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Til: Einars Sigurðssonar.

Frá: Herði F. Harðarsyni hrl. og Ragnari H. Hall hrl. / Mörkinni lögmannsstofii hf.

Dags. 14.júlí2009.

Varðar: Úthlutun til kröfuhafa Landsbanka íslands hf.

Einar Sigurðsson hefur óskað eftir áliti undirritaðra lögmanna á tilteknum álitaefnum um 
úthlutun til kröfuhafa úr þrotabúi Landsbanka íslands hf. Álitið byggist á gildandi reglum um 
úthlutun til kröfuhafa úr þrotabúum, að teknu tilliti til þeirra breytinga sem gerðar hafa verið 
á þeim með lögum nr. 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra 
aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (svokölluð neyðarlög).

Við slit fj ármálafyrirtækis gilda almennar reglur gjaldþrotalaga um rétthæð krafna á hendur 
þrotabúi, með þeirri undantekningu þó að kröfiir um innstæður samkvæmt lögum um 
innstæðutryggingar og tryggingarkerfi fyrir fjárfesta teljast til krafiia sem njóta rétthæðar skv.
1. og 2. mgr. 112. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl.

I.

Spurning 1.
Færi nú fram úthlutun úr búi Landsbanka íslands hf. þar sem horft yrði jramhjá öðrum 
kröfum en erlendum innstæðukröfum, hversu mikið yrði úthlutað inn á hverja hefðbundna 
innstæðu, að gefinni þeirri forsendu að eignir Landsbanka íslands nægðu til þess að greiða 
60% a f öllum lýstum innstœðukröfum og

a) allir breskir reikningar hafi haft EUR 40.000 innstæðu?
b) allir hollenskir reikningar hafl haft EUR 26.000 innstæðu?

Gengið skal út frá þ v í að íslenski tryggingarsjóðurinn muni greiða EUR 20.887 upp í kröfur 
hvers innstæðueiganda samkvæmt sérstökum lánssamningi og bresk og hollensk stjórnvöld 
hafi þegar greitt það sem umfram er til innstæðueigenda, þó takmarkað við EUR 100.000 í 
tilfelli Hollendinga.

Við úthlutun úr þrotabúi Landsbankans skal úthlutað upp í forsanzskröfu innstœðueipandans. 
Sú krafa er forgangskrafa samkvæmt 112. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. 
Greiðsla Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (íslenska tryggingarsjóðsins) upp í
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kröfuna skal jafngilda allt að EUR 20.887 samkvæmt lögum nr. 98/1999. Við greiðsluna 
yfirtekur sjóðurinn kröfu kröfuhafans (innstæðueigandans) á hendur þrotabúinu, sbr. 3. mgr.
10. gr. laganna. Breski tryggingarsjóðurinn greiðir innstæðueigandanum samkvæmt breskum 
reglum það sem á kann að vanta frá íslensku ábyrgðinni upp að GBP 50.000 og innleysir frá 
innstæðueigandanum samsvarandi hluta kröfunnar. Krafa umfram GBP 50.000 yrði áfram 
forgangskrafa innstæðueigandans (eða breska ríkisins, hafi það innleyst kröfuna) en nýtur 
ekki tryggingar. Sambærileg sjónarmið eiga við varðandi innlausn Hollendinga á þarlendum 
innstæðukröfum.

Það er lykilatriði að hafa í huga að eftir framangreindar innlausnir á hluta kröfuréttinda 
innstæðueigandans er enn einungis um eina kröfu að ræða á hendur þrotabúi bankans, þ.e. 
hina upprunalegu kröfu innstæðueigandans. Sú breyting hefur orðið að krafan er á höndum 
þriggja aðila. Samkvæmt 115. gr. gjaldþrotaskiptalaganna fylgja fiamsali eða öðrum 
aðilaskiptum réttindi á hendur þrotabúi. Fyrsti hluti forgangskröfunnar tilheyrir nú íslenska 
tryggingarsjóðnum, sá næsti breska tryggingarsjóðnum og það sem umfram er 
innstæðueigandanum eða breska ríkinu. Ekki skiptir máli í hvaða röð innlausn fer fram, þ.e. 
hvort innlausn Bretlands og Hollands fcr fram á undan eða eftir innlausn íslands. Samtala 
réttinda þessara þriggja kröfuhafa er úthlutunarhlutfall kröfunnar úr þrotabúinu. Réttaráhrif 
innstæðutryggingakerfisins á íslandi, og örugglega einnig þess breska, er að tryggja 
innstæðueigandanum tiltekna fjárhæð sem endurgreiðslu. Ætlunin er ekki að auka hlut hans 
nái ábyrgðimar ekki fjárhæð innstæðunnar. Sú yrði raunin í tilvikum þar sem úthlutað yrði 
upp í kröfuna eins og um þrjár jafnréttháar kröfur væri að ræða. Þá fengi innstæðueigandirm 
fyrst tryggingamar og svo hlutfall af því sem umfram er í samræmi við úthlutunarprósentuna 
úr þrotabúinu.

Að þessu sögðu er svar undirritaðra við spumingunni að framan svohljóðandi:

a) Breskar innstæður EUR 40.000. Úthlutun EUR 24.000.
íslenski tryggingarsjóðurinn á að fá að fullu endurgreiddar EUR 20.887. Það sem 
umfram er gengur til breskra stjómvalda.

b) Hollenskar innstæður EUR 26.000. Úthlutun EUR 15.600.
íslenski tryggingasjóðurinn fær alla úthlutunina og situr uppi með tjón af ábyrgð sinni 
að fjárhæð EUR 5.287. Aðrir fá ekkert.

II.
Spurning 2.
Er samningur, sem vísað er til í frumvarpi um heimild til handa jjármálaráðherra, f.h. 
ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán tryggingarsjóðsins til að gera upp Icesave-skuldbindingarnar, 
um jafnræði við úthlutun úr búi Landsbankans, í samræmi við viðurkennda túlkun á lögum 
um gjaldþrotaskipti, þegar svo háttar til að ábyrgðaraðili/ábyrgðaraðilar hafa tekið yjir 
upphajlega kröfu innstœðueiganda í þrotabú, líkt og lýst er í framangreindu frumvarpi, og 
kemur fram í samkomulagi við Hollendinga?

Eftir því sem undirrituðum er best kunnugt er samkomulag um úthlutun þess fjár sem fæst 
endurheimt frá Landsbanka íslands hf. upp í forgangskröfur samkvæmt fyrirliggjandi drögum 
að samningi við Holland um Icesave ekki í samræmi við niðurstöðu okkar hér að framan. í 
samkomulaginu virðist þvert á móti gert ráð fyrir því að kröfur tryggingasjóðanna og 
innstæðueigendanna standi hlið við hlið þegar til úthlutunar kemur. Samsvarandi ákvæði er
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ekki í drögum að Icesave samningnum við Breta sem lagt hefur verið íyrir Alþingi. Af 
gremargerðinni með frumvarpinu virðist mega álykta að sams konar samkomulag hafí verið 
gert við Breta þótt þess sjáist ekki merki í þeim lánssamningi sem kynntur cr fyrir Alþingi. 
Líklega er ákvæði um þetta í sérstökum samningi sem vísað er til í lánssamningnum og 
nefiidur er „uppgjörssamningur". Sá samningur er ekki lagður fyrir Alþingi. Sömu sjónarmið 
eiga þá við í tilfelli Breta, þ.e. slíkt samkomulag er að okkar áliti ekki í samraemi við 
„viðurkennda túlkun“ á gjaldþrotaskiptalögum.

Undirritaðir eru reiðubúnir að gera nánari grein fyrir framangreindum niðurstöðum, verði 
eftir því óskað.

Virðingarfyllst, 
Mörkin lögmannsstofa.

Hörður F. Harðarson, hrl.

Ragnar H. Hall hrl.



EÐULEG ÚTHLUTUN
Dæmi: Ein innstæða er í þrotabú Landsbankans, að fjárhæð 60.000 sterlingspund. (slenski tryggingarsjóðurinn 
ábyrgist fyrstu 20.887 evrurnar (um 18.000 sterlingspund), breski tryggingarsjóðurinn ábyrgist allt umfram 18.000 
sterlingspundum að 50.000 pundum (samtals 32.000 steriingspund) og innstæðueigandinn er án tryggingar á þeim 
hluta sem er umfram 50.000 pund (samtals 10.000 sterlingspund). Eðlileg úthlutun, miðað við 60% 
endurheimtuhlutfall á móti innstaeðunni, fer fram með eftirfarandi hætti:
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Dálkurinn hægra megin sýnir heildarúthlutun, 36.000 sterlingspund, á innstæðuna (60% af 60.000 
sterlingspundum)
íslenski tryggingarsjóðurinn fær við þessa úthlutun að fullu greitt (100% endurheimt).
Breski tryggingarsjóðurinn fær greidd 18.000 sterlingspund til sín, en tapar afgangi kröfunnar (56% endurheimt) 
Innstæðueigandinn tapar því sem eftir stendur (0% endurheimt)

UMSAMIN ÚTHLUTUN VIÐ BRETA 06 HOLLENDINGA
Sé hins vegar samið um að um þrjár jafnréttháar kröfur er að ræða, líkt og samninganefndin hefur gert við Breta 
og Hollendinga, án lagaskyldu, breytist endurheimtuhlutfallið umtalsvert. Þá verða til þrjár nýjar kröfur en ekki ein 
lagskipt krafa, þar sem allar kröfur eru jafnsettar gagnvart þrotabúinu:

Uthlutun til þnggjá jafmetthárra kraína
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Fyrsti dálkurinn er krafa íslenska tryggingarsjóðsins. Þangað úthlutast nú 10.800 sterlingspund og tapið nemur 
7.200 sterlingspundum (60% endurheimt)

Annar dálkurinn er krafa breska tryggingarsjóðsins. Þangað úthlutast nú 19.200 sterlingspund og tapið nemur 
12.800 sterlingspundum (60% endurheimt)
Þriðji dálkurinn er krafa innstæðueigandans, sem nú auk þess að njóta ríkistryggingar fær til baka 6.000 
sterlingspund og tap hans nemur 4.000 sterlingspundum (60% endurheimt umfram ríkistryggingar)
Með öðrum orðum, 7.200 sterlingspund flytjast frá íslenska tryggingarsjóðnum yfir til hinna tveggja kröfuhafanna 
og þeir hagnast á kostnað íslenska sjóðsins.


