
Alþingi 
Erindi m  Þ /Sé/YSF 

komudagur 12 J 7 . 2 0 0 $
Efnahags- og skattanefiid
Alþingi
150 Reykjavík

Reykjavík, 11. desember 2008

Efní: Frumvarp um breyting á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyris- 
réttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum (þskj. 297 -  219. mál)

Nýi Kaupþing banki hf. (Eignastýringarsvið) sér um eignastýringu fjölda lífeyrissjóða, 
annað hvort að öllu leyti eða að hluta, þ.e. eignastýringu á afmörkuðum eignasöfiium 
lífeyrissjóða. Jafnframt því hefur Nýi Kaupþingi banki hf. starfsleyfi sem vörsluaðili 
lífeyrisspamaðar skv. 8. gr. laga nr. 129/1997. Um þriðjungur lífeyrisspamaðar allra 
íslendinga er í rekstri Nýja Kaupþings.

Nýi Kaupþing vill koma eftirfarandi ábendingum við frumvarp um breyting á lögum 
nr. 129/1997 á framfæri við nefiidina:

1. Við e-lið 10. gr. frumvarpsins:
a. Líklega á stafliðurinn jafiiframt að taka til fjárfestingar í fjárfestingarsjóð- 

um, sbr. orðalag í c-lið 11. gr. frumvarpsins.
2. Við 1. mgr. 11. gr. frumvarpsins:

a. Vísað er í II. kafla laganna, en væntanlega er skýrara ef vísað er í 8. gr. 
laganna.

b. Fjallað er um „lífeyrisspamaðarreikninga“ í greininni, en það hugtak er 
óljóst. Skýrara væri ef vísað væri til 4. tölul. 1. mgr. 36. gr. laganna (innlán 
fj ármálafyrirtækj a).

3. Við d-lið 11. gr frumvarpsins:
a. Líklega á stafliðurinn jafiiframt að taka til fjárfestingar í fjárfestingar- 

sjóðum, sbr. orðalag í c-lið 11. gr. frumvarpsins.
4. Við 14. gr. frumvarpsins:

a. Lagt er til að bætt verði við frumvarpið ákvæði um að breytingar á eigna- 
söfiiun í samræmi við breytingar á fjárfestingarheimildum, sem lagðar eru 
til í frumvarpinu, verði að gerast fVrir 1. mars 2009. Ef frumvarpinu er 
breytt með þeim hætti, gefst lífeyrissjóðum og vörsluaðilum lífeyris- 
spamaðar nægilegur aðlögunartími til þess að breyta eignasöfiiun í sam- 
ræmi við breytingar á fj árfestingarheimildum. í sumum tilvikum er erfitt 
og jafhvel ómögulegt fyrir þessa aðila að selja eignir og þannig koma 
eignum sínum innan þeirra takmarkana á fjárfestingum, sem lagðar eru til í 
frumvarpinu. Því eru ríkir hagsmunir sjóðfélaga sem standa til þess að 
gefinn sé nægjanlegur tími til að breyta eignasöfiiun.
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