
Tilkynningar um kaupréttarsamninga, skv. 63. gr. og 

64. gr. verðbréfaviðskiptalaga nr. 33/2003 

Óvissu hefur gætt hvort útgefanda skráðra verðbréfa beri að tilkynna til Fjármálaeftirlitsins og 

Kauphallar Íslands á grundvelli 63. gr. og 64. gr. vvl. þegar hann gerir kaupréttarsamninga. 

Túlkun Fjármálaeftirlitsins er eftirfarandi: 

Útgefanda ber að tilkynna án tafar til Fjármálaeftirlitsins a.m.k. um heildarupphæð gerðra 

kaupréttarsamninga, sbr. 63. gr. vvl. Útgefanda ber ennfremur að senda þegar í stað 

upplýsingarnar til Kauphallar Íslands, sbr. 64. gr. vvl. 

Tilkynningar við efndir kaupréttarsamninga: 

1. Tilkynningar útgefanda: 

Ef kaupréttarsamningur var gerður við fruminnherja sem ekki fellur undir 64. gr. vvl., ber 

útgefanda að tilkynna um nýtingu kaupréttarins í samræmi við 63. gr. og 64. gr. vvl. Rökin 

fyrir þessu eru að þar sem ekki er skylt að birta upplýsingar í Kauphöll um viðskipti 

fruminnherja sem ekki eru stjórnendur í skilningi 64. 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 63. gr. og 64. gr. vvl. 

Ef kaupréttarsamningur var gerður við fruminnherja sem einnig fellur undir 64. gr. vvl. og 

þær upplýsingar sem fram komu í fyrri tilkynningu eru í fullu samræmi við kröfur 2. mgr. 64. 

gr. vvl. þarf útgefandi ekki að tilkynna aftur. Ber hér sérstaklega að hafa í huga skilyrði 9. tl. 

2. mgr. 64. gr. vvl. Sé hins vegar um að ræða minnsta frávik frá fyrri tilkynningu ber 

útgefanda að tilkynna aftur í samræmi við 63. gr. og 64. gr. vvl. 

2. Tilkynningar fruminnherja og/eða stjórnenda: 

Fruminnherja ber að tilkynna um nýtingu kaupréttar til Fjármálaeftirlitsins í samræmi við 63. 

gr. vvl. 

Fruminnherja sem einnig er stjórnandi ber að tilkynna um nýtingu kaupréttar bæði til 

Fjármálaeftirlitisins, skv. 63. gr. vvl. og Kauphallar Íslands hf., skv. 64. gr. vvl. 

Rannsóknarskylda samkvæmt 62. 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. 

 


