
  

 

 

        Reykjavík, 25. september 2014 

 

TÚLKUN 

Rannsóknar- og tilkynningarskylda fruminnherja vegna viðskipta í eignastýringu 

 

 

Að gefnu tilefni vill Fjármálaeftirlitið vekja athygli á 125., 126. og 127. gr. laga um 

verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 (vvl.), með tilliti til viðskipta sem framkvæmd eru í eignastýringu. 

 

Eignastýring er starfsleyfisskyld starfsemi, samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 

Eignastýring er skilgreind í 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. vvl. með eftirfarandi hætti: „Stjórnun 

verðbréfasafns í samræmi við fjárfestingarstefnu sem er fyrirframákveðin af viðskiptavini.“ Í  

skilgreiningunni felst að ef afla þarf samþykkis viðskiptavinar fyrir hverjum viðskiptum fyrir sig 

eða ef viðskiptavinur getur gefið fyrirmæli um einstök viðskipti er ekki um eignastýringu að 

ræða.  

 

Í 125. gr. vvl. segir að áður en fruminnherji á viðskipti með fjármálagerninga útgefanda, sem 

hann er fruminnherji í, skal hann ganga úr skugga um að ekki liggi fyrir innherjaupplýsingar hjá 

útgefandanum. Sama gildir um fyrirhuguð viðskipti með fjármálagerninga sem tengdir eru slíkum 

fjármálagerningum og fyrirhuguð viðskipti aðila sem er fjárhagslega tengdur fruminnherja. 

 

Í 1. mgr. 126. gr. vvl. segir að áður en fruminnherji, eða aðili fjárhagslega tengdur honum, á 

viðskipti með fjármálagerninga útgefandans, skuli hann tilkynna það aðila sem tilnefndur hefur 

verið í samræmi við reglur sem útgefnar eru samkvæmt 130. gr. vvl. (regluverði). Fruminnherji 

skal með sama hætti tilkynna án tafar hafi hann eða aðili fjárhagslega tengdur honum átt 

viðskipti með fjármálagerninga útgefandans. Viðkomandi útgefandi skal samdægurs tilkynna um 

viðskiptin til Fjármálaeftirlitsins.  

 

Í 127. gr. vvl. segir m.a. að útgefanda beri þegar í stað að birta almenningi á Evrópska 

efnahagssvæðinu upplýsingar um viðskipti stjórnenda útgefanda með hluti í útgefandanum, og 

aðra fjármálagerninga tengda þeim, eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli.  

 

Samkvæmt 125. og 126. gr. vvl. hvílir rannsóknarskylda og tilkynningarskylda á fruminnherja til 

regluvarðar áður en hann á viðskipti með fjármálagerninga útgefanda. Megintilgangur 

rannsóknar- og tilkynningarskyldu fruminnherja er að koma í veg fyrir innherjasvik.  

 



Fjármálaeftirlitið telur að rannsóknar- og tilkynningarskyldan eigi við þegar fruminnherji eða aðili 

fjárhagslega tengdur honum hefur tekið ákvörðun um viðskipti með fjármálagerninga útgefanda 

en samkvæmt orðalagi 125. gr. og 126. gr. vvl. er gert ráð fyrir því að fruminnherjinn sé 

meðvitaður um fyrirhuguð viðskipti og taki ákvörðun um þau. 

 

Með hliðsjón af framangreindu telur Fjármálaeftirlitið að rannsóknar- og tilkynningarskyldan eigi 

ekki við í tilviki eignastýringar þar sem fruminnherji hefur ekki tekið ákvörðun um viðskipti með 

bréf útgefanda. Með öðrum orðum þarf fruminnherji ekki að uppfylla rannsóknar- og 

tilkynningarskyldu ef hann nýtir sér þjónustu eignastýringar og hefur enga aðkomu haft að 

ákvörðun um viðskipti.  

  

Hið sama á við um birtingu upplýsinga um viðskipti stjórnenda samkvæmt 127. gr. vvl. Tilgangur 

birtingar upplýsinga um viðskipti stjórnenda er að veita markaðnum upplýsingar sem geta skipt 

máli við mat á útgefanda og fjármálagerningum hans. Fjármálaeftirlitið telur að upplýsingar um 

viðskipti með bréf fruminnherja, sem sérfræðingar eignastýringar hafa framkvæmt að eigin 

frumkvæði, hafi takmarkað gildi fyrir fjárfesta. 

 

Fjármálaeftirlitið áréttar að í þeim tilvikum sem fruminnherji kemur með einhverjum hætti að 

viðskiptum, t.d. með ráðleggingu eða ákvörðun, hvort sem er í gegnum eignastýringu eða með 

öðrum hætti, leiðir það til þess að viðkomandi þarf að uppfylla skilyrði 125., 126. og 127. gr. vvl.  

 

 


