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Minnisblað vegna e liðar 2. gr. frumvarps til laga um fjármál stjórnmálasamtaka 
og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra.

Hægt er með ýmsum hætti að komast fram hjá viðkomandi lið eins og hann er nú , 
orðaður í fhimvarpinu, standi vilji manna til þess. AlpMgl

Erindi nr. Þ £33/643
Tvær ástæður þess eru: komudagur 8. 12.2 Oö É>

1) Hægt er að stjóma fyrirtæki í reynd með minna en 50% hlutafjár, 
sérstaklega ef hlutafjáreign annarra dreifist á marga aðila. í þessu samhengi 
má t.d. benda á að yfirtökuskylda myndast við eign tengdra aðila á 40% 
hlutafjár í félagi sem skráð er í kauphöll, sbr. 37. gr. laga um 
verðbréfaviðskipti. í þeirri lagagrein er reynt að skilgreina aðila sem eiga 
samstarf eða eru tengdir til að sjá hvenær er farið yfir þau mörk en sú 
skilgreining er það loðin að það er verulegt svigrúm til að túlka hana í 
deilumálum. Það er reyndar ekki séríslenskt vandamál, iðulega er tekist á um 
það erlendis hvenær yfirtökuskylda hefur komist á.

2) Hægt væri að leika sér með það hver er skráður fyrir hlutafé til að reikna sig 
niður fyrir 50% mörkin. Sem dæmi má nefha tvo aðila, X og Y sem starfa náið 
saman og eiga sameiginlega 58% hluta^ár í tveimur hlutafélögum, A og B.
Með því að skrá 49% af bréfum í A á X og 9% á Y og síðan 9% af bréfum í B 
á X og 49% á Y þá teldust A og B ekki tengdir aðilar.

Þeir X og Y gætu raunar átt 58% hlutafjár í eins mörgum hlutafélögum og þeir 
vilja og þau teldust samt ekki tengd ef þeir bara gæta þess að annar eigi alltaf 
rétt innan við 10% hlutafjár og hinn rétt innan við 50%.

Hægt væri að setja fyrir þennan leka með því að sleppa 10% undanþágunni.
Það myndi hins vegar væntanlega gera það hreina martröð að reikna út hvort 
ákvæðið á við þegar um er að ræða tvö eða fleiri fýrirtæki sem eru í eigu 
margra. Þannig gætu tvö skráð hlutafélög líklega talist tengd vegna þess að 
eigendahópamir eru líkir, án þess að neitt sérstakt samband sé á milli 
félaganna. Þannig gætu t.d. lífeyrissjóðir og verðbréfasjóðir samanlagt átt 
ríflega helming hlutafjár í báðum félögunum, þótt þeir komi lítið sem ekkert 
að stjóm fýrirtækjanna og hafí ekki samstarf sín á milli í málefiium félaganna.

Ég tel ill- eða jafiivel ómögulegt að smíða reglur um þetta efiii sem ekki er hægt að 
komast hjá, standi vilji manna til þess. Það dregur reyndar nokkuð úr líkunum á því að 
reynt verði að komast framhjá reglunum að upplýsa verður um öll fjárframlög 
lögaðila skv. firumvarpinu enda væri það væntanlega vandræðalegt fýrir flokk eða 
frambjóðanda að verða uppvís að því að þiggja með klækjum fé umfiam það sem til 
er ætlast með lögunum.

Annar vandi við frumvarpið er að hægt væri að komast hjá 8. grein með því að veija 
fé beint til áróðurs í þágu tiltekins stjómmálaflokks (eða frambjóðanda). T.d. væri 
hægt að greiða fýrir auglýsingar þar sem kjósendur eru hvattir til að kjósa viðkomandi 
flokk í stað þess að veita flokknum styrk til að birta auglýsingamar. Það myndi 
reyndar auka nokkuð gagnsæi í slíkum málum ef skylt væri að tiltaka hver það er sem



kostar pólitískar auglýsingar hverju sinni, líkt og raunin er t.d. í Bandaríkjunum að því 
er mér skilst.

Tillaga:

í ljósi þess að vonlítið virðist að setja fyrir alla leka þá tel ég vænlegast að reyna það 
ekki og a.m.k. ekki reyna að finna frumsamda lausn nú, í miklu tímahraki. Þó eru til 
nokkrar skilgreiningar er varða tengsl aðila sem ég tel hægt að styðjast við og ólíklegt 
að það valdi vandræðum. Þá horfi ég annars vegar til skilgreiningar á samstæðum, 
móður- og dótturfélögum í ársreikningalögum og hins vegar til fyrmefhdrar 37. gr. 
laga um verðbréfaviðskipti.

í ljósi þess gæti e-liður 2. gr. efnislega hljóðað eitthvað á þessa leið:

Tengdir aðilar: Lögaðilar sem tilheyra sömu samstæðu skv. skilningi ársreikningalaga 
eða þar sem svo háttar til um tvö eða fleiri félög að sami aðili eða aðilar i samstarfi 
hafi:
1. samanlagt eignast a.m.k. 40% atkvæðisréttar,
2. á grundvelli samnings við aðra eigendur rétt til að ráða yfir sem nemur a.m.k. 40% 
atkvæða, eða
3. öðlast rétt til þess að tilnefha eða setja af meiri hluta stjómar.
Samstarf skal vera talið á milli aðila ef þeir hafa gert með sér samkomulag um að einn 
eða fleiri saman nái eða haldi yfirráðum í félagi, hvort sem samkomulagið er formlegt 
eða óformlegt, skriflegt, munnlegt eða með öðrum hætti.
Samstarf skal þó alltaf talið vera fyrir hendi þegar vun eftirfarandi tengsl er að ræða, 
nema sýnt sé fram á hið gagnstæða:

1. Hjón, aðilar í staðfestri samvist, aðilar í skráðri sambúð og óijárráða böm aðila.
2. Tengsl milli aðila sem fela í sér bein eða óbein yfirráð annars aðilans yfir hinum 

eða ef tvö eða fleiri félög eru beint eða óbeint undir yfirráðum sama aðila. Taka skal 
tillit til tengsla aðila skv. 1., 3. og 4. tölul.

3. Félög sem aðili á með beinum eða óbeinum hætti verulegan eignarhlut í, þ.e. að 
aðili eigi með beinum eða óbeinum hætti a.m.k. 1/3 hluta atkvæðisréttar í viðkomandi 
félagi. Taka skal tillit til tengsla aðila skv. 1., 2. og 4. tölul.

4. Tengsl á milli félags og stjómarmanna þess og félags og framkvæmdastjóra þess.

Seltjamamesi, 8. desember 2006 
Gylfi Magnússon, dósent


