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Skilanefhd Kaupþings vísar til fhimvarps til laga um breytingar á lögum nr. 161/2002, um 
íjármálafyrirtæki, með síðari breytingum, sem nú liggur fyrir Alþingi og fundar fulltrúa 
skilanefhdar ásamt fleirum með viðskiptanefiid. Skilanefndin vill með erindi þessu ítreka 
athugasemdir þær sem settar voru fram á áður nefndum fundi auk þess að gera athugasemdir 
við þær breytingatillögur sem lagðar hafa verið til við frumvarpið af viðskiptanefhd Alþingis.

Áður en lengra er haldið ber að taka skýrt fram að skilanefiid Kaupþings tekur almennt undir 
mikilvægi þess að breyta þurfi núgildandi lögum til að búa til skýran og virkan farveg fyrir 
fjármálafyrirtæki, sem lenda í miklum vandræðum í rekstri sínum. Hefur það verið skoðun 
skilanefiidar allt frá upphafi að slíkar breytingar séu nauðsynlegar til að taka á hugsanlegum 
vandamálum til framtíðar. Hins vegar þurfi að viðhafa mikla varfæmi við breytingar hvað 
varðar þau fjánnálafyrirtæki, sem þegar hafa verið tekin yfir á grundvelli svokallaðra 
neyðarlaga svo að sú vinna sem unnin hefur verið undanfama mánuði fari ekki forgörðum. 
Ekki síður með hliðsjón af erlendum kröfuhöfum, sem telja að nóg sé komið af breytingum og 
kjósa frekar skýrt og einfalt ferli..

Skilanefiid Kaupþings banka hf. telur að frumvarp þetta feli í sér margskonar mikilvægar 
réttarbætur, sem fjármálafyrirtæki myndi njóta við slitameðferð (e. winding-up) sem ekki 
nýtur við núverandi aðstæður, svo sem virkjun riftunarákvæða gjaldþrotaskiptalaga, 
innköllunarferli, rýmri heimildir til ráðstöfunar eigna, möguleika til hlutagreiðslu til 
kröfuhafa o.s.frv. Allir þessir þættir er mikilvægir og jafhframt jákvæð skref varðandi íslenskt 
lagaumhverfi á þessu sviði. Engu að síður eru ákveðnir þættir í frumvarpinu sem skilanefndin 
telur að þurfi að breyta og verður að þeim vikið hér á eftir.

í 5. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að bráðabirgðastjóm á grunni 100. gr. a hafi 3 mánuði til 
að taka afstöðu til þess í hvaða ferli beri að beina því fjármálafyrirtæki sem henni hefur verið 
falið að stjóma. Vert er að benda á að 3 mánuðir eru skammur tími þegar um er að ræða 
verkefiii eins og að taka yfir fjármálafyrirtæki í fullum rekstri. Af reynslu skilanefiidar er ljóst 
að þessi tímarammi dugar ekki til mikils meira en að átta sig á stöðu mála og öðlast þekkingu 
til að geta unnið af einhvem vissu að málefhum fyrirtækisins. Sérstaklega er þó vert að benda 
á að í 6. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að í því tilfelli sem óskað er slitameðferðar skuli á 
ný skipa 3-5 manna skilastjóm til að taka við stjóm fjármálafyrirtækisins. Slíkt fyrirkomulag 
getur beinlínis unnið gegn hagsmunum kröfuhafa og vinnur gegn megintilgangi frumvarpsins. 
Jafnframt telur skilanefhd liggja fyrir að umboð slíkrar bráðabirgðastjómar væri mjög 
takmarkað enda um skammtímaverkefhi að ræða en nauðsynlegt er að umboð slíkrar stjómar 
sé skýrt. I ljósi reynslunnar telur skilanefnd Kaupþings að ekki sé ráðlegt að skipta um stjóm 
fjármálafyrirtækis tvisvar sinnum á 3 mánuðum og að slíkar breytingar geti ekki orðið til 
annars en tjóns fyrir fyrirtækið og kröfuhafa þess.

Er því lagt til að frumvarpinu verði breytt með þeim hætti að gert sé ráð fyrir að 
bráðabirgðastjóm taki við sem skilastjóm komi til þess síðar í ferlinu. Þetta er nauðsynlegt til 
að markmiðum laganna um endurskipulagningu fjármálafyrirtækisins nái fram að ganga. Er í 
þessu sambandi lagt til að Fjármálaeftirlitinu verði gert að hafa hæfisskilyrði þau sem aðilum



sem taka eigi sæti í slitastjóm í huga, þegar hún velur aðila til setu í bráðabirgðastjóm. 
Jafnframt er lagt til að héraðsdómur skuli skipa þá aðila sem sæti hafa átt í bráðabirgðastjóm 
fyrirtækis í slitastjóm þess fyrirtækis nema héraðsdómur telji sýnt að umræddir aðilar uppfylli 
ekki hæfisskilyrði en störf þeirra í bráðabirgðastjóm hafi ekki áhrif á hæfi þeirra t.d. með því 
að 6. tl. 2. mgr. 75. gr. 1. 21/1991 eigi ekki við um bráðabirgðastjómir við skipun slitastjómar

Skilanefiid Kaupþings gerir ennfremur athugasemdir við 4. mgr. 9. gr. frumvarpsins sem gerir 
ráð fyrir því að slitastjóm skuli kreijast þess að bú fjármálafyrirtækisins sé tekið til 
gjaldþrotaskipta þegar ljóst sé að eignir fjármálafyrirtækis nægi ekki til að standa að fullu við 
skuldbindingar þess og slitastjóm telji sýnt að ekki verði forsendur til að leita nauðasamnings 
eða frumvarp að honum hefur ekki fengist samþykkt eða hafiiað hefur verið kröfu um 
staðfestingu hans. Kröfu um gjaldþrotaskipti getur kröfuhafi einnig lagt fram á sama grunni. 
Telur skilanefiid að með þessu sé það svigrúm sem 8. gr. frumvarpsins er ætlað að veita 
slitastjómum til að fá sem mest fyrir eignir fjámiálafyrirtækisins, meðal annars með því að 
bíða eftir þörfum eftir efndatíma á útistandandi kröfum fremur enn að koma þeim fyrr í verð 
sé mjög takmarkað. Má jafiivel ganga svo langt að segja að með þessu sé fyrirkomulaginu 
sem ætlað er að koma á fót sé kastað fyrir róða, enda bindur ákvæðið hendur slitastjómar, þ.e. 
ef forsendur eru ekki fyrir hendi fyrir nauðasamningum ber þá þegar að óska eftir 
gj aldþrotaskiptum.

Skilanefhd telur að eðlilegra sé í þessu sambandi að miða skyldur slitastjómar við inntak 
umræddrar 8. gr. Þannig yrði slitastjóm skylt að krefjast þess að bú fjármálafyrirtækisins verði 
tekið til gjaldþrotaskipta þegar ljóst sé að hagsmunum kröfuhafa sé ekki betur borgið með 
aðgerðum slitastjómar á grunni heimilda hennar enn að setja fjármálafyrirtækið í gjaldþrot þar 
sem svigrúm til að bíða með sölu eigna er takmarkaðra.

Skilanefiid Kaupþings telur að bráðabirgðaákvæði frumvarpsins, sem fjalla um þau 
fj ármálafyrirtæki sem þegar hefur verið skipuð slitastjóm og fengið hafa greiðslustöðvun, séu 
ekki nægjanlega skýr. Skipting verkefnum milli mismunandi aðila sem að mörgu leyti skarast 
og er skipanin þannig til þess fallin að valda erfiðleikum 1 framkvæmd. Skipan þessara aðila 
og hlutverk er einnig með mismunandi hætti og má leiða að því líkum að þetta kunni að valda 
vafa þegar frumvarpið er skýrt með hliðsjón af viðkomandi tilskipunum ESB á umræddu sviði 
og stefni þar með þeirri vemd sem því er ætlað að veita í öðrum EES löndum í hættu. Er í 
þessu sambandi sérstaklega vísað til tilskipunar 2001/24/EB um endurskipulagningu og slit 
lánastofhana. Telur skilanefiid að breytingatillögur viðskiptanefhdar Alþingis séu til þess 
fallnar að flækja enn þetta fyrirkomulag með því að ætla þeim aðila sem nú gegnir hlutverki 
aðstoðarmanns í greiðslustöðvun tvíþætt verkefni í því ferli sem lagt er upp með.

Þá telur skilanefiidin að bráðabirgðaákvæðin skapi ekki þann sveigjanleika sem nauðsynlegur 
er þegar fjallað er um þau fjármálafyrirtæki sem um ræðir og þá mjög svo ólíku stöðu sem þau 
eru í. Skilanefnd telur að betur færi á því að gera bráðabirgðaákvæðin þannig úr garði gerð að 
þessum ljármálafyrirtækjum verði gert kleift að nýta sér þau úrræði sem frumvarpið gerir ráð 
fyrir að verði fyrir hendi til framtíðar.

Skilanefndin leggur því til, að þeirri forsendu gefinni að þær breytingar sem lagðar eru til hér 
að framan, nái fram að ganga, að bráðabirgðaákvæði I kveði á um að við gildistöku laganna 
taki skilanefhdir við hlutverki bráðabirgðastjóma fjármálafyrirtækja í greiðslustöðvun sbr. 2. 
tl. 5. gr. frumvarpsins.



Með þessari breytingu geta þau fj ármálafyrirtæki sem þannig er ástatt um ákveðið að vera 
áfram í greiðslustöðvun og tæki skilanefhd þá við hlutverki og nafiii bráðabirgðastjómar. 
Jafhframt mundi aðstoðarmaður í greiðslustöðvun halda sínu hlutverki á meðan 
greiðslustöðvun stæði eða að hámarki í 24 mánuði sbr. 2. mgr. 10. gr. frumvarpsins.
Hjá þeim ijármálafyrirtækjum sem svo háttar að nauðsyn er talin á að fara í slitastjóm er unnt 
að óska hennar enda uppfylli ijármálafyrirtækið skilyrði laganna um slitameðferð.

Með þessu er umræddum fj ármálafyrirtækjum tryggt sama umhverfi og gert er ráð fyrir til 
framtíðar og jafiiframt er í mjög litlu vikið frá þeim reglum sem þar er gert ráð fyrir. Má ætla 
að jafnframt þvi að skapa svigrúm og festu í framkvæmd sé þessi leið best til þess fallin að 
tryggja rétta innleiðingu viðeigandi tilskipana ESB og sátt meðal kröfuhafa. Með þeim 
breytingum sem skilanefhd Kaupþings leggur til er líka tryggt að gerðar séu sem minnstar 
breytingar frá núverandi fyrirkomulagi, sem kröfuhafar eru famir að skilja og þekkja í dag.

Telji viðskiptanefnd ekki mögulegt að fallast á fyrmefiid rök þá vill skilanefhd Kaupþings 
leggja áherslu á að fella beri niður breytingatillögu viðskiptanefiidar merkt c.
Skilanefnd Kaupþings telur að breytingatillögu viðskiptanefiidar Alþingis við 3. tölul. 
ákvæðis II til bráðabirgða sé til þess fallin að valda miklu tjóni þar sem hún skapar óvissu um 
skipan mála innan umræddra fjármálafyrirtækja á því 6 mánaða tímabili sem lagt er til að 
skilanefhd og slitastjóm starfi saman. Er enda ljóst að engum er í raun falin ábyrgð á þessu 
tímabili á stórum hluta þeirra verkefiia sem ætlunin er að úthluta á grundvelli laganna. Er í 
þessu sambandi enn vert að ítreka mikilvægi þess að hagsmunir erlendra kröfuhafa séu hafðir 
að leiðarljósi. Skilanefnd Kaupþings hefur rætt þessa breytingatillögu við óformlega nefiid 
kröfuhafa, sem mynda meirihluta kröfuhafa Kaupþings og var það samdóma álit þeirra að 
mikil vinna færi forgörðum með að skipta um aðila á þessum tímapunkti.

Skilanefiid Kaupþings vill að lokum taka fram að hún telur að tillaga viðskiptanefiidar um 
nýjan d. lið við áðumefiit bráðbirgðaákvæði geti mögulega stuðlað að því að sá kostnaður sem 
þegar er til kominn vegna kostnaðar af skilanefiidum við greiðslustöðvun falli á ríkissjóð. 
Skilanefiid Kaupþings hefur verið þeirrar skoðunar frá upphafi að allur kostnaður sem fellur 
til vegna starfa skilanefhdar og þá sérstaklega í tengslum við greiðslustöðvun eigi að falla á 
viðkomandi fjármálafyrirtæki. Telur skilanefnd ákvæði laga 125/2008 skýr hvað þetta varðar, 
en i 10. mgr. 5. gr. laganna segir:

„Ríkissjóður ber ábyrgð á kostnaði a f framkvœmd aðgerða Fjármálaeftirlitsins á 
grundvelli greinar þessarar, þar með talið skiptakostnaði e f til slíks kostnaðar 
stofhast. ”

Skilanefhd hefur talið að ákvæðið sé þannig úr garði gert að ef eignir fjármálafyrirtækj a 
hrökkvi ekki til greiðslu á þessum kostnaði beri ríkissjóður ábyrgð á því sem útaf standi en 
ekki öðru enda sá skilningur í samræmi við ákvæði laga um gjaldþrotaskipti. Hefur skilanefiid 
Kaupþings ítrekað bent á þennan skilning sinn við stjómvöld.
Leggur skilanefnd því til að nýtt ákvæði d. liðar verði orðað með þeim hætti eða getið i 
lögskýringargögnum sá vilji löggjafans að umræddur kostnaður falli allur á fj ármálafyrirtækið 
frá þeim degi sem hverri þeirra var skipuð skilnefhd.

Undirritaður er reiðubúinn að koma á fund viðskiptanefiidar til að skýra fyrmefhd rök 
skilanefndar Kaupþings ef þess er óskað.

Virðingarfyllst,
Steinar Þór Guðgeirsson,
Formaður skilanefndar Kaupþings banka hf.


