
  

 

 

        Reykjavík, 17. janúar 2014 

 

TÚLKUN 

Skilgreining lögaðila sem aðilar fjárhagslega tengdir innherja 

 

Að gefnu tilefni vill Fjármálaeftirlitið vekja athygli á skilgreiningu fjárhagslega tengdra aðila, 

nánar tiltekið lögaðila sem stjórnað er beint eða óbeint af innherja eða öðrum aðilum 

fjárhagslega tengdum innherja.  

Fjallað er um hverjir skuli teljast aðilar fjárhagslega tengdir innherja í 1. mgr. 16. gr. reglna nr. 

1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. Ákvæði 1. mgr. er 

svohljóðandi: 

„Á lista yfir fjárhagslega tengda aðila ber að setja þá sem teljast fjárhagslega 
tengdir innherjum, þ.e. bæði fruminnherjum og tímabundnum innherjum. 
Eftirtaldir aðilar skulu teljast fjárhagslega tengdir innherjum:  

1. Maki og sambúðarmaki,  
2. ófjárráða börn, kjörbörn og stjúpbörn á heimili innherja,  
3. önnur skyldmenni sem búa á heimili með innherja og hafa búið á heimili 

með innherja í a.m.k. eitt ár þegar viðskipti eiga sér stað,  
4. lögaðili: 

a) sem lýtur framkvæmdastjórn innherja eða aðila sem talinn er 
upp í lið 1, 2 og 3 hér að framan, 

b) sem er stjórnað með beinum eða óbeinum hætti af innherja 
eða aðila sem er talinn upp í lið 1, 2 og 3 hér að framan, 

c) fjárhagslegir hagsmunir hans eru samtvinnaðir hagsmunum 
innherja eða aðila sem talinn er upp í lið 1, 2 eða 3 hér að 
framan.“ 

Þegar vísað er til innherja í þessari túlkun, er jafnframt átt við aðila sem taldir eru upp í 1.-3. 

tölulið ákvæðisins. 

Í b-lið 4. töluliðar ákvæðisins kemur fram að lögaðili, sem er stjórnað með beinum eða óbeinum 

hætti af innherja eða aðila sem er talinn upp í tölulið 1, 2 eða 3 í 1. mgr. ákvæðisins (aðrir aðilar 

fjárhagslega tengdir innherjanum), skuli teljast fjárhagslega tengdur innherja.  

Fjármálaeftirlitið telur ástæðu til að skýra nánar hvað felst í því að lögaðila sé stjórnað með 

beinum eða óbeinum hætti, í skilningi ákvæðisins. Fjármálaeftirlitið telur að almennt skuli 



tilgreina þá lögaðila sem innherji situr í stjórn hjá, sem fjárhagslega tengdan aðila. Hins vegar 

getur komið til þess að slíkur lögaðili teljist ekki fjárhagslega tengdur innherja. Ef stjórn lögaðila 

fjallar ekki um einstakar fjárfestingarákvarðanir og stefnumótun stjórnar um fjárfestingar er á 

almennum grundvelli (varðar t.d. ekki einstaka fjármálagerninga), er ekki þörf á að tilgreina 

lögaðilann sem fjárhagslega tengdan aðila, að því gefnu að þau atriði sem talin eru upp í a- og 

c-lið 4. töluliðar séu heldur ekki til staðar. Fleiri sjónarmið geta, eftir atvikum, komið til skoðunar 

við mat á því hvort innherji teljist stjórna lögaðila með beinum eða óbeinum hætti, s.s.eðli 

starfsemi, stærð og skipulag viðkomandi lögaðila. 

Vakin er athygli á því að Fjármálaeftirlitið getur tekið til skoðunar hvort tilgreining á lista yfir 

innherja og fjárhagslega tengda aðila hafi verið gerð með fullnægjandi hætti samkvæmt lögum 

og reglum sem um það gilda, samkvæmt 1. mgr. 133. gr. laga nr. 108/2007 um 

verðbréfaviðskipti (vvl.). Þannig hefur Fjármálaeftirlitið heimild til að meta efni innherjalista með 

hliðsjón af ákvæðum 128. gr. vvl. og reglum nr. 1050/2012. Útgefandi ber ábyrgð á því að senda 

Fjármálaeftirlitinu lista yfir innherja og fjárhagslega tengda aðila og að halda þeim uppfærðum á 

hverjum tíma. Þá hefur Fjármálaeftirlitið heimild samkvæmt 2. mgr. 133. gr. vvl. til að krefja 

einstaklinga og lögaðila um allar upplýsingar og gögn sem það telur nauðsynleg í tengslum við 

athugun tiltekins máls.  


