
  

 

 

 

Reykjavík, 22. desember 2016 

 

TÚLKUN 

Rannsóknar- og tilkynningarskylda fruminnherja samkvæmt lögum nr. 108/2007 

um verðbréfaviðskipti  

(Endurskoðuð túlkun Fjármálaeftirlitsins dags. 24. júní 2016) 

 

Fjármálaeftirlitið áréttar rannsóknar- og tilkynningarskyldu vegna viðskipta með 

fjármálagerninga útgefanda þegar um er að ræða verðbréfalán (e. securities lending) 

samkvæmt 125. og 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).  

Megintilgangur rannsóknar- og tilkynningarskyldu fruminnherja er að koma í veg fyrir 

innherjasvik og tryggja að Fjármálaeftirlitið geti sinnt eftirlitshlutverki sínu. Samkvæmt 

orðalagi 125. gr. og 126. gr. vvl. er gert ráð fyrir því að fruminnherji, eða aðili 

fjárhagslega tengdur honum, sé meðvitaður um fyrirhuguð viðskipti og taki ákvörðun um 

þau. 

Í 125. gr. og 126. gr. vvl. kemur fram að fruminnherji skuli, áður en hann eða aðili 

fjárhagslega tengdur honum á viðskipti með fjármálagerninga útgefanda, ganga úr 

skugga um að ekki liggi fyrir innherjaupplýsingar hjá útgefandanum og tilkynna um 

fyrirhuguð viðskipti til regluvarðar. Fruminnherji skal með sama hætti tilkynna regluverði 

án tafar hafi hann eða aðili fjárhagslega tengdur honum átt viðskipti með 

fjármálagerninga útgefandans. Viðkomandi útgefandi skal ennfremur tilkynna 

samdægurs um viðskiptin til Fjármálaeftirlitsins. Í ákvæðinu er hvorki getið um 

undanþágur frá rannsóknar- og tilkynningarskyldu né gerður greinarmunur á 

rannsóknar- og tilkynningarskyldu eftir því hver aðdragandi viðskipta er.  

Þrátt fyrir að veiting verðbréfaláns teljist til viðskipta í skilningi 125. gr. og 126. gr. vvl., 

telur Fjármálaeftirlitið að í þeim tilvikum þegar verðbréfalán er veitt á grundvelli 

samnings milli útgefanda og viðskiptavaka samkvæmt 116. gr. vvl., sé útgefanda hvorki 

skylt að sinna rannsóknarskyldu samkvæmt 125. gr. vvl. né tilkynningarskyldu 

samkvæmt 1. ml. 1. mgr. 126. gr. vvl. áður en viðskiptin fara fram. Framangreint er háð  



  

 

 

því skilyrði að útgefandi hafi ekki aðkomu að ákvörðun um hvenær verðbréfalán er veitt 

á grundvelli samningsskyldna sem á honum hvíla gagnvart viðskiptavaka.  

Fjármálaeftirlitið beinir því til útgefenda að tilkynningarskylda samkvæmt 3. ml. 1. mgr. 

126. gr. vvl. gildir engu að síður um viðskipti með fjármálagerninga útgefanda þegar um 

er að ræða verðbréfalán, þ.e. að tilkynna ber Fjármálaeftirlitinu samdægurs um viðskipti 

þegar verðbréfalán hefur verið veitt.  


