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RÞJ
Efni: Umsögn um brtt. á lögum nr. 33/2003 -  mál 503. EES reglur
Vísað er til bréfs efnahags- og viðskiptanefndar frá 17. febrúar sl. þar sem óskað er umsagnar 
Kauphallar íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti nr. 
33/2003 með síðari breytingum.
Með frumvarpinu eru innleiddar þrjár tilskipanir Evrópuþingsins og -ráðsins um markaðssvik, 
lýsingar (útboðs- og skráningarlýsingar) og yfirtökur. Ljóst er iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið 
hefur staðið faglega að undirbúningi málsins fyrir Alþingi með virku samráði við aðila 
markaðarins. Kauphöllin álítur þær breytingar sem lagðar eru til á lögum nr. 33/2003 í flestum 
tilvikum til bóta fyrir íslenskan verðbréfamarkað. Þó á eftir að innleiða undirtilskipanir og 
reglugerðir og verður að leggja áherslu á að ekki verði gerðar ríkari kröfur til íslenskra 
útgefanda eða markaðsaðila heldur en þær réttargerðir gera ráð íyrir.
Þessu til viðbótar telur Kauphöllin almennt mikilvægt að við innleiðingu réttargerða 
Evrópusambandsins sé höfð hliðsjón a f innleiðingu réttargerða ESB á Norðurlöndunum og 
eftir atvikum haft samráð við viðkomandi stofnanir þar til að tryggja því sem næst samræmt 
laga- og reglugerðarumhverfí í þessum ríkjum um þau atriði sem skipta markaðinn máli. I 
seinni tíð hefur verið yfirlýstur vilji viðkomandi ráðuneyta, fjármálaeftirlita, kauphalla og 
verðbréfamiðstöðva til aukinnar samræmingar í regluverki enda augljósir hagsmunir fólgnir í 
því fyrir útgefendur verðbréfa, kauphallaraðila og fjárfesta að horft verði til Norðurlandanna 
sem eins markaðssvæðis. Athuga ber þó að samanburður við norrænu ríkin var erfíður að því 
er varðar umræddar tilskipanir, ýmist vegna þess að skammur tími var gefinn fyrir innleiðingu 
(markaðssvikatilskipun) eða vegna þess að talin var sérstök ástæða til að innleiða tilskipanir á 
fyrri stigum hérlendis en krafist er í tilskipunum (lýsingar, yfírtökur). I einhverjum atriðum 
kann því að vera hætta á að lagðar séu til aðrar leiðir en famar verða á Norðurlöndunum sem 
rétt kann að vera að færa í sama horf á síðari stigum.
Jafnframt er brýnt að hagkvæmni og skilvirkni sé höfð að leiðarljósi. I því sambandi þarf að 
leggja áherslu á að verkefhin verði unnin þar sem hagkvæmast er og leitað verði leiða til að 
koma í veg fyrir skörun milli aðila. Á þetta sérstaklega við um eftirlit á verðbréfamarkaði en í 
frumvarpinu er gert ráð fyrir að tiltekin efitirlitsverkefni verði falin skipulegum 
verðbréfamarkaði í samræmi við það sem nú gildir og hagkvæmt þykir. I ljósi þessa hafa 
Kauphöllin og Fjármálaefitirlitið birt yfírlýsingu um verkaskiptingu sín á milli og skipulag í 
eftirliti.
Síðast en ekki síst þarf að tryggja að þær breytingar sem þessi aðlögun og samræming felur í 
sér verði á þá lund að samkeppnisstaða innlends fjármálamarkaðar verði sem best í 
framtíðinni. Þetta eru grundvallarsjónarmið sem nauðsynlegt er að leggja upp með við 
innleiðingu á þeim réttargerðum sem falla undir Aðgerðaáætlun Evrópusambandsins á sviði 
fj ármagnsmarkaðar.
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Hvað einstök ákvæði frumvarpsins varðar gerir Kauphöllin efitirfarandi athugasemdir.
Lýsingar
• I 2. mgr. 30. gr. kemur fram að Fjármálaeftirlitið geti með samningi falið skipulegum 

verðbréfamörkuðum að annast staðfestingu á lýsingum. Hér þyrfti að setja inn þá viðbót 
að fullnægjandi heimildir til handa skipulögðum verðbréfamarkaði yrðu að fylgja 
framsalinu og einnig þarf að breyta tilvísun í 71. gr. þannig að hún nái yfír alla greinina 
en ekki bara 2. mgr. hennar.

• I greinargerðartexta bls. 38 kemur eftirfarandi fram: , j  tilskipun um lýsingar er gert ráð 
fyrir að ekki þurfi að gefa út lýsingar e f  um er að ræða almenn útboð þar sem 
heildarsöluverð er undir 200 millj. kr. eða sem nemur jafnvirði 2,5 milljónum evra 
(EUR). I  núgildandi lögum er ekki þ ö r f  á útboðslýsingu e f  almennt útboð er undir 5 
millj. kr. E ffarið  yrð i eftir þessu ákvæði hér á landi mundi það verða til þess að stór 
hluti almennra útboða yrð i undanþeginn skyldu til að gera lýsingar. “ Fullyrðing þessi 
stenst ekki í dag að mati Kauphallarinnar. Hið rétta er að það heyrir til undantekninga e f  
að ijárhæðir í útboðum eru undir 200 milljónum króna en þessi breyting hefur átt sér stað 
á undanförnum misserum. Þessi breyting hefur einnig í för með sér að þessu leyti er síður 
ástæða til að setja strangari kröfur en kveðið er á um í tilskipun um lýsingar eða 
undirtilskipunum en frumvarpið gerir ráð fyrir að ráðherra geti gefíð út reglugerð um 
birtingu lýsinga þegar almennt útboð verðbréfa er á bilinu 100 þús. - 2,5 millj. evra. 
Tryggja þarf að sá rammi sem þar yrði settur væri á sömu nótum og nágrannalönd okkar 
hafa hug á að setja - ekki væri gengið lengra hér á landi, en slík framkvæmd myndi veikja 
samkeppnisstöðu íslenska markaðarins.

Yfirtökur:
• 3. tl. 3. mgr. 32. gr., þ.e. b. liður 5. gr. frumvarpsins felur í sér löglíkindareglu sem á að 

hjálpa til við að leggja mat á hvort samstarf milli aðila sé til staðar. í ákvæðinu er miðað 
við að um samstarf sé fyrir hendi e f  félög sem aðilar skv. 1., 2. og 4. tölul. eiga með 
beinum eða óbeinum hætti verulegan eignarhlut í eða hafa myndað varanleg tengsl við í 
þeim tilgangi að hafa áhrif á rekstur þeirra; félag er talið eiga verulegan eignarhlut e f  það 
og dótturfélag eiga þess eiga a.m.k. 1/3 hluta atkvæðisréttar í öðru félagi. Eins og fram 
kemur í greinargerð frumvarpsins þá var ekki samstaða í nefndinni um það við hvaða 
hlutfall skyldi miða í þessu sambandi. Kauphöll telur varhugavert að miða við neðri mörk 
en þau sem fram koma í ákvæðinu, þ.e. 1/3 hluta atkvæðisréttar en áhrif þess að miða við 
neðri mörk eru alls óviss. Þá verður einnig að hafa í huga að regla þessi gengur lengra en 
víða annars staðar og er í rauninni óvíða framkvæmd með þessum hætti en sú 
framkvæmd getur talist óskynsamleg e f  horft á hana út frá samkeppnissjónarmiðum.

• I ákvæðinu er gengið út frá samstarfí aðila við þau félög sem aðilar eiga beinan eða 
óbeinan eignarhlut í eða hafa myndað varanleg tengsl við í þeim tilgangi að hafa áhrif á 
rekstur þeirra. I ákvæðinu er aðeins skýrt við hvað er átt með verulegum eignarhlut en 
hvorki í ákvæðinu sjálfu né í greinargerðinni sem fylgir frumvarpinu er skýrt nánar við 
hvað er átt með varanlegum tengslum. Þar sem hér er um líkindareglu að ræða verður að 
gera þá kröfu að hún sé skýr og bjóði ekki upp á matskennda túlkun. Þó það kunni 
stundum að vera matskennt hverju sinni hvort um varanleg tengsl sé að ræða þá verður í 
það minnsta að gera þær kröfur að það sé viðmiðin séu skýr, t.d. með skýringu í 
greinargerð.

• I 4. mgr. 40. gr., þ.e. e liður 5. gr. frumvarpsins kemur fram að e f  tilboðsgjafi býður ekki 
seljanlega hluti sem skráðir eru á skipulegan verðbréfamarkað sem greiðslu skal reiðufé 
einnig boðið fram sem valkostur. í greinargerð kemur fram að Fjármálaeftirlitið úrskurði 
um vafaatriði í þeim efnum og styðjist við ákveðin viðmið. Kauphöll vill árétta hér að
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miklu skiptir að Fjármálaeftirlitið hafi ákveðinn sveigjanleika við að meta hvort hlutir séu 
seljanlegir eða ekki. Hafa verður það hugfast að viðmiðin sem tekin eru upp í 
greinargerðinni geta verið breytileg milli ára. Nauðsynlegt er að Fjármálaefitirlitið hafí 
svigrúm til að meta það á hverjum tíma hvað telst vera seljanlegir hlutir eða ekki.

• Til að tryggja að eftirlit með yfirtökutilboðum verði skilvirkt og sveigjanlegt er það 
stefna Kauphallarinnar að koma á fót Yfirtökunefnd en sambærilegar nefndir eru 
starfræktar í Svíþjóð og Bretlandi. Hlutverk Yfírtökunefndar er að taka til umfjöllunar 
hvort til yfírtökuskyldu hafi stofnast í tilteknum tilvikum og hvort tilboðseftirlit byggi á 
réttum forsendum. Gert er ráð fyrir því að nefndin geti tekið mál upp að eigin frumkvæði 
eða eftir ábendingum en nefndinni verður ekki skylt að taka mál til meðferðar sem henni 
berast. Yfirtökunefnd mun birta opinberlega yfirlýsingar um einstök mál. Störf 
Yfírtökunefndar yrði óháð efitirliti Fjármálaeftirlitsins en gert er ráð fyrir samstarfi við 
Fjármálaeftirlitið þegar það á við. Stofhaðilar Yfirtökunefndar skipa í nefndina en koma 
að öðru leyti ekki að störfum hennar. Nefndarmenn skulu hafa staðgóða menntun og 
þekkingu á sviði verðbréfaviðskipta og/eða starfsemi hlutabréfamarkaðarins auk þess að 
uppfylla skilyrði til stjórnarsetu í ijármálafyrirtæki. Nefndarmenn skulu ekki hafa beinna 
eða verulegra hagsmuna að gæta á verðbréfamarkaði.

Markaðssvik:
• Um 3.-4. mgr. 13. gr. (verður 3.-4. mgr. 59. gr.). Kauphöllin telur rétt að vekja athygli á 

þeirri heimild sem er í lokamálslið 2. tl. 6. gr. tilskipunar 2003/6/ESB þar sem ríkjum er 
veitt heimild til að krefjast þess að útgefandi geri viðkomandi lögbæru yfirvaldi viðvart 
hafi hann nýtt sér heimild til að fresta birtingu upplýsingar, sbr. 3. mgr. 13. gr. frv. 
Kauphöllin telur þá hættu vera fyrir hendi að orðalag ákvæðisins eins og það er í 
frumvarpinu gefí útgefendum ástæðu til að ætla að heimild þeirra til frestunar 
upplýsingagjafar sé rýmri en ætla mætti af lestri ákvæðisins. Mistök útgefenda að þessu 
leyti kynnu að hafa alvarleg áhrif fyrir orðspor útgefanda og leitt til refsi- eða 
skaðabótaábyrgðar. Að ábendingu Kauphallarinnar hefur verið bætt við tilvísun í 
reglugerð setta af ráðherra sem mun innleiða undirtilskipun 2003/124/ESB þar sem nánar 
verður lýst þeim lögmætu hagsmunum sem koma til álita sem eru fyrst og fremst 
mikilvægar samningaviðræður eða að ákvörðun þurfí samþykki stjórnar útgefanda til að 
öðlast gildi. Utgefendur hafa iðulega samband við Kauphöllina til að leita ráða standi þeir 
í mikilvægum samningum og eru verðbréfa þeirra í framhaldi sett undir sérstaka vakt til 
að tryggja rétt viðbrögð e f  óvæntar verðhreyfíngar verða sem gefa tilefni til að ætla að 
upplýsingarnar hafi borist lengra. Kauphöllin mun áfiram mælast til þessa að útgefendur 
upplýsi hana í slíkum tilvikum. Engu að síður telur Kauphöllin rétt að tekið verði til 
skoðunar hvort að ekki sé rétt að nýta heimild aðaltilskipunarinnar í lokamálslið 2. tl. 6. 
gr. í ljósi hagsmuna markaðarins og einstakra útgefenda hlutabréfa.

• Um 19. gr. (verður 67. gr.). I ákvæðinu er kveðið á um að stjórn útgefenda verðbréfa 
skuli ráða regluvörð eða staðfesta formlega ráðningu hans. í greinargerð með ákvæðinu 
er ekki fjallað nánar um hvað felist í staðfestingu stjómar á ráðningu regluvarðar og 
hvaða áhrif það hafí á boðvald forstjóra útgefanda yfir honum eða heimild forstjóra til að 
víkja honum úr starfí standist hann ekki þær kröfúr sem gerðar eru. Er þetta óheppilegt, 
sérstaklega þar sem svo háttar til hjá velflestum útgefendum í Kauphöll íslands að 
regluvarsla er eingöngu lítill hluti starfs þess starfsmanns sem ber titilinn regluvörður. 
Verður því að draga í efa nauðsyn þess að hafa þennan háttinn á. E f hins vegar er talið 
brýnt að lögfesta ákvæði a f þessu tagi er ástæða til að hafa það alveg skýrt hvort forstjóri 
eða stjórn ráði regluvörð.

PARTNER OF

NOREX
A L L / A M  C £ 3



K A U P H Ö L L  ÍS L A N D S
I ce l and Stock Exchange

Eftirlit á verðbréfamarkaði
• Kauphöllin lýsir almennum stuðningi við þær auknu heimildir sem Fjármálaefitirlitinu eru 

færðar en þó sérstaklega við heimild e. liðar 20. gr. um aukið gagnsæi í starfsemi 
Fjármálaeftirlitsins. Gera má ráð fyrir að við nýtingu eftirlitsheimilda sinna líti 
Fjármálaefitirlitið til þeirrar framkvæmdar sem er við lýði hjá systurstofnunum á 
Norðurlöndunum.

• Um d-lið 20. gr. (verður 71. gr.). I ákvæðinu er kveðið á um almenna heimild 
Fjármálaefitirlitsins til að framselja eftirlitsverkefni til skipulegs verðbréfamarkaðar. I 
ákvæðinu er tekið mið af þeirri framkvæmd sem ríkt hefur á markaðinum og gefið góða 
raun, þ.e. að skipulegur verðbréfamarkaður sinni tilteknum verkefnum í eftirliti. 
Hagsmunir skipulegs verðbréfamarkaðar, Fjármálaefltirlitsins, markaðsaðila og ijárfesta 
fara vel saman að þessu leyti þar sem slíkt framsal á eftirlitsverkefnum tryggir að eftirlit 
verði eins öflugt og hagkvæmt sem kostur er. Er þetta að mörgu leyti skynsamleg 
tilhögun vegna nálægðar skipulags verðbréfamarkaðar við hreyfingar á markaði og 
þeirrar þekkingar sem þar hefur myndast á útgefendum, t.d. vegna yfirlestrar á 
skráningarlýsingum og eftirliti með upplýsingagjöf útgefenda og viðskiptum á markaði. 
Umrætt ákvæði er afurð mikillar vinnu af hálfu iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins, 
Fjármálaeftirlitsins og Kauphallarinnar. A grundvelli þessa hafa hinar síðastnefndu aðilar 
gert yfirlýsingu um verkaskiptingu og samstarf á grundvelli gildandi laga. Kauphöllin 
telur því að gjalda beri varhug við tillögum um breytingar á þessu ákvæði sem kynnu að 
raska þeim grundvelli samstarfsins. Þannig má nefna að aðgangur að viðeigandi 
upplýsingum er grundvallaratriði í eftirliti skipulegs verðbréfamarkaðar, t.a.m. svo að 
mögulegt sé að átta sig á því hvort að viðskipti verða talin brjóta gegn ákvæðum sem 
banna innherjasvik.

Kauphöllin áskilur sér rétt til frekari athugasemda á síðari stigum.

Virðjftfarfyllst, •

Ragnar Þ. Jónasson, 
forstöðumaður lögfræðisviðs.
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