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Til efiiahags- og viðskiptanefndar.

Hlutafélagafrumvarp vegna viðskiptalífsnefiidar 
444. mál.

Samanburður milli landa: Nokkrar athugasemdir.

1. er. fiv. (framboðstilkvnningar) 
íslensk ákvæði.
Ekki í dðnsku hlutafélagalögunum sem íslensku lögin hafa byggt á.
Ekki í drögum Evrópusambandsins að tilskipun um réttindi hluthafa.

2. gr. fiv.
(a-liður - fundir félagsstiómar án framkvæmdasti óra')
Akvæði gildandi laga byggt á dönskum lögum.
Skýring í athugasemdum með frumvarpi skömmu fyrir 1980 sýndist veita skýr svör um seturétt 
með umræðu- og tillögurétti nema í einstökum tilvikum þegar til meðferðar væru mál sem 
vörðuðu stöðu og ráðstafanir framkvæmdastjóra. Frumvarpshöfundum hefur þó þótt ástæða til að 
reyna að gera ákvæðið enn skýrara.

(b-liður - stiómarfundir með aðstoð rafrænna miðlal
Akvæði frumvarps þessa og önnur ákvæði frumvarpsins um rafræna miðla er byggt á dönskum 
lögum.
Ýmis lönd í Evrópu og Evrópusambandið og þá Evrópska efiiahagssvæðið eru á sömu ferð.

3. gr. frv. (starfskiarastefna)
A.m.k. Norðmenn og Svíar hafa ætlað að setja lög.
Evrópusambandið telur æskilegt að bindandi reglur séu settar fremur en leiðbeiningar með 
skýringum á frávikum.

4. gr. frv. (raffrænir hluthafafundir og rafræn samskipti milli félaes og hluthafa)
Byggt á dönskum lögum.
Stefht í þessa átt á Evrópska efiiahagssvæðinu. í nýlegum drögum Evrópusambandsins að 
tilskipun um réttindi hluthafa er aðeins gert ráð fyrir heimild félaga til rafrænna hluthafafunda. í



a-lið 4. gr. frv. er hins vegar gert ráð fyrir að félögum, sem skráð eru á skipulegum 
verðbréfamarkaði sé skylt að gefa hluthöfum kost á að greiða atkvæði um mál, sem eru á dagskrá 
hluthafafundar, bréflega eða rafrænt.

5. gr. frv. (starfskiarastefna: viðmið varðandi félög).
I EES-tilmæliun er aðeins gert ráð fyrir að ákvæðin nái til hlutafélaga, sem skráð eru á skipulegan 
verðbréfamarkað (markaðsskráðra hlutafélaga) en ríkjum er heimilt að láta ákvæðin ná til 
hlutafélaga almennt eða jafiivel einkahlutafélaga eða þá miða við umfang, t.d. við 
endurskoðendaskyldu.
Miðað er við þau hlutafélög (og einkahlutafélög) sem ber skylda til að kjósa sér endurskoðanda, 
hafi t.d. 50 starfsmenn minnst.

6. gr. frv. (ráðherra boðar til hluthafafundar).
Byggt er á dönskum lögum.
Hér er gert ráð fyrir undantekningu þannig að ekki þurfi að halda rafrænan hluthafafund 
samkvæmt félagssamþykktum í þeim örfáu tilvikum sem viðskiptaráðherra kann að þurfa að láta 
lögmann halda slíkan fund.

7. gr. frv. (boðun til hluthafafundar með tveggia vikna fvrirvara í stað einnar viku fvrirvara). 
Samkvæmt lögunum um hlutafélög þarf að boða til hluthafafundar með minnst viku en mest 
fjögurra vikna fyrirvara eins og í dönsku lögunum sem hlutafélagalögin hafa verið byggð á. Gerð 
er tillaga um að breyta lágmarkstímanum úr viku í tvær vikur.
I athugasemdum hefur komið fram að víðast hvar í Evrópu sé fresturinn lengri, þ.e. hálfur 
mánuður til mánuður. Frumvarpið gerir ráð fyrir hálfum mánuði sem meginreglu en fyrir öll 
hlutafélög, ekki aðeins markaðsskráð félög, með undantekningarmöguleikum þeirra sem eiga yfir 
90% hlutafjár. Samkvæmt lögum um hlutafélög geta félög ákveðið í samþykktum að hafa 
fyrirvarann lengri en viku.
I drögum Evrópusambandsins að tilskipun um réttindi hluthafa er stefiit að því að auðvelda 
hluthöfiim, einkum erlendum hluthöfum, að beita atkvæðisrétti. Er stefiit að því í 
markaðsskráðum hlutafélögum að fresturinn sé ákveðinn 30 dagar. Þessi tímamörk kunna að 
breytast og nokkur ár kunna að líða þar til ný regla verður tekin upp.

9. gr. frv. (sérstakar rannsóknir í hlutafélögum)
Samkvæmt gildandi lögum um hlutafélög þurfa hluthafar, sem eiga yfir 25% hlutafjár, að gera 
kröfu um sérstaka rannsókn. Er 25% ákvæðið byggt á dönskum lögum.
Bent er í athugasemdum á tillögur nefiidar um félagarétt hjá Evrópusambandinu varðandi lækkun 
prósenta, í 10% samkvæmt frumvarpinu.

10. gr. firv. (vfirlvsing matsmanna^
Breytingin er tæknileg að frumkvæði hlutafélagaskrár.

Um 11. gr. (gerð skaðabótakröfu')
Samkvæmt gildandi lögvim geta hluthafahópar, sem ráða yfir minnst 20% af heildarhlutafé 
hlutafélags, gert skaðabótakröfu vegna félagsins og í nafiii þess. Þetta ákvæði er byggt á dönskum 
lögum um hlutafélög (10% þó þar). Gerð er tillaga um að 20% verði 10% til að auka 
minnihlutavemd.



Um 12. gr. (refsiákvæðí)
Þarfiiast ekki skýringar.

13. er. frv. (rafrænar undirskriftir)
Þarfíiast ekki skýringar.

14. gr. frv. (tilvísun í starfskiaratilmæli framkvæmdastiómar ESB) 
Þarfiiast ekki skýringar.

15. er. frv. (gildistökuákvæði)
Þarfiiast ekki skýringar.


