
 

Túlkun á orðalagi 5. mgr. 36. gr. laga nr. 129/1997, um fyrirtæki sem eingöngu sinna 

þjónustuverkefnum fyrir lífeyrissjóðina sjálfa. 

 

Í 5. mgr. 36. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða segir að lífeyrissjóði sé ekki heimilt að eiga meira en 15% af hlutafé í hverju 

fyrirtæki, en þó sé lífeyrissjóði heimilt að eiga stærri hluta en 15% í fyrirtæki sem eingöngu 

sinnir þjónustuverkefnum fyrir lífeyrissjóðina sjálfa. 

 

Í h-lið, 5. gr. reglugerðar nr. 916/2009 um fjárfestingarstefnu og úttekt á ávöxtun lífeyrissjóða 

og vörsluaðila séreignarsparnaðar, er jafnframt tekið fram að í fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðs 

skuli kveða á um hlutfall fjárfestingar í fyrirtækjum sem eingöngu sinna þjónustuverkefnum 

fyrir lífeyrissjóðinn. 

 

Fjármálaeftirlitið telur að orðalag framgreindra ákvæða verði ekki skilið á annan veg en að 

heimildir lífeyrissjóða til að eiga meira en 15% af hlutafé í hverju fyrirtæki, takmarkist af 

eftirfarandi þáttum: 

 

Í fyrsta lagi verður fyrirtækið að sinna þjónustuverkefnum sem útvistað hefur verið frá 

lífeyrissjóðnum. Til þjónustuverkefna í þessum skilningi eru verkefni eins og 

verðbréfaviðskipti, eignastýring, iðgjaldaskráning, lífeyrisúrskurðir eða önnur sambærileg 

þjónusta, sem er hluti af daglegum rekstri lífeyrissjóðs og hagkvæmara er fyrir lífeyrissjóðinn 

að sinna í sérstöku félagi í hans eigu eða í sameign með öðrum lífeyrissjóðum. Slíkt félag 

getur ekki jafnframt verið eignaraðili að öðrum félögum, sjóðum eða fjármálagerningum. 

Fyrirtæki, sjóðir eða eignarhaldsfélög sem notuð eru til að halda utan um aðrar eignir, svo 

sem: 

a) eignir sem falla undir fjárfestingar lífeyrissjóðs skv. 1. mgr. 36. gr. laga nr. 129/1997 

og eru hluti af fjárfestingum til að ávaxta fé lífeyrissjóðsins,  

b) fasteignir sem ekki eru nauðsynlegar vegna starfsemi lífeyrissjóðs, sbr. 1. mgr. 38. gr., 

teljast ekki vera að sinna þjónustuverkefnum fyrir lífeyrissjóð í skilningi 5. mgr. 36. gr. laga 

nr. 129/1997 og h-liðar, 5. gr. reglugerðar nr. 916/2009.  

 

Í öðru lagi verður fyrirtækið að sinna þessum verkefnum fyrir lífeyrissjóðina sjálfa, þ.e. það 

getur ekki samhliða sinnt sambærilegum eða öðrum verkefnum fyrir aðra aðila en 

lífeyrissjóði. 

 

Í þriðja lagi verður fyrirtækið að sinna slíkum þjónustuverkefnum eingöngu, þ.e. það getur 

ekki bæði sinnt þjónustuverkefnum og einhverjum öðrum verkefnum sem ekki falla undir þá 

skilgreiningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


