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Með bréfi dags. 10. febr. 2006 óskar Efiiahags- og viðskiptanefnd eftir umsögn embættisins 
um fiumvarp til laga um hlutafélag, 404. mál, opinber hlutafélög.

í fiumvarpinu á þingskjali 520 eru lagðar til breytingar á lögum nr. 2/1995 um hlutafélög. í 
frumvarpinu er lagt til að inn í þau lög sem verið er að breyta verði tekin skilgreining á 
hugtakinu opinbert hlutafélag og ennfremur að í þau verði sett sérákvæði um þessi félög að 
því er tekur til jafnréttisákvæða, upplýsingaskyldu stjómenda, birtinga á reglum og 
ársreikningum og rétti folmiðla til að sækja aðalfund.

Embætti ríkisskattstjóra starfrækir hlutafélagaskrá og sér um skráningu fyrirtækja almennt. 
Embættið telur því nauðsynlegt að lagaákvæði sem lúta að starfsemi félaga séu afdráttarlaus 
og skýr um þau atriði sem máli skipta varðandi skráningu félaga og eftirlit með þeim svo sem 
varðandi skil á ársreikningiun og öðrum gögnum. Embættið leyfir sér því að gera eftirfarandi 
athugsemdir við frumvarp þetta.

í fyrstu grein frumvarpsins er opinbert hlutafélag skilgreint með þeim hætti að það sé félag 
sem hið opinbera á að öllu leyti. Vakin skal athygli á tvennu í þessu sambandi. í fyrsta lagi 
má skilja setninguna á þann veg að skilgreiningin taki til annarra félagsforma en hlutafélaga 
einna, t.d. einkahlutafélaga, að því gefnu að hið opinbera eigi að öllu leyti. Hins vegar vekur 
athygli að notað er orðalagið hið opinbera, án þess að skýrt komi fram við hverja er átt með 
því. í greinagerð er tekið sem dæmi að um geti verið að ræða ríki eða ríkisstofiianir, 
sveitarfélög eða sveitarfélagastofnanir en að óljóst er að öðru leyti hvað undir þetta hugtak 
fellur. I dönsku lögunum sem samkvæmt greinagerðinni voru höfð til hliðsjónar er hugtak 
þetta mun þrengra og tekur aðeins til félaga sem að eru í eigu ríkisins.

Þá má benda á visst ósamræmi milli frumvarps þessa og laga um hlutafélög þar sem í þeim 
lögum er áskilnaður þess efiiis að hluthafar í hlutafélagi skulu minnst vera tveir. Er því ekki 
ljóst t.d. hvort hlutafélag í eigu eins "opinbers" aðila telst vera opinbert hlutafélag og falli sem 
slíkt undir lög um hlutafélög eða hvort það eigi að flokka og skrá sem einkahlutafélag.

POSTAl. ADDRESS STREET ADDRESS !D. NO. TELEPHONE TELEFAX E-MAIL WEBSITE

ts 150 REYKJAVIK ICELAND LAUGAVEGUR 166 540269-6029 INT. + 354 563 1100 INT. + 354 562 4440 rsk@rsk.is www.rsk.is

mailto:rsk@rsk.is
http://www.rsk.is


í annarri grein firumvarpsins er kveðið á um að gæta skuli sérstaklega að lögum um jafiia 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Það er óneitanlega nokkuð sérkennilegt að kveða 
sérstaklega á um í lögum að fari skuli að öðrum lögum en vekur jafnframt upp spumingar um 
hlutverk eftirlits og skráningaraðila í þessu efni.

Um þriðju greinina skal bent á að sú upplýsingakvöð sem þar er lögð á stjómarmenn og 
framkvæmdastjóra er til mima víðtækari en almennt er í hlutafélögum. Stjómarmenn í 
almennum hlutafélögum skulu gefa skýrslu um eign sína í viðkomandi félagi og 
dótturfélögum þess en hér er kveðið á um að veita upplýsingar um alla hlutafjáreign 
stjómarmanna og jafnvel eign sína í öðrum félögum.

í 4. og 9, grein frumvarpsins er fjallað um birtingu á starfsreglu stjómar og ársreikningum 
félagsins og kveðið á um að þessi gögn skuli birta á vefsíðu félagsins eða annars staðar á 
vefnum. Annars vegar skal bent á að notkun nafnsins "vefsíða" er e.t.v. ekki heppileg m.t.t. 
orðalags tilskipunar Evrópuráðsins 2003/58/EB en í henni er notað hugtakið "vefsetur". Hins 
vegar skal bent á að ákvæði um birtingar tilgreindra upplýsinga"annars staðar á vefnum" er 
full óljóst. Upplýsingagildi þess að birta efni á einhverri ótiltekinni vefsíðu er ekkert.
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