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1. Hvernig er samsetning erlendra innstæðureikninga Landsbanka íslands hf.? Óskað er 
eftir heildaryfirliti yfir alla reikninga og innstæðu á hverjum einstökiim reikningi, þó 
þannig að nafnleyndar sé gætt. íslenska ríkið, sem ábyrgðaraðili gagnvart Landsbanka 
íslands hf. og þar með kröfuhafi búsins, hefur verulegra hagsmuna að gæta af þessum 
upplýsingum og rétt til þess að fá þær. Ekki er óskað upplýsinga um nöfn viðskiptavina 
þannig að bankaleynd stendur þessu ekki i vegi.

2. Hvernig mun úthlutun úr búi Landsbanka íslands hf. fara fram, að því gefnu að 
úthlutun fari fram strax og x samræmi við lög um gjaldþrotaskipti, að forgangskröfuhafar 
séu eingöngu erlendir innstæðueigendur og að því gefnu að ekkert erlent ríki hafi innleyst 
viðkomandi innstæðu. Óskað er eftir heildaryfirliti yfir úthlutun á hvern einstakan 
reikning, þó þannig að nafnleyndar sé gætt, miðað við eftirfarandi forsendur:

a. Miðað við 80% endurheimt upp í innstæðukröfur
b. Miðað við 60% endurheimt upp í innstæðukröfur
c. Miðað við 50% endurheimt upp í innstæðukröfur

k3. Eftir að úthlutun hefur farið fram, sbr. spurning nr. 2, hversu margir
innstæðureikningar fá ekki greiddar að lágmarki EUR20.887 upp í sína innstæðukröfu? Hver 
er heildarfjárhasð þess sem umfram er há, það er, hvað þyrfti að leggja til frá íslenska 
ríkinu þannig að allir slíkir aðilar fái greitt EUR20.887, eða, sé hluti innstæðna lægri 
en EUR20.887, viðkomandi hluti fái að fullu greitt? Óskað er eftir svari á framangreindu 
miðað við eftirfarandi forsendur:

a. Miðað við 80% endurheimt upp í innstæðukröfur
b. Miðað við 60% endurheimt upp í innstæðukröfur
c. Miðað við 50% endurheimt upp 1 innstæðukröfur

4. Breyta búskröfur eða aðrar forgangskröfur þessari mynd? Hvað er áætlað að búskröfur 
verði háar (og aðrar kröfur rétthærri en forgangskröfur) og hvað er áætlað að aðrar 
forgangskröfur verði háar, fyrir utan innstæðukröfur, s.s. launakröfur?

5. Liggja fyrir samningar milli íslands og Bretlands og/eða Hollands um skiptingu eignaúr þ r o t a l u i Í s Æ a n d s  hf., s.s. um helmmgáskipti? - .
а. Ef svo er, hvers vegna var slíkur samningur gerður?
Í Ef svo er, er slíkur samningur í samræmi við almenna úthlutun úr búi Landsbanka 

slands hf.?
c. Ef ástæða hans er að Holland og Bretland leysa til sín innstæður og verða þannig 
sjálfir kröfuhafar, hvers vegna er það réttlætanlegt að hin erlendu ríki öðlist betri rétt 
og meiri aðgang að eignum Landsbanka íslands hf. heldur en myndi gilda ef hver og einn 
innstæðueigandi myndi sjálfur fá greitt til sín? Ef þetta er á grundvelli skilnings á 
islenskum lögum er óskað lögfræðiálits viðkomandi túlkunar til stuðnings. Var slikt álit 
fyrirliggjandi þegar gengið var frá samningi? Sjá einnig spurningu nr. 7.
d. Tekið skal fram að ísland ábyrgist fyrstu EUR20.000 og hin erlendu riki ábyrgjast 
það sem umfram er (af sjálfsdáðum, ekki vegna evrópskra tilskipana). Fyrstu fjármunir setn 
berast inn í bú Landsbanka íslands hf. renna upp 1 ábyrgð íslands en ekki hinna erlendu 
ríkja.

б. Að þvi gefnu að samningur um helmingaskipti sé til staðar, hvernig mun úthlutun fara 
fram úr búi Landsbanka íslands hf. og hvernig mun úthlutun breytast miðað við það sem 
gildir samkvæmt almennri úthlutun, sbr. spurning nr. 2.

7. Ef svo er að breska ríkið hefur yfirtekið allar breskar innstæður til einstaklinga 
eiga þeir sjálfir eina stóra forgangskröfu á búið. Er þá nægilegt að greiða viðkomandi 
riki EUR20.887 upp í viðkomandi innstæðukröfu vegna ábyrgðar Tryggingasjóðs 
innstæðueigenda, þar sem sá aðili er eini innstæðuhafinn og skilningur virðist sá að um 
nýja kröfu sé að ræða? Ef sá aðili kemur fram þess í stað fyrir hönd allra innstæðueigenda 
ætti yfirtaka hans á innstæðum væntanlega ekki að breyta almennum úthlutunarreglum og
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úthlutun upp í hverja einstaka innstæðu í samræmi við reglur laga um gjaldþrotaskipti, 
enda um endurkröfu aö ræða en ekki nýja kröfu sem verður til. Með öðrum orðum, breska 
ríkið ætti ekki að öðlast betri rétt við yfirtöku innstæðna heldur en myndi gilda, hefðu 
þeir ekki gert það. Hvers vegna, ef svo er, er litið svo á að breska ríkið öðlist betri 
rétt við úthlutun við það að yfirtaka innstæðukröfur?
a. Hvernig er staðan að þessu leyti gagnvart Hollandi, hversu mikið af innstæðum hafa 
þeir yfirtekið og hvað stendur eftir? Óskað er svars við sömu spurningu og aö framan i 
tilfelli Hollendinga.

8. Að þvi gefnu að skilningur sé sá að Bretland og Holland verði sjálfir kröfuhafar á
hendur búinu, hvernig mun úthlutun þá fara fram úr búi Landsbanka íslands hf. og hvernig 
mun úthlutun breytast miðað við það sem myndi gilda samkvæmt almennri úthlutun úr búinu ef 
ekki hefði til þess komið, sbr. spurning nr. 2. Hér er þannig óskað ítarlegrar 
kröfuhafaraðar miðað við þessar forsendur sem hefur að geyma endurkröfu íslands.,
Bretlands, Hollands og annarra innstæðueigenda (fyrirtækja og aðila sem eiga umfram 
GBP50.000 eða sambærilega fjárhæð 1 Hollandi) og úthlutun til hvers einstaks kröfuháfa 
miðað við eftirfarandi forsendur:

a . Miðað við 80% endurheimt upp í innstæðukröfur
b. Miðað við 60% endurheimt upp í innstæðukröfur 

Miðað við 50% endurheimt upp 1 innstæðukröfur

9. íslendingar samþykkja 1 samningi við Bretland skaðleysi Bretlands vegna beitingar
hryðjuverkalaga. Hvers vegna var ekki fanið fram á sambærilegt ákvæði um skaðleysi íslands 
gagnvart Bretlandi sem innstæðukröfuhafi vegna setningar neyðarlaga og færslu innlendra 
innstæðna auk eigna til nýs félags, NBI hf.?

10. Hvers vegna fór ekki fram áreiðanleikakönnun og ítarlegt verðmat á eignum Landsbanka 
íslands hf. til þess að leggja mat á mögulega skuldbindingu íslenska rlkisins?

11. Var skoðað hvort íslenska rikið yrði betur sett með því að fara fram á sölu eigna 
Landsbanka strax, sem varið yrði til greiðslu innstæðna, jafnvel þótt á svokallaðri 
„brunaútsölu" væri?



1. Innstæðureikningar þessir eru í höndum Landsbanka íslands og eru ekki aðgengilegir fyrir 
stjómvöld fremur en aðrar upplýsingar af þessu tagi. Tryggingasjóður innstæðueigenda sem 
er einn kröfiihafa í bú Landsbankans hefur fengið heildaryfirlit yfír þessa reikninga, fjölda 
þeirra og fjáihæöh með flokkun eftir þvi hvort fjárhæðir á reikningunum eru ofan eða neðan 
þeirra marka sem hann er ábyrgur fyrir. Tryggingasjóðurinn gætir hagsmuna sinna og ríkisins 
með því að fá þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru í því efni og getur látið endurskoða 
bókhald og önnur gögn eftir því sem nauðsynlegt er í þeim tilgangi. Meðfylgjandi er yfirlit 
yfir reikninga þar sem fram kemur fjöldi reikningshafa og fjárhæðir og skipting þeirra eftir 
Qárhæðum.

2. Úthlutun mun fara fram skv. lögum um gjaldþrotaskipti. Samkvæmt þeim mun allt það fé sem 
úr búinu kemur skiptast á milli forgangskröfUhafa þ.e. innstæðueigenda eða handhafa krafna 
þeirra og annarra hugsanlegra forgangskörfuhafa (laun o.fl. sbr. ákvæði laga) í hlutfalli við 
fjárhæð þeirra krafiia sem samþykktar hafa verið sem forgangskröfur. Dugi eignir búsins til 
að greiða meira en forgangskröfur deilist það sem umfram er með sama hætti á almenna 
kröfuhafa. Ekki eru til staðar hjá öðrum en búi Landsbanka íslands forsendur til að reikna út 
væntanlega greiðslu til væntanlegra forgangskröfiihafa.

3. Allir innstæðueigendur fá innstæður sínar greiddar að því marki að greidd fjárhæð sé ekki 
hærri en EUR 20.887. Heildarfjárhæð og fjöldi innstæðna umfram það mark kemur fram í því 
yfirliti sem áður er vísað til. Engin breyting er á forsendum og niðurstöðu úthlutunar frá því 
sem gert var ráð fyrir í sp. 2.

4. Ekki liggja fyrir talnalegar uppJýsingar um búskröfúr og aðrar kröfiir en þær eru ekki 
verulegar m.t.t. innstæðnanna og hafa því ekki mikil áhrif á úthlutun.

5. Uin skipti fer eílir lögumi e« í sairmrngunum er'ákva^ sem'áréttar já fn r^ i tnilil'
sjóðanna kæmi til þess að við úthlutun yrði um mismunun að ræða.. Ástæðumar fyrir því að 
þetta ákvæði er inni í samningunum eru eftirfarandi: Islensk stjómvöld hafa í viðræðum við 
Breta og Hollendinga frá byijun fallist á að þegar kemur að uppgjöri Landsbankans muni 
sjóðimir njóta jafhræðis. Slíkt var forsenda af hálfu viðsemjenda enda fæli annað í sér brot á 
jafnræðisreglum EES-réttar. Ekki gæti gengið upp að íslenskir kröíuhafar ættu að njóta 
forgangs umfram alla aðra til eigna Landsbankans. Ella hefðu viðsemjendur ekki fallist á 
framsal krafiia til tryggingarsjóðsins sem er forsenda þess að tryggingarsjóðurinn fái upp í 
skuldbindingar sinar úr búi Landsbankans. Einnig var það í samræmi við þann skilning sem 
almennt hefur verið uppi varðandi íslenskan rétt hjá þeim lögfræðingum sem skoðuðu málið 
fyrir samningamenn íslands og hjá skilanefhd Landsbankans.
SUtastjóm Landsbankans sem mun taka afstöðu til krafhanna hefur hins vegar ekki tekið 
formlega afstöðu til málsins og það er ljóst að hún hafa vald til að skera úr um þetta en þá 
ákvörðun má svo bera undir dómstóla.

6. Forsendur spumingar eru ekki réttar, þ.e. ekkert liggur fyrir um að almennt gildi annað en það sem samið var um.



7. Sbr. svar við sp. 5 eru það tryggingasjóðir landanna sem hafa leyst til sín sín kröfur 
innstæðueigenda og eiga þar með kröfur í búið. Með samningunum er verið að endurgreiða 
hollenska og breska ríkinu fé sem þeir lögðu út til gera íslenska tryggingasjóðnum kleift að 
yfirtaka kröfur allt að 20.87 evrur. Hvorki breski tryggingasjóðurinn né breska ríkið eru vegna 
samninganna betur sett við úthlutun en áður.

8. Vísað er til framangreindra svar um hveijir eru kröfuhafar. Engin breyting verður á úthlutun 
úr búinu sem fer eftir sem áður fram samkvæmt gildandi lögum.
f r9. I samningunum var meint tjón Island vegna beitingar hryðjuverkalaganna eitt þeirra atriða 
sem studdu kröfu íslands um hagstæð lánakjör svo sem lengd lánstíma, greiðslufrest og 
vaxtakjör. Það var metið svo að ásættanleg niðurstaða hafi fengist í þvi efhi og því ekki 
forsendur til frekari ráðstafana. Líkt og rakið er í athugasemdum með frumvaipinu um 
ríkisábyrgðina er það forsenda samninganna að bresk og hollensk stjómvöld muni virða 
slitameðferð Landsbanka íslands. Jafnframt virði þau neyðarlögin og ráðstafanir sem gripið 
hefiir verið til á grundvelli þeirra. Bretar staðfestu þennan skilning þegar í verki með því að 
aflétta kyrrsetningu eigna Landsbankans eftir að samningar vora undirritaðir og stuðla þannig 
að því að allar eigur búsins lúti samræmdri stjóm. Jafhframt kom skýrt fram í viðræðunum að 
viðsemjendur okkar myndu ekki fara í mál út af þeirri ráðstöfun Fjármálaeftirlitsins að færa 
innstæður í útibúum Landsbanka íslands hf. hér á landi til Nýja Landsbankans enda gengju 
samningar eftir. Er sú afstaða staðfest í bréfi fjármálaráðherra Hollands til fjármálaráðherra 
dags. 8. júlí sl. en bréfið er birt á heimasíðu ráðuneytisins.

10. Eignir Landsbankans eru í umsjón skilanefndar bankans. Hún hefur látið sérfræðinga sína 
meta þessar eignir og hefur gert og gerir kröfuhöfiun reglulega grein fyrir því mati. Eignir 
hafa verið færðar verulega niður frá því sem var fyrir hrun bankans. Ekki var talið tilefni til 
að draga það mat í efa enda vandséðir hagsmunir skilanefiidarinnar sem starfar fyrst og fremst 
fyvir k rö f i^ fa jfþ y í að fegra síöðu búsins. Engin samskipti fóiu fram á milii Z:: " 
■sfflanMigaBdferiarinnar og ̂ ia n e & d a rífi^s & irg e í^

11. Fyrir lá mat skilanefiidar á því að hagfelldara væri að búið seldi eignir á nokkrum tíma í stað 
þess að efha til “brunaútsölu”. Ekki er vitað til þess að kröfuhafar hafi verið ósammála þeirri 
niðurstöðu, enda almennt talið að “brunaútsölur” á eignum séu jafnan versti kostur.



Icesave • Status 8.10.2008 V •' 8.10.2008 8.10.2008

Unlted Klngdom

TotallKR 
’ mv gengl Eur 150 
**mv gengl GBP 200

ToUllKR 
* mv gengl Eur 150 
**mv gengl GBP 200

Lowsrthan 16500 
>16600-35.000 
mgherthan 35000

Amounts 68P CHent Count GBP
769.411.213 140.075 769.411.213 

1.611.196.295 59.865 i 987.772.500 
2.146.381.339 29.230 482.295.000

Total IKR ln>. Scheme Fund

Total

HoDand

Lowerthan 20.867 
>20.887 - 40.000 
Hgh«rthan 40.000

4,526.988*47 229.170 2.239.478.713
49%

Amounts Eur Ctlent Count EUH
674.018.696 89.882 S : 574.018.598 
407.288.929 13.968 291.749.616 
592.978.145 10.286 t [■ 214.843.882

905 mmKr.” 448 mmkr.**

Total 1.674.Z85.671 114.136 i 1.180.611.896
71%

251 mmKr* 177 mmKr.*

■f ; Total 1.156 mmkr. 6Z5 mmkr.

Icesave - 2QQ9 (estimation • All numbers can change (FX and Tákfast rate)
•

March 2009 
mv gengi GBP 178,3

Deposlts Clalmholders GBP ISK Dep. G. 8c. Pund GBP Dep. G. Sc. Fund ISK
UK Goverment 4.500.000.000 741.000.000.000 2.400.000.000 428.000.000.000

Dutch Goverment 1.500.000.000 247.000.000.000 1.200.000.000 198.000.000.000

OtherV (lceeave + Wholeeale) 900.000.000 
'•MwRwMvaiy

: 148.000.000.000 50.000.000 8.915.000.000

6.900.000.000 V 1.136.000.000.000 3.(60.000.000 634.916.000.000


