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23. febrúar 2006

Efni: Um frumvarp til breytinga á lögum um hlutafélög, 444. mál, og frumvarp til
breytinga á lögum um einkahlutafélög, 445. mál.

Með bréfi efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, dags. 10. febrúar 2006, var óskað 
umsagnar Sambands íslenskra tryggingafélaga (SIT) um ofangreind frumvörp. í hnotskum er 
með frumvörpum þessum verið að mæla fyrir um breytingar á lögum um tvö megin félags- 
og/eða rekstrarform hér á landi, þ.e. um hlutafélög og einkahlutafélög. Lúta breytingamar að 
m.a. framboði til stjómar, um rafræn skjalasamskipti og fundi innan félaga og loks um mótun 
stefnumiða félaganna varðandi laun og aðrar greiðslur til framkvæmdastjóra félags, annarra 
stjómenda og stjómarmanna þess. í þessum stefnumiðum skuli koma fram atriði varðandi 
starfskjarastefnu stjómenda og stjómarmanna og stefnu félaga um samninga við þá. Sýnist 
ætlunin, að þar eigi að koma fram allítarlegar upplýsingar um laun auk hvers konar 
starfsíengdrar umbunar. Stefnumiðin skuiu sett af félagsstjóm og birt í tengslum við aðalfundi 
félaga.

Sú óskrifaða meginregla hefur ríkt hér á landi og í öðrum vestrænum ríkjum, að fjárhagsleg 
málefni einstaklinga, þ.m.t. laun þeirra, em einkamál þeirra. Að skylda einstaklinga með 
lögum til að upplýsa opinberlega um tekjur sínar, rétt eins og önnur einkamál, á vitaskuld ekki 
að gera nema mjög ríkar ástæður krefjist. Á það má fallast, að það þjóni hagsmunum hluthafa 
í félögum, sem skráð eru á skipulögðum markaði, og jafnvel að sínu leyti hluthöfum í 
félögum með mikinn íjölda hluthafa, að veita opinberlega persónubundnar upplýsingar af 
þessu tagi. Það væri á hinn bóginn nánast brot á grundvallarreglum að ganga lengra en þetta, 
og því út í hött að láta áðurgreind ákvæði um stefnumið og starfskjarastefnu taka til annarra 
hlutafélaga, að ekki sé talað um einkahlutafélög. Eindregið er því lagt til, að 3. gr. 
frumvarpsins varðandi breytingar á lögum um hlutafélög (444. mál) og 2. gr. 
frumvarpsins varðandi breytingar á lögum um einkahlutafélög verði breytt til 
samræmis við ofangreind sjónarmið.

SÍT er aðili að Samtökum atvinnulífsins (SA), og gafst kostur á því að fylgjast með samningu 
umsagnar SA til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis um þingmál þessi. Tekur SÍT að 
fullu undir sjónarmið SA í umsögn samtakanna og styður þær breytingartillögur, sem þar eru 
settar fram.

Meið vinsemd og virðingu, 
SA M B A N p^EN SK R A  TRYGGINGAFÉLAGA
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