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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um hlutafélög og frumvarp til laga um 
einkahlutafélög

Um efnið vísast til bréfs efnahags- og viðskiptanefndar, dags. 10. febrúar sl. þar sem 
óskað er umsagnar Kauphallar Islands á frumvarpi til laga um hlutafélög, 444. mál, 
stjómarhættir, starfskjör stjómenda, og frumvarp til laga um einkahlutafélög, 445. 
mál, stjómarhættir, starfskjör stjómenda.

í athugasemdum við lagafrumvörpin kemur fram að þau séu samin með hliðsjón af 
niðurstöðum nefndar um stefnumótun íslensks viðskiptaiunhverfis sem 
viðskiptaráðherra skipaði árið 2004. Kauphöllin hefur áður veitt umsögn um fhmivörp 
sem samin voru með hliðsjón af þessari skýrslu. Þá taldi Kauphöllin margt vera til 
bóta í frumvörpunum en einnig að þar væri að finna atriði sem væru til hins verra að 
mati Kauphallarinnar og önnur sem orkuðu tvímælis eða þörfnuðust að minnsta kosti 
nánari skoðunar. íslensk hlutafélög starfa í dag í ríkari mæli í alþjóðlegu umhverfi en 
áður. Mörg félög starfa á erlendum vettvangi og er því mikilvægt að lagaumgjörð 
þeirra sé ekki strangari og gangi lengra en nauðsyn beri til, en í þeim löndum sem við 
berum okkur gjaman saman við. Telja verður varhugavert að setja nýjar reglur sem 
ekki gilda annars staðar. Slíkt er til þess fallið að skerða samkeppnisstöðu íslenskra 
félaga. Þá verður að hafa í huga að leiðbeiningar um stjómarhætti fyrirtækja og reglur 
Kauphallarinnar fyrir útgefendur verðbréfa í Kauphöll Islands eru félögunum aðhald á 
ýmsum sviðum og hefur það gefist vel í raun.

Athugasemdir um einstök atriði frumvarpsins:

1. Framboðstilkynning til stjórnar félagsins
Kauphöllin telur ákvæðið vera almennt til bóta en telur þó ekki nauðsynlegt að 
frambjóðendur í stjómarkjöri skili svo ítarlegum upplýsingum til félagsstjómar eins 
og fram kemur í ákvæðinu. Leiðbeiningar um stjómarhætti fyrirtækja og reglur 
Kauphallarinnar taka á þessum atriðum með einum og öðrum hætti og telur 
Kauphöllin að það sé nægilegt.
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2. Starfslqarastefna
Eins og í fyrri umsögn Kauphallarinnar mælir Kauphöllin gegn þessari breytingu. I 
þeim löndum sem við berum okkur helst saman við, er mun algengara að hafa reglur 
um launastefnu og starfskjör í leiðbeiningum um stjómarhætti fyrir fyrirtæki en í 
lögum. Varhugavert er að setja reglu sem í dag er ekki almenn regla í löndum sem við 
berum okkur helst saman við. í athugasemdum með greininni kemur fram að þær 
breytingar sem lagðar eru til séu að nokkru leyti byggðar á sambærilegum tillögum 
Norðmanna. Þær tillögur eru ósamþykktar og ekki enn orðnar að lögum. Engin 
reynsla er því komin á það hvemig gengur að framfylgja þessum reglum í raun. 
Einnig eru kynntar tillögur í Svíþjóð og að í Bretlandi hafi verið sett reglugerð um 
sambærileg mál. Fyrirmyndir ákvæðisins eru því ekki almenn regla. Það er því ljóst að 
þessi lagabreyting gengur lengra en dæmi eru um í helstu viðmiðunarlöndum. 
Nauðsynlegt er að félög hafi ákveðið svigrúm til að skipa þessum málum í þann 
farveg sem hentar félögum hverju sinni. Um félögin gildir samningafrelsi og er 
minnihlutavemd tryggð með ýmsum hætti í lögum um félögin ef ljóst er að stjómir 
félaga semja um stjómarhætti og starfskjör með þeim hætti að félögin beri skaða af. 
Þá má einnig geta þess að skráð félög hér á landi þurfa að gefa all ítarlegar 
upplýsingar um laun og starfskjör reglulega, sjá nánar í reglum Kauphallarinnar. Sú 
upplýsingaskylda hefur talist fullnægjandi fyrir markaðinn hingað til. Eins er tekið á 
þessu í leiðbeiningum fyrir stjómarhætti fyrirtækja. Umrætt ákvæði um starfskjara- 
stefhu er að finna bæði í frumvarpi til breytinga á lögum um hlutafélög og 
einkahlutafélög. Telja verður að minni félögum sé verulega íþyngt með þessu ákvæði 
miðað við það sem tíðkast í öðrum löndum.

3. Sérstakar rannsóknir
Kauphöllin telur ákvæðið til bóta en telur rétt að ítreka það sem kom fram í fyrri 
umsögn, þ.e. að æskilegt væri að hafa nákvæmari lýsingu á því hvers konar 
rannsóknir gæti verið um að ræða, hvers konar aðgengi hluthafar fengju að 
upplýsingum og hvemig tryggt sé að trúnaður varðandi viðkvæmar viðskipta- 
upplýsingar sé haldinn. Með ákvæðinu er verið að rýmka heimildir hluthafa til að fara 
fram á rannsókn á ákveðnum atriðum er varða félagið, slík rannsókn gæti verið 
viðurhlutamikil fyrir félagið, sérstaklega ef hún er gerð án nægilegs tilefnis og óljóst á 
hvaða rökum hún sé byggð. Því er nauðsynlegt að afmarka nánar í lögum hvenær 
hluthafar geta farið fram á rannsókn á grundvelli þessa ákvæðis.

Önnur ákvæði frumvarpanna telur Kauphöllin vera til bóta og vísar í fyrri umsögn 
sína þar sem við á. Rétt er þó að taka sérstaklega fram eins og í fyrri umsögn að 
Kauphöllin telur ekki rétt að sömu reglur gildi alltaf um hlutafélög og einkahlutafélög. 
Verulegur munur er á skráðu almenningshlutafélagi og einkahlutafélagi, s.s. 
talsverður munur á fjölda hluthafa og verður að gæta þess í allri reglusetningu að ekki 
sé gengið lengra hverju sinni en nauðsynlegt er og meta í hveiju tilviki hvort 
reglusetningin sé til þess fallin að íþyngja verulega minni félögum þótt reglan eigi rétt 
á sér í hlutafélögum og sé nauðsynleg.
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Það er mat Kauphallarinnar að frumvörpin muni, í þeirri mynd, sem þau hafa verið 
lögð fram, þrengja að íslenskum félögum og jafnvel skaða samkeppnisstöðu þeirra. 
Kauphöllin leggur til að ofangreind ákvæði verði endurskoðuð á þann hátt að þau 
gangi ekki lengri en þau lönd sem við berum okkur saman við og að þau verði til þess 
fallinn að efla íslensk félög en ekki veikja þau með íþyngjandi reglusetningu.

Virðingarfyllst,

'i<A

íórður Friðjónsson, fbrstjóri
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