
Túlkun á tilkynningar- og birtingarskyldu 

vegna veðkalla í fjármálagerningum. 

 
Fjármálaeftirlitið hefur að undanförnu orðið vart við misbrest á framkvæmd tilkynningar-  og 

birtingarskyldu skv. 126. og 127. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) þegar 

gerð eru veðköll í fjármálagerningum í eigu innherja, stjórnenda eða aðila fjárhagslega 

tengdum þeim.   

Samkvæmt 126. gr. 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.  

Fjármálaeftirlitið vill því að gefnu tilefni árétta að 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.  

23. febrúar 2009. 

 


