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Færst hefur í aukana að félög greiði arð til hlutahafa sinna í formi hlutabréfa, hvort heldur 

eigin bréfum eða bréfum í öðrum hlutafélögum. Einnig tíðkast í auknu mæli að fyrirtæki 

umbuni starfsfólki sínu með kaupaukum í formi hlutabréfa, þá yfirleitt með eigin bréfum. 

Fjármálaeftirlitið hefur tekið almennt til skoðunar hvort og þá hverskonar tilkynningarskylda 

stofnast þegar félög greiða arð til hluthafa sinna í formi hluta í öðrum félögum. Er það 

niðurstaða Fjármálaeftirlitsins að ekki sé hægt að leggja þá skyldu á hendur viðtakendum 

slíkra hluta að tilkynna um móttöku þeirra í samræmi við 63. gr. 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. 63. og 64. gr. vvl., á herðar þeim 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 skv. 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 vvl., 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 63. gr. og 64. gr. vvl., sbr. framangreint. 

 


