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From: ragnar.jonasson@is.pwc.com [mailto:ragnar.jonasson@is.pwc.com]
Sent: 29. maí 2009 12:43 
To: Selma Hafliðadóttir 
Cc: skilanefnd@straumur.com
Subject: Re: Svar við beiðni um umsögn - mál 33. frv. br. á lögum um fjármálafyrirtæki 
Importance: High

Sæl Selma,

Gætir þú komið meðfylgjandi upplýsingum til formanns viðskiptanefndar og annarra nefndarmanna hið 
fyrsta? Mér skildist að málið væri til frekari umræðu í nefndinni strax eftir hádegi.

Til nánari skýringar um uppiýsingar í skjalinu þá er sundurliðað (sheet 2) fjöldi uppsagna og 
uppsagnafrestur, skipting grunnlaunakostnaðar á milii þeirra sem eru í starfi og þeirra sem eru 
í uppsagnarfresti. Ath. að þetta eru grunnlaunatölur og með áætluðu launatengdum gjöldum en 
ekki búið að taka tillit tii orlofs og annarra samningsbundinna greiðslna. Undir "new model" er 
heildarfjöldi starfsmanna sem núverandi áætlanir gera ráð fyrir að starfi áfram hjá félaginu taki 
kröfuhafar það yfir. Vinsamlegast gætið trúnaðar um þær tölur.

Fyrirvari - þetta eru grófar tölur frá starfsmannahaldi sem eru settar fram með fyrirvara. Allar 
tölur eru í evrum og settar fram á ensku í samræmi við vinnulag bankans.

Ég tel rétt að fram komi að sögn starfsmannahalds Straums hafa verið miklar áhyggjur meðal 
starfsmanna Straums í uppsagnarfresti og ég tel líkur til þess að komi til frestunar á greiðslum komi 
það illa við einhverja úr þessum hópi. í einhverjum tilvikum eru þetta einu tekjurnar sem viðkomandi 
eiga rétt til. Þannig hafa fyrrverandi starfsmenn á íslandi ekki hafa möguleika á að sækja um 
atvinnuleysisbætur eða bætur úr tryggingasjóði launa svo þeir fái bætur um næstu mánaðamót. Þá 
skilst mér að stjórnvöld erlendis greiði fyrrv. starfsmönnum engar bætur fyrr en eftir að félög hafa verið 
tekin til gjaldþrotaskipta og þau munu ekki taka tillit til íslenskrar löggjafar eða stöðu Straums.

Á þessu stigi get ég lítið tjáð um það hvort lausnir á borð við framlengingu starfssamninga eru 
mögulegur kostur en tek undir þau sjónarmið sem að voru reifuð fyrir nefndinni að þessu leytu.

Varðandi önnur atriði sem voru nefnd á fundinum tel ég að upplýsingar hafi komið fram. Þó vil ég taka 
fram að þær greiðslur sem hafa átt sér stað í greiðslustöðvun og fyrir hana hafa verið taldar vera innan 
þeirra marka sem gilda á greiðslustöðvunartíma, þ.e. verið greiddar í þeim tilgangi að forða tjóni eða 
að vernda verðmæti. Greiðsla innlána í Danmörku fellur undir ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um að 
innlán skyldu færð yfir til íslandsbanka hf. og eru þau greidd þegar þau falla á gjalddaga.

Vinsamlegast hafðu samband við mig ef óskað er frekari upplýsinga.

Virðingarfyllst,

Ragnar Þ.Jónasson
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Ragnar Jonasson/IS/TLS/PwC To selmah@althingi.is
cc Reynir Vignir/IS/ABAS/PwC@EMEA-IS, skilanefnd@straumur.com 

28.05.2009 13:04 Subject Svar við beiðni um umsögn - mál 33. frv. br. á lögum um fjármálafyrirtaski

Sæl Selma,

Hluti skilanefndarmanna Straums Burðaráss fjárfestingarbanka hefur farið yfir tilvitnaða breytingartiilögu á lögum um 
fjármálafyrirtæki. Umrædd breytingartillaga heimilar skilanefndum eingöngu að greiða skuldir eða efna skuldbindingar 
ef skilanefnd telur víst að nægilegt fé sé tif að greiða að fullu kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð.

Það er mat okkar að tilvitnuð breytingartillaga veiti skilanefnd ekki nægilegt svigrúm til að greiða tilteknar 
forgangskröfur sem lög nr. 44/2009 girtu fyrir að mögulegt væri að greiða, þ.e. laun starfsmanna í uppsagnarfresti. í 
tilviki Straums eru óvissa um réttarstöðu tiltekinna forgangskrafna sem nema verulegum fjárhæðum og verulegur hluti 
eigna félagsins hefur verið veðsettar íslandsbanka hf. vegna flutnings innlána að kröfu Fjármálaeftirlitsins.

Af þessu sökum er óvíst hvort að skilanefnd geti á þessu stigi verið fullviss um að allir forgangskröfuhafar fengju fullar 
efndir. Umrædd breytingartillaga er því ekki fullnægjandi til að fullvíst sé að skilanefndin geti greitt laun í 
uppsagnarfresti fyrr en í fyrsta lagi eftir lok kröfulýsingafrests.

Sú lausn sem við sjáum á þessu máli væri að lögin tækju af skarið um að ríkissjóður ábyrgðist greiðslur til þeirra aðila 
sem nytu ekki jafnræðis væru kröfur efndar af einum hópi forgangskröfuhafa.

Virðingarfyllst,

F.h. skilanefndar 
Ragnar Þ. Jónasson

Ragnar Þórður Jónasson | Senior Manager -  FAS / Lögfræðingur fyrirtækjaráðgjöf | PricewaterhouseCoopers 
Skógarhlíð 12 1105 Reykjavfk, lceland | +354 550 5360 (office) | +354 840 5360 (mobile) | +354 550 5302 (fax) |

From: Selma Hafliðadóttir [mailto:selmah@althingi.is]
Sent: mið. 27.5.2009 17:53 
To: Skilanefnd
Subject: Beiðni um umsögn.
Góðan dag.

Fyrir hönd viðskiptanefndar vildi ég kanna hvort skilanefndin hefði tök á að gefa viðskiptanefnd Alþingis skriflega umsögn um 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, 33. mál -  fyrir hádegi á morgun, fimmtud.

http://www.althingi.is/altext/137/s/0033.html

Vinsamlega staðfestið móttöku.

Virðingarfyllst,
Selma Hafliðadóttir

Selma Hafliðadóttir
lögfræðingur
skrifstofu Alþingis, nefndasviði 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík
sími 563-0429, fax 563-0429 
www.althinai.is
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Wirtd down and notlce period Spllt between
Notice period Number of employees

March (142) 0,25 5
1 19
2 3
3 103
6 6
12 6

April (21) 1 2
2 1
3 4
4 11
6 1
8 1
9 1

May (15) 1 1
5 7
6 6
12 1

June (30) 1 2
3 7
6 19
9 2

July(2) 6 2
New model (54) 3 46

4 1
6 6
12 1

Grand Total 264

March
April
May
June
July
August



i worklng and on notice
Working Figures in Eur On notice Figures in Eur

264 2.217.600,00
122 1.024.800,00 142 1.192.800,00
101 848.400,00 139 1.167.600,00
86 722.400,00 149 1.251.600,00
56 470.400,00 72 604.800,00
54 453.600,00 70 588.000,00


