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Dreifibréf númer: 69/2021 
til viðskiptabanka, sparisjóða og 
Samtaka fjármálafyrirtækja

Efni: Drög að reglum um takmörkun á stöðutöku viðskiptabanka og sparisjóða.

Fjármálaeftirlit Seðlabanka íslands (Fjármálaeftirlitið) hefur gefið út umræðuskjal 
nr. 22/2021 sem inniheldur drög að reglum um takmörkun á stöðutöku viðskipta- 
banka og sparisjóða. Reglurnar verða settar á grundvelli 3. mgr. 28. gr. a laga um 
fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002.

Þann 1. janúar 2022 taka gildi lög nr. 11/2021, um breytingu á lögum um fjármála- 
fyrirtæki (varnarlína um fjárfestingarbankastarfsemi). Með breytingunni bætist ný 
grein við lögin, 28. gr. a, þar sem bein og óbein stöðutaka kerfislega mikilvægra 
viðskiptabanka og sparisjóða í fj ármálagemingum, að frátöldum skuldabréfum utan 
veltubókar, og hrávörum er takmörkuð þannig að samanlögð eiginfjárþörf bankans 
eða sparisjóðsins vegna stöðutökunnar má ekki vera umfram 15% af eiginfjárgrunni 
hans.

Eiginfjárþörf viðskiptabanka og sparisjóða er metin á grundvelli viðmiða sem Fjár- 
málaeftirlitið birtir skv. 116. gr. a laganna og styðst við vegna könnunar- og mats- 
ferlis (SREP). Matið tekur mið af áhættu viðskiptabanka og sparisjóða, þar á meðal 
vegna stöðutöku í fjármálagemingum og hrávömm. I regludrögunum er í 2. gr. sett 
fram regla fyrir útreikning á hlutfalli samanlagðrar eiginfjárþarfar vegna beinnar og 
óbeinnar stöðutöku af eiginfjárgrunni. Eiginfjárþörfm er reiknuð út í samræmi við 
tiltekin eiginfjárviðmið Fjármálaeftirlitsins. Reglumar munu taka gildi 1. janúar 
2022.

Með dreifibréfi þessu gefur Fjármálaeftirlitið viðtakendum kost á að koma á fram- 
færi athugasemdum við drögin. Skjölin era birt á vefsíðu Seðlabanka íslands: 
https://www.fme.is/log-og-tilmaeli/umraeduskiol.

Óskað er eftir því að athugasemdir umsagnaraðila við meðfylgjandi umræðuskjal 
berist eigi síðar en 21. desember nk. Óskað er eftir að umsagnir séu ritaðar á þar til 
gert umsagnareyðublað sem fmna má á vefsíðu Seðlabankans, sbr. nánari skýringar 
í umræðuskjali. Umsagnareyðublaðið skal sent á netfangið ski alasafn@sedlab- 
anki.is.
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