. 130. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) ber stjórnvöldum sem
fá reglulega innherjaupplýsingar í starfsemi sinni að fylgja reglum nr. 1050/2012 um meðferð
innherjaupplýsinga og viðskipti innherja, eftir því sem við á. Hugtakið innherjaupplýsingar er
skilgreint í 120. gr. vvl. og 2. gr. reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og
markaðssvik. Fjármálaeftirlitið hefur sett leiðbeinandi tilmæli nr. 2/2012 um framkvæmd reglna
nr. 1050/2012.
Eðli og umfang í starfsemi hverrar stjórnsýslueiningar hefur áhrif á hvaða skyldur eiga við
samkvæmt fyrrgreindum laga- og regluákvæðum. Seðlabanki Íslands ásamt Fjármálaráðuneytinu
er til að mynda útgefandi ríkisskuldabréfa og íbúðalánasjóður útgefandi íbúðabréfa sem tekin hafa
verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Gilda ákvæði laga um verðbréfaviðskipti og
reglur um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja um þessa aðila líkt og um aðra
útgefendur. Í öðrum tilvikum en að framan greinir skulu stjórnvöld fylgja reglunum eftir því sem
við getur átt. Með því er í fyrsta lagi átt við stjórnvöld sem fá reglulega innherjaupplýsingar
afhentar frá útgefendum í krafti eftirlits- eða rannsóknarheimilda sinna og í öðru lagi stjórnvöld
þar sem innherjaupplýsingar verða til í starfseminni, til að mynda vegna vinnu við lagafrumvörp,
vaxtaákvarðanir (Seðlabanka Íslands), útgáfu verðbólgutalna (Hagstofu íslands) og
stjórnvaldsákvarðanir eftirlits- og skattayfirvalda.
Stjórnvöld bera ábyrgð á því að meta hvort eðli og umfang starfsemi þeirra gefi tilefni til þess að
reglum um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja skuli fylgt. Ef stjórnvald fær afhentar
eða meðhöndlar innherjaupplýsingar reglulega í starfsemi sinni ber því að tilnefna regluvörð sem
hefur umsjón með að fyrrgreindum reglum sé framfylgt.
Fjármálaeftirlitið telur æskilegt að einn regluvörður verði tilnefndur fyrir hverja þá
stjórnsýslueiningu sem fellur undir gildissvið reglnanna. Stafar það af því að ríkar kröfur eru
gerðar til regluvarða um að þeir hafi góða yfirsýn yfir innherjaupplýsingar sem eru í umferð innan
viðkomandi stjórnvalds og hafi ríkar aðgangsheimildir til að geta sinnt störfum sínum á
tilhlýðilegan hátt.
Fjallað er um hlutverk regluvarða í 6. gr. reglna nr. 1050/2012, en þar kemur fram að regluverðir
skuli meðal annars veita álit á eðli upplýsinga, m.t.t. skilgreiningar á hugtakinu
innherjaupplýsingar, hafa yfirsýn yfir meðferð innherjaupplýsinga, sinna verkefnum tengdum
innherjalistum, hafa umsjón með samskiptaskrá og sjá um fræðslu til starfsmanna.
Fjármálaeftirlitið leggur því áherslu á mikilvægi þess að regluverðir séu vel að sér um reglur sem
gilda um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja og leiðbeinandi tilmæli þar um.
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Regluvörður hefur fræðsluhlutverki að gegna, m.a. við að upplýsa starfsmenn um þýðingu þess að
búa yfir innherjaupplýsingum og afleiðingum þess að eiga viðskipti á meðan þeir búa yfir slíkum
upplýsingum.
Fjármálaeftirlitið telur ennfremur mikilvægt að regluvörður stjórnvalds sjái til þess að til staðar
séu viðeigandi og fullnægjandi verkferlar, s.s. um mat á upplýsingum m.t.t. þess hvort þær falli
undir hugtakið innherjaupplýsingar, gerð innherjalista, varfærna meðferð innherjaupplýsinga og
tilkynningar um hugsanleg brot til Fjármálaeftirlitsins.
Í þeim tilvikum sem stjórnvald fær afhentar innherjaupplýsingar frá útgefendum á skipulögðum
verðbréfamarkaði í krafti eftirlits- eða rannsóknarheimildar í lögum, ber viðkomandi útgefanda
að upplýsa stjórnvaldið um eðli upplýsinganna og skrá það á lista yfir tímabundna innherja.
Útgefanda ber ekki skylda til að nafngreina þá starfsmenn stjórnvalds sem fá aðgang að
innherjaupplýsingum, heldur skráir stjórnvaldið í heild sinni, eða einingu innan þess, á lista yfir
tímabundna innherja. Ef viðkomandi stjórnvald fær slíkar innherjaupplýsingar reglulega, ber því
að fara að reglum um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. Fjármálaeftirlitið gerir þá
kröfu að stjórnvöld haldi lista í slíkum tilvikum yfir þá starfsmenn sem fá aðgang að
innherjaupplýsingum. Regluvörður hefur það hlutverk að viðhalda innherjalistum og uppfæra þá
eftir því sem innherjaupplýsingum er miðlað. Fjármálaeftirlitið gerir ekki kröfu um stjórnvöld
standi skil á þeim til Fjármálaeftirlitsins, en hefur heimild til að kalla eftir listum yfir tímabundna
innherja stjórnvalds á hverjum tíma. Líkt og útgefendum er gert að varðveita innherjalista sína,
ber stjórnvöldum að varðveita innherjalista í sjö ár frá gerð þeirra.
Í tilvikum þar sem innherjaupplýsingar verða reglulega til í starfsemi stjórnvalda, hefur
regluvörður einnig mikilvægu hlutverki að gegna. Þegar svo ber undir þarf regluvörður fyrst og
fremst að hafa yfirsýn yfir varfærna meðferð innherjaupplýsinga þegar þær eru til staðar, hafa
umsjón með fræðslu til starfsmanna um inntak löggjafar á þessu sviði og afleiðingar brota sem og
að halda samskiptaskrá um verkefni hans á grundvelli reglna um meðferð innherjaupplýsinga og
viðskipti innherja. Fjármálaeftirlitið gerir ekki kröfu um að stjórnvöld haldi lista yfir innherja í
slíkum tilvikum, en bent er á að slíkt verklag stuðlar að góðri yfirsýn yfir meðferð
innherjaupplýsinga.
Spurning 10:
Þurfa útgefendur fjármálagerninga að birta upplýsingar um ákvörðun stjórnar um að
virkja endurkaupaáætlun sem hluthafafundur hefur áður samþykkt að veita heimild fyrir?
Samkvæmt 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.), skal útgefandi birta
innherjaupplýsingar eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli. Ákvörðun um að hefja kaup á
eigin bréfum felur almennt í sér innherjaupplýsingar að mati Fjármálaeftirlitsins samkvæmt
skilgreiningu í 120. gr. vvl. Slíkar upplýsingar ber þar af leiðandi að birta í samræmi við kröfur 1.
mgr. 122. gr. vvl.
Fjármálaeftirlitið bendir á að í tilvikum vátryggingafélaga skal Fjármálaeftirlitið samþykkja fyrir
fram ákvarðanir um endurkaupaáætlanir skv. 4. mgr. 69. gr. laga nr. 100/2016 um
vátryggingastarfsemi. Við birtingu upplýsinga um slíkar ákvarðanir samkvæmt lögum um
verðbréfaviðskipti telur Fjármálaeftirlitið rétta framkvæmd felast í því að birta tilkynningu um
ákvörðun stjórnar þar sem tekið er fram að ákvörðunin sé tekin með fyrirvara um samþykki
Fjármálaeftirlitsins. Þegar niðurstaða Fjármálaeftirlitsins liggur fyrir er önnur tilkynning birt í
kjölfarið.

Reglugerð nr. 397/2000 um rafræna eignaskráningu verðbréfa í
verðbréfamiðstöð
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Spurning 1:
Er hægt að samþykkja vörslusamninga með rafrænum hætti?
Svar 1:
Í 1. mgr. 10. gr. reglugerðar nr. 397/2000 um rafræna eignarskráningu verðbréfa í
verðbréfamiðstöð segir eftirfarandi: "Skilyrði til stofnunar reiknings fyrir einstakling er að hann
sanni á sér deili og leggi fram skilríki sem viðurkennd eru að lögum sem fullgild persónuskilríki, þ.e.
ökuskírteini, vegabréf eða staðfesting frá þjóðskrá Hagstofu Íslands, sem gild er að lögum, og sýni
nafn, kennitölu og heimilisfang reikningseiganda. Auk þess ber reikningsstofnun að sannreyna og
afla frá reikningseiganda, og öðrum sem kann að vera veittur réttur til ráðstöfunar á reikningnum,
undirritunar sem rituð er með eigin hendi eða er á annan hátt viðurkennd að lögum sem staðfesting
um að löggerningur stafi í reynd frá þeim sem heimild hefur til ráðstöfunar samkvæmt þessari grein."
Samkvæmt framansögðu er gerð krafa um að reikningseigandi sanni á sér deili með skriflegri
undirritun eða með annarri aðferð sem viðurkennd er að lögum.
Í ljósi þessa þá telur Fjármálaeftirlitið að með annarri aðferð sem viðurkennd er að lögum geti
verið átt við notkun rafræns skilríkis í þeim tilvikum þegar vörslusamningur er samþykktur
rafrænt, s.s. í gegnum netbanka fjármálafyrirtækis. Túlkun Fjármálaeftirlitsins byggir á því að með
rafrænu skilríki er hægt að framkvæma rafræna undirskrift sem er undirskrift sem viðurkennd er
að lögum, sbr. lög nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir.

Reglur nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti
innherja
Spurning 1:
Hvenær telst lögaðili, sem stjórnað er beint eða óbeint af innherja eða öðrum aðilum
fjárhagslega tengdum innherja, fjárhagslega tengdur innherja?
Svar 1:
Fjallað er um hverjir skuli teljast aðilar fjárhagslega tengdir innherja í 1. mgr. 16. gr. reglna nr.
1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. Ákvæði 1. mgr. er svohljóðandi:
„Á lista yfir fjárhagslega tengda aðila ber að setja þá sem teljast fjárhagslega tengdir innherjum, þ.e.
bæði fruminnherjum og tímabundnum innherjum. Eftirtaldir aðilar skulu teljast fjárhagslega
tengdir innherjum:
1. Maki og sambúðarmaki,
2. ófjárráða börn, kjörbörn og stjúpbörn á heimili innherja,
3. önnur skyldmenni sem búa á heimili með innherja og hafa búið á heimili með innherja í
a.m.k. eitt ár þegar viðskipti eiga sér stað,
4. lögaðili:
a) sem lýtur framkvæmdastjórn innherja eða aðila sem talinn er upp í lið 1, 2 og 3 hér að
framan,
b) sem er stjórnað með beinum eða óbeinum hætti af innherja eða aðila sem er talinn upp í
lið 1, 2 og 3 hér að framan,
c) fjárhagslegir hagsmunir hans eru samtvinnaðir hagsmunum innherja eða aðila sem talinn
er upp í lið 1, 2 eða 3 hér að framan.“
Þegar vísað er til innherja í þessari túlkun, er jafnframt átt við aðila sem taldir eru upp í 1.-3. tölulið
ákvæðisins.

14

Í b-lið 4. töluliðar ákvæðisins kemur fram að lögaðili, sem er stjórnað með beinum eða óbeinum
hætti af innherja eða aðila sem er talinn upp í tölulið 1, 2 eða 3 í 1. mgr. ákvæðisins (aðrir aðilar
fjárhagslega tengdir innherjanum), skuli teljast fjárhagslega tengdur innherja.
Fjármálaeftirlitið telur ástæðu til að skýra nánar hvað felst í því að lögaðila sé stjórnað með
beinum eða óbeinum hætti, í skilningi ákvæðisins. Fjármálaeftirlitið telur að almennt skuli
tilgreina þá lögaðila sem innherji situr í stjórn hjá, sem fjárhagslega tengdan aðila. Hins vegar getur
komið til þess að slíkur lögaðili teljist ekki fjárhagslega tengdur innherja. Ef stjórn lögaðila fjallar
ekki um einstakar fjárfestingarákvarðanir og stefnumótun stjórnar um fjárfestingar er á
almennum grundvelli (varðar t.d. ekki einstaka fjármálagerninga), er ekki þörf á að tilgreina
lögaðilann sem fjárhagslega tengdan aðila, að því gefnu að þau atriði sem talin eru upp í a- og c-lið
4. töluliðar séu heldur ekki til staðar. Fleiri sjónarmið geta, eftir atvikum, komið til skoðunar við
mat á því hvort innherji teljist stjórna lögaðila með beinum eða óbeinum hætti, s.s. eðli starfsemi,
stærð og skipulag viðkomandi lögaðila.
Vakin er athygli á því að Fjármálaeftirlitið getur tekið til skoðunar hvort tilgreining á lista yfir
innherja og fjárhagslega tengda aðila hafi verið gerð með fullnægjandi hætti samkvæmt lögum og
reglum sem um það gilda, samkvæmt 1. mgr. 133. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti
(vvl.). Þannig hefur Fjármálaeftirlitið heimild til að meta efni innherjalista með hliðsjón af
ákvæðum 128. gr. vvl. og reglum nr. 1050/2012. Útgefandi ber ábyrgð á því að senda
Fjármálaeftirlitinu lista yfir innherja og fjárhagslega tengda aðila og að halda þeim uppfærðum á
hverjum tíma. Þá hefur Fjármálaeftirlitið heimild samkvæmt 2. mgr. 133. gr. vvl. til að krefja
einstaklinga og lögaðila um allar upplýsingar og gögn sem það telur nauðsynleg í tengslum við
athugun tiltekins máls.
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