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Efni: Umsögn um frv. til 1. um brt. á 1. um verðbréfaviðskipti (503. máD

Vísað er í bréf nefhdarinnar dags. 16. febrúar sl. þar sem óskað er eftir umsögn um ofangreint mál

Eins og fram kemur í greinargerð frumvarpsins er um innleiðingu á nokkrum EB tilskipunum að ræða. 
SBV áttu fulltrúa í þeim nefhdum sem unnu einstaka þætti þessa máls, þ.e. yfirtökureglur, 
útboðslýsingar og markaðsmisnotkun.

SBV eru fylgjandi meginefhi frumvarpsins, enda mikilvægt að íslenskur verðbréfaamarkaður búi við 
sams konar reglur og fjármálamarkaðir annarra Evrópuríkja. EES-samningnum er ætlað að tryggja 
þetta, en þó liggur fyrir að tilskipanir veita aðildarríkjum ofit töluvert valfrelsi um með hvaða hætti 
einstök atriði eru innleidd. Þegar um slíkt er að ræða er æskilegt að horfa til þeirrar leiðar sem tryggir 
sem best samkeppnishæfiii viðkomandi markaðar. I ljósi þess eru hér settar fram nokkrar athugasemdir 
við frumvarpið:

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins 

Við h-lið 4. gr. (27. gr.)
í stað orðanna „verulegar breytingar“ í 1. mgr. komi: marktæk áhrif.
Breytingin er til að tryggja samræmi við ákvæði l.-liðar 12. gr. (Innheijaupplýsingar).

Við b-lið 5. gr. (37. gr.)
Við 3. tölul. 3. mgr:
Upphaflega var ætlunin að viðmiðun við verulegan eignarhlut væri við 40% mörkin. Á síðustu stundu 
nefhdastarfsins var hins vegar ákveðið að fara í 33% viðmiðun. SBV telja mörg rök mæla með því að 
hafa viðmiðunina einfalda, þ.e. 40%, eins og upphaflega var ráðgert, þannig að sama viðmið væri í 
gegnum alla greinina. Slikt hefði einnig verið í betra samræmi við gildandi flöggunarreglur.

Við 4. tölul. 3. mgr:
SBV hefðu talið æskilegt að fyrir lægi úttekt á áhrifom þessarar breytingar áður en í hana er ráðist. 
Hugsanlegt er að slíkt ákvæði gæti leitt til mjög óeðlilegrar niðurstöðu, t.d. ef framkvæmdastjóri sem 
kaupir mjög lítinn hluta í félagi verður yfirtökuskyldur.

Við e-lið 5. gr. (40. gr.)
í lokamálslið 2. mgr. kemur fram að tilboðsverð skuli að lágmarki vera jafiihátt og síðasta viðskiptaverð 
daginn áður en tilboðsskylda myndaðist. SBV telja æskilegra að miðað sé við ákveðið meðaltalstimabil 
á undan, t.d. meðalverð síðustu 30 daga.



Við m-Iið 5. gr. (48. gr.)
Greinin fjallar um úrræði ef ekki er gert tilboð innan tilboðsfrests af aðila sem er tilboðsskyldur. FME 
getur þá fellt niður atkvæðisrétt viðkomandi aðila í félaginu. Jafiiframt kemur fram að viðkomandi 
aðilum sé að því búnu skylt að selja þann hluta eignarhlutarins sem er umfram leyfíleg mörk, sbr. 37. gr. 
(um tilboðsskyldu). Skal FME setja tímamörk í þvi skyni og skal fresturinn ekki vera lengri en fjórar 
vikur. Síðan segir að sé hlutur ekki seldur á tilskildum tima er Fiármálaeftirlitinu heimilt að beita aðila 
dagsektum samkvæmt lögum um opinbert eftirlit með fiármálastarfsemi.

Sú spuming hlýtur að vakna hvemig slík söluskylda getur samræmst ákvæðum sömu laga um 
innherjaviðskipti, þar sem þeir aðilar sem söluskyldir yrðu skv. 48. gr. gætu í einhverjum tilvikum ekki 
mátt selia á grundvelli reelna sem banna viðskipti meðan viðkomandi bvr vfír innheriaupplvsingum. 
Viðkomandi væri þá í þeirri stöðu að sama hvað hann aðhefðist væri hann að bijóta af sér. Hann ætti þá 
yfir höfði sér ákæru vegna innheijasvika ef seldi, en bryti hann gegn 48. gr. og ætti jafhframt yfir höfði 
sér dagsektir ef seldi ekki.

Við f-lið 20. gr. (73. gr.)
í stað orðanna ”sem samræmast ákvæðum..” í 2. mgr. komi: til innleiðingar á ákvæðum.
Mikilvægt er að liggi skýrt fyrir hvaða heimild ráðherra hefur í raun.

Á undan 6. gr. komi tvær nýjar greinar svohljóðandi:

6. gr.
35. gr. laganna, sem verður 49. gr., orðast svo:
Ákvæði þessa kafla gilda um tilboðsyfirlit sem skylt er að útbúa og birta opinberlega í tengslum 
við yfirtökutilboð.

7. gr.
36. gr. laganna fellur brott í heild sinni.

Skýringar við breytingar:

Við nýja 6. gr.
Lagt er til að orðalagi greinarinnar verði breytt, þar sem að með nýjum reglum um lýsingar sem 
lagafrumvarpið hefúr að geyma er gerð krafa um að gerð sé útboðslýsing ef um endursölu þegar 
útgefinna hluta er að ræða. Akvæði frumvarpsins ganga því lengra en gert er í núgildandi 35. gr.

Við 7. gr.
Vísað er til sömu röksemda og við 6. gr., þ.e. ákvæði frumvarpsins um skyldu til að gera 
útboðslýsingar ganga lengra en núgildandi 36. gr. og verður ákvæðið því úrelt við samþykkt 
frumvarpsins.

Almennar athugasemdir til viðbótar

Skráningarlýsing í upphafi ncegjanleg
SBV telja ljóst að vegna viðskipta í viðskiptakerfí kauphalla sé aðeins krafist skráningarlýsingar við 
fyrstu skráningu viðkomandi verðbréfa, en ekki efitirleiðis vegna síðari viðskipta í viðskiptakerfí 
skipulegs verðbréfamarkaðar á eftirmarkaði. Hafa SBV m.a. leitað álits Evrópsku bankasamtakanna, 
sem voru mjög virk í vinnsluferli tilskipunarinnar, á þessu og fengið staðfestingu á þeirri túlkun. Hins 
vegar mætti snúa út úr orðum tilskipunarinnar hvað þetta varðar, þannig að framlagning tilboðs í 
viðskiptakerfí skipulegs verðbréfamarkaðar teldist almennt útboð og þar með væri nauðsyn á að leggja 
fram skráningarlýsingu. Slik túlkun gengur hins vegar of langt og hamlar virkni og hagkvæmni 
skipulegra verðbréfamarkaða. Almennt útboð getur hins vegar átt sér stað á eftirmarkaði með þegar 
skráð verðbréf, enda fari fram almenn kynning á þeim og söluaðferðir falla að öðru leyti undir 
skilgreiningu á almennu útboði. Rétt gæti verið að hnvkkia á bessu í nefhdaráliti
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Staðfesting lýsinga þegar um erlent félag er að ræða
SBV hafa vissar áhyggjur af því að sú staða gæti komið upp eftir gildistöku laganna að skráning erlends 
félags með heimilisfesti í EES-ríki á íslandi, í umsjón íslensks fjármálafyrirtækis, væri háð staðfestingu 
eftirlitsaðila í heimaríki viðkomandi félags þar sem skv. 1. tl. 13 gr. tilskipunarinnar er meginreglan sú 
að heimaríki aðila staðfesti lýsingu. Slíkt kæmi annkannarlega út í ljósi þess að útboðinu væri eingöngu 
beint að islenskum fjárfestum og hlutabréfm skráð á íslenskum markaði.

Á móti kemur að samkvæmt ii-lið m-liðar 2. gr. tilskipunarinnar hafa aðilar tiltölulega rúmar heimildir 
til að velja sér heimaríki og geta því erlendir aðilar sem hyggjast skrá félag hérlendis valið ísland sem 
heimaríki og þar með væri FME sá aðili sem staðfesta þyrfti lýsinguna. Þess til viðbótar er staðan sú að 
ef hinn erlendi aðila kysi einhverra hluta vegna að velja sitt heimaland sem heimaríki, hefur hið lögbæra 
yfirvald í því riki þar sem erlendi aðilinn er skráður rétt til að framselja staðfestingarheimildina til FME, 
fallist FME á það (5. tl 13. gr. tilsk.). Því má ætla að erlent yfirvald sjái sér hag í að yfirfara og staðfesta 
lýsingu erlends félags sem gerð væri í samræmi við íslensk lög og reglur.

SBV eru ekki að leggja til breytingu á lagatexta frumvarpsins hvað þetta varðar, en telia æskilegt að 
ofangreint siónarmið ttúlkun á tilskipun) kæmi fram í nefndaráliti.

Virðingarfyllst,

Guðjón Rúnarsson, 
framkvæmdastjóri
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