
Túlkun á 64. og 2. mgr. 70. gr. laga nr. 161/2002, um 

fjármálafyrirtæki - Sala á félögum sem eru eigendur 

stofnfjárhluta í sparisjóðum 

 

Í 1. mgr. 64. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, er kveðið á um að sala og annað 

framsal stofnfjárhlutar í sparisjóði sé óheimilt nema með samþykki sparisjóðsstjórnar og telji 

sparisjóðsstjórn að væntanlegur kaupandi stofnfjár falist eftir virkum eignarhlut í sparisjóði, 

skuli stjórnin vísa máli til til Fjármálaeftirlitsins. Jafnframt kemur fram í 2. mgr. 70. gr. að 

leiði framsal stofnfjárhlutar, eða aukning stofnfjár til þess að einstakur stofnfjáraðili eða 

stofnfjáreigandi og aðili sem hann er í samstarfi við í skilningi 40. gr. a í lögum um 

fjármálafyrirtæki, sbr. breytingar á þeim lögum sem samþykktar voru nýlega á Alþingi, 

eignist eða fari með virkan eignarhluta í sparisjóðnum, skuli stjórn ekki samþykkja framsalið 

nema að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins og að fullnægðum tilteknum skilyrðum sem 

tilgreind eru í ákvæðinu. 

Nokkuð hefur borið á að aðilar hafi stofnað eignarhaldsfélög um eignarhluti sína í 

fjármálafyrirtækjum og á það einnig við um stofnfjáreigendur í sparisjóðum. Ljóst er að 

framsal stofnfjárhlutar til eignarhaldsfélags þarf að bera undir stjórn sparisjóðs til samþykkis 

eða synjunar, sbr. 64. gr. laga nr. 161/2002. Hins vegar hefur komið upp álitamál um hvernig 

beri að líta á þegar ekki er um beint framsal á stofnfjárhlutum að ræða heldur sölu á 

eignarhaldsfélögunum sjálfum og hvaða reglur skuli gilda um samþykki stjórnar í því 

sambandi.  

Löggjöf um eignarhald á stofnfé í sparisjóðum er talsvert ólík löggjöf um eignarhald á hlutum 

í öðrum fjármálafyrirtækjum, m.a. hvað varðar áskilnað um samþykki stjórnar fyrir framsali 

eða annarri sölu stofnfjár. Megintilgangur ákvæða um meðferð eignarhluta í sparisjóðum er að 

tryggja dreifða eignaraðild, sbr. t.d. 1. mgr. 61. gr. um að stofnfjáreigandur skuli að lágmarki 

vera 30 og meginreglur 1. og 3. mgr. 70. gr. um jafnan eignarhlut og takmarkanir á 

atkvæðisrétti við 5%.  

Skilyrði laganna um samþykki sparisjóðsstjórnar var í upphafi einkum ætlað að tryggja að 

stjórn sparisjóðs gæti haft ákvörðunarvald um það hverjir gerðust stofnfjáreigendur, með tilliti 

til eðlis og tilgangs sparisjóðsins. Ljóst er að þetta hlutverk stjórna sparisjóða varð enn 

mikilvægara eftir að dregið var úr hömlum á framsali stofnfjárhluta og lögaðilum heimilað að 

eignast stofnfjárhluti, og er nú einkum ætlað að stuðla að því að ákvæðum um dreifða 

eignaraðild sé fylgt og tryggja eftirlit stjórnar með myndun virkra eignarhluta.  

Með hliðsjón af framangreindu er það mat Fjármálaeftirlitsins að nauðsynlegt sé fyrir stjórnir 

sparisjóða að gera sér grein fyrir því hver fari með raunverulegt eignarhald á stofnfjárhlutum 

til þess að geta sinnt skyldum sínum samkvæmt fyrrnefndum ákvæðum laga. Af þessu leiðir 

jafnframt að aðilar sem teljast raunverulegir eigendur stofnfjár, skulu afla samþykkis stjórnar 

sparisjóðs fyrir sölu eða öðru framsali, þrátt fyrir að um óbeina sölu/framsal sé að ræða.  

Sem dæmi má nefna að ef aðili sem stofnað hefur eignarhaldsfélag um stofnfjárhluti sína í 

sparisjóði selur eignarhaldsfélagið til annars aðila. Þá hefur formlegt eignarhald á 

stofnfjárhlutnum ekki breyst, þ.e. viðkomandi félag er enn eigandi. Hins vegar er ljóst að 

eigandi eignarhaldsfélagsins á hverjum tíma er sá aðili sem raunverulega ræður eignarhlutnum 

og því hefur orðið breyting á raunverulegum eiganda stofnfjárhluta og um er að ræða óbeina 



sölu/framsal á stofnfjárhlut. Að mati Fjármálaeftirlitsins ná framangreind ákvæði um 

sparisjóði ekki  tilgangi sínum ef horft er fram hjá því hver teljist raunverulegur eigandi. 

Að mati Fjármálaeftirlitsins þarf ekki að vera um það að ræða að eignarhaldsfélag sé selt í 

einu lagi, sbr. framangreint dæmi, eða að viðkomandi hafi yfirráð yfir eignarhaldsfélagi til 

þess að hann teljist raunverulegur eigandi stofnfjárhlutar heldur verður jafnframt að líta til 

breytinga á allt niður að 20% eignarhlut í eignarhaldsfélagi, sbr. 2. mgr. 70. gr. laga nr. 

161/2002. Fyrrgreint ákvæði vísar til samstarfs aðila, sbr. 40. gr. a og er því nauðsynlegt fyrir 

stjórn sparisjóðs að fá vitneskju um að tiltekinn aðili sé orðinn eigandi 20% hlutar í 

eignarhaldsfélagi sem á stofnfjárhluti í viðkomandi sparisjóði, til þess að geta metið hvort 

slíkt framsal leiði til þess að virkur eignarhlutur teljist hafa stofnast. 

Framangreint er sett fram í dæmaskyni en hvert tilvik verður að meta með hliðsjón af t.a.m. 

stærð eignarhluta í sparisjóði, fjölda hluthafa í eignarhaldsfélagi og dreifingu atkvæðisréttar.  

Með vísan til framangreinds setur Fjármálaeftirlitið fram eftirfarandi túlkun: 

Ákvæði 64. gr., sbr. 70. gr. laga nr. 161/2002, um bann við sölu eða öðru framsali 

stofnfjárhluta í sparisjóði án samþykkis stjórnar sparisjóðs, tekur ekki eingöngu til beinnar 

sölu eða framsals stofnfjárhluta heldur jafnframt til þess þegar 20% eða stærri hlutur í félagi 

sem er eigandi stofnfjárhlutar skiptir um eigendur.  

  

Fjármálaeftirlitið 
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