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Efiii: IJmsögn um frv. til 1. um brt. á lögum um hlutafélöe (444 . máD

Vísað er í bréf nefndarinnar dags. 10. febrúar sl. þar sem óskað er eftir umsögn um ofangreint mál. SBV 
eru aðilar að Samtökum atvinnulífsins, gegnum Samtök fjármálafyrirtækja, og taka undir umsögn SA 
um frumvarpið, sem laut bæði að þessu máli og þingmáli 445 um breytingu á lögum um 
einkahlutafélög. SBV vilja þó gera viðbótarathugasemdir við þingskjal 666 (444. mál), sem lúta að 
breytingum sem ekki eru í fyrirliggjandi frumvarpi en æskilegt væri að fá inn í lögin. Breytingartillögur 
SBV eru eftirfarandi:

Lagt er til að við frumvarpið bætist fjórar nýjar greinar, er verði 1.-4. gr., svohjóðandi:

1.gr.
í stað orðanna “á verðbréfaþingi” i 3. mgr. 8. gr. laganna kemur: í kauphöll.

2.gr.
Á eftir 1. málslið 25. gr. laganna kemur nýr málsliður, sem orðast svo: Ef um rafrænt skráða hluti 
er að ræða skal greiða innlausnarverð inná þann vörslureikning viðkomandi hluthafa sem hlutimir 
eru skráðir á.

3- gr.
Við 7. mgr. 30. gr. laganna bætist nýr málsliður, sem orðast svo: Þá skal félögum heimilt að birta 
opinberlega upplýsingar um tuttugu stærstu hluthafa félagsins hveiju sinni.

4. gr.
Við 31. gr. laganna bætist nýr málsliður sem orðast svo: Félög hafa heimild til að ákvarða að réttur 
til arðs miðist við annað tímamark en útborgun arðs, enda sé það tímamark tiltekið í ákvörðim 
hluthafafundar um arðgreiðslu og tilkynnt fyrirfram. Ef um skráð félög er að ræða skal slík 
tilkynning send kauphöll fyrir aðalfund, en hjá öðrum félögum skal birta tilkynningu þar um í 
Lögbirtingablaði.

Athugasemdir við greinamar 

Við 1. gr.
Kauphöll íslands tók við hlutverki Verðbréfaþings íslands um mitt ár 2002 og því er eðlilegt að 
orðalag ákvæðisins verði lagfært í samræmi við það. Orðið verðbréfaþing kemur ekki annars 
staðar fyrir í lögunum.

Við 2. gr.
Breytingunni er ætlað að tryggja hagsmuni þeirra hluthafa sem sæta innlausn á grundvelli 
ákvæðisins. Akvæðið í núverandi mynd var lögfest fyrir gildistöku laga um rafiæna 
eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997, og tekur því mið af hlutabréfum sem gefin eru út á 
pappír. í  þeim tilvikum er eðlilega nauðsynlegt að hluthafar færi sönnur á eignarhaldi sínu með því



að framvísa hlutabréfunum áður en þeir fá innlausnarverð greitt. Þegar um rafræn bréf er að ræða 
er slíkt ekki nauðsynlegt þar sem skráning í verðbréfamiðstöð (Verðbréfaskráningu íslands) telst 
fiillnægjandi sönnun á eignarhaldi. í þeim tilvikum er því eðlilegt að yfírtökuaðili geti greitt 
innlausnarverð beint til hluthafa. Með þessari breytingu fá hluthafar innlausnarverðið greitt inná 
sama vörslureikning og hin innleystu bréf voru skráð, þannig að ein verðmæti koma í stað annarra. 
Breytingin bætir einnig stöðu hluthafa sem berst ekki tilkynning um yfirvofandi innlausn og/eða 
greiðslu innlausnarverðs, en í þeim hópi eru til að mynda dánarbú og aðilar sem búsettir eru 
erlendis, þar sem upplýsingar hlutaskrár mn heimilisföng eru í flestum tilvikum miðaðar við 
þjóðskrá. Innlánsvextir vörslureikninga eru hærri en á geymslureikningum. Ef töf verður á að 
hluthafar nálgist innlausnarverðið getur munað verulega á þeirri fjárhæð sem bíður þeirra á 
vörslureikningi miðað við ef um geymslureikning hefur verið að ræða.

Við 3. gr.
Breytingin miðar að því að taka af allan vafa um að félögum sé heimilt að bjrta opinberlega 
upplýsingar um tuttugu stærstu hluthafa sína. í því sambandi má hafa í huga að Kauphöll íslands 
býður útgefendum skráðra hlutabréfa að birta reglulega slíkar upplýsingar. Algengt er að félög nýti 
sér þá heimild. Eðlilegt er að slík hlutafélög, skráð sem óskráð, geti nýtt sér heimildina.

Við 4. gr.
Breytingin miðar að því að taka af skarið um að félög hafí heimild til að ákveða sjálf við hvaða 
tímamark rétturinn til arðs miðast. Fyrir hluthafa er lykilatriði að skýrt sé og gegnsætt hvenær sá 
réttur skapast. Þannig hefur Kauphöll íslands sett þær reglur fyrir útgefendur skráðra bréfa að 
rétturinn til arðs miðast við lok aðalfimdardags, þ.e. stöðu hlutaskrár eins og hún liggur fyrir hjá 
Verðbréfaskráningu íslands við upphaf næsta viðskiptadags eftir aðalfund. Ef aðalfund ber upp á 
helgi er horft til upphafs næsta viðskiptadags. Þetta er í samræmi við þá framkvæmd sem tíðkast í 
nágrannaríkj um Islands hjá skráðum félögum. Kauphöllin gerir þær kröfur að tímamark arðsréttar 
sé tiltekið í ákvörðun hluthafafimdar um arðgreiðslu og tilkynnt fyrirfram til Kauphallar. Þegar um 
óskráð félög sem hyggjast nýta sér þennan rétt er að ræða er eðlilegt að gerð sé krafa um birtingu í 
Lögbitingablaði.

SBV vilja árétta að þær breytingar sem 3. og 4. gr. miða að horfa til firamkvæmdar sem SBV hafa lagt 
mikla áherslu á varðandi skráð félög. Kauphöll íslands hefiir þegar fært sínar reglur fyrir útgefendur til 
samræmis við þetta. Að mati SBV er hins vegar brýnt að hlutafélagalögin sjálf geymi skýrar reglur þar 
um svo enginn vafí leiki á um þessar heimildir félaganna, og jafnframt að reglumar taki til allra félaga, 
en ekki einungis þeirra sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði.

Virðingarfyllst,

Guðjón Rúnarsson, 
framkvæmdastj óri
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