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Með bréfi dagsettu 7. júlí 2009 óskaði fjárlaganefnd eftir upplýsingum frá slitastjóm Lands- 
banka íslands um hvenær að hennar áliti hægt væri að hefja útgreiðslur úr búi bankans. Voru 
spumingar nefndarinnar nánar útfærðar í fimm töluliðum. Verður reynt eftir föngum að svara 
fýrirspumum Alþingis en til þess þarf að skýra í stuttu máli það ferli sem er í gangi.

Slitastjóm Landsbanka íslands gaf út innköllun þann 30. apríl, þar sem skorað er á alla þá sem 
telja til hvers kyns skulda eða annarra réttinda á hendur bankanum að lýsa kröfum sínum fyrir 
slitastjóminni innan sex mánaða frá útgáfunni. Frestur til að lýsa kröfum á hendur bankanum 
er þannig til og með 30. október n.k. Eftir að kröfum hefur verið lýst er slitastjóm ætlað að 
taka afstöðu til þeirra og upplýsa um þá afstöðu á sérstökum kröfuhafafundi sem haldinn er af 
því tilefni. Slitastjóm ráðgerir að á þeim fundi liggi fyrir afstaða hennar til allra forgangs- 
krafha í búinu. Fundurinn verður haldinn mánudaginn 23. nóvember og er áætlað að hann 
standi í tvo daga. Á þeim fundi gefst kröfuhöfum sem ekki una afstöðu slitastjómar færi á að 
lýsa yfir mótmælum sínum. Þess skal getið að afstaða til kröfu sem ekki sætir mótmælum í 
síðasta lagi á ofangreindum fundi telst endanleg.

Eftir fund þennan er slitastjóm heimilt að greiða viðurkenndar kröfur að hluta eða að fullu að 
því marki sem tryggt er að eignir bankans hrökkvi til að minnsta kosti jafnhárrar greiðslu allra 
annarra krafna sem standa eins í réttindaröð og ekki hefur endanlega verið hafiiað við slitin 
skv. 6. mgr. 102. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. 6. gr. laga nr. 44/2009. 
Samkvæmt framansögðu er í fyrsta lagi hægt að hefja útgreiðslur til kröfuhafa bankans í 
framhaldi fundar 23. nóvember nk.

Komi upp ágreiningur um afstöðu slitastjómar til viðurkenningar krafna á hendur bankanum 
sem ekki er unnt að jafna ber slitastjóm að beina ágreiningi um þær kröfur til héraðsdóms eftir 
reglum 171. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. en um málsmeðferðina gildir XXIV. 
kafli þeirra laga. Héraðsdómur leysir úr þeim ágreiningi með úrskurði sem sætir kæru til 
Hæstaréttar skv. 179. gr. gjaldþrotalaga. Það er ekki á færi slitastjómar að segja fyrir um 
hversu langan tíma það muni taka að leysa úr ágreiningsmálum fyrir íslenskum dómstólum. 
Almennt er málsmeðferðartími ágreiningsmála sem rekin eru eftir sérreglum gjaldþrotalaga 
tiltölulega skammur. Þannig er við það miðað að aðilar fái skamma fresti til gagnaöflunar auk 
þess sem kærufrestur er einungis tvær vikur frá uppkvaðningu úrskurðar að telja. A f hálfu 
slitastjómar hefur verið áætlað að vænta megi endanlegrar niðurstöðu í ágreiningsmálum sem 
beint væri til dómstóla, í framhaldi fundarins þann 23. nóvember, um mitt ár 2010.

í bréfi fjárlaganefndar er óskað svars við því hvaða áhrif slitastjóm telji það hafa á slitaferli 
Landsbankans ef niðurstaða dómstóla verður að neyðarlögin haldi ekki. Að teknu tilliti til 
tilefnis fyrirspumar þessarar gefur slitastjóm sér að hér sé átt við að dómstólar fallist ekki á að 
innstæður samkvæmt lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta teljist til 
krafna sem njóti forgangsréttar skv. 1. og 2. mgr. 112. gr. gjaldþrotalaga. Þá yrði niðurstaðan
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sú að kröfur þessar teldust til almennra krafna skv. 113. gr. gjaldþrotalaga og hlytu úthlutun úr 
búinu til samræmis við þá rétthæð. Það skal tekið íram að áður en kemur til greiðslu almennra 
krafiia eru þær kröfur sem endanlega eru viðurkenndar sem forgangskröfur skv. 112. gr. 
gjaldþrotalaga að fullu greiddar.

Ekki hefur verið gerð sérstök áætlun um endurgreiðsluferil krafna á hendur bankanum. 
Hvemig þær greiðslur verða ræðst af fjárhæð og rétthæð samþykktra kraftia og hvaða 
fjármunir eru á hverjum tíma til reiðu. Allar eignir bankans verða nýttar til að greiða 
kröfuhöfum samkvæmt úthlutunarreglum í lögum um gjaldþrotaskipti og stöðu kraftia i 
réttindaröð. Skiptir þá engu hvar eignimar eru staðsettar eða geymdar. í tilviki Landsbankans 
er þess ekki að vænta að eignir bankans muni duga til fullrar greiðslu allra kraftia sem lýst 
verður á hendur bankanum. Við slíkar aðstæður er gert ráð fyrir að skilanefnd og slitastjóm 
bankans geti leitað nauðasamnings til að ljúka skiptameðferðinni. Verði sú leið farin ræðst 
það 1 atkvæðagreiðslu kröfuhafa hvort samningur kemst á auk þess sem dómstólar þurfa að 
staðfesta nauðasamninginn. Ekki er tímabært að segja fyrir um hvort slík leið verði tæk í 
tilviki Landsbankans þar sem ekki liggur fyrir endanleg rétthæð krafna auk óvissu um 
eignahlið bankans. Telji slitastjóm sýnt að ekki séu eða verði forsendur til að leita 
nauðasamnings ellegar honum hafí verið hafnað skal slitastjóm krefjast þess að bú bankans 
verði tekið til gjaldþrotaskipta. Ekki liggur fyrir nú hvemig slitameðferð bankans muni ljúka 
en gera má ráð fyrir að hún geti tekið nokkur ár.

Slitaferillinn er að öðru leyti rakinn í lögum um fjármálafyrirtæki en i þessu samhengi er rétt 
að benda á reglur 103. gr. og 103. gr. a. laganna.

Hér að ofan hefur verið leitast við að svara þeim fyrirspumum er fjárlaganeftid beindi til 
slitastjómar og er það von okkar að nefndin hafí fengið þau svör er óskað var eftir. Sé óskað 
frekari skýringa er slitastjómin reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar og gefa upplýsingar 
um slitaferilinn. Það skal hins vegar áréttað að slitastjóm telur sig ekki geta gefíð út fyrirfram 
afstöðu til einstakra krafha. Það væri í andstöðu við meginreglur slitaferilsins um að 
slitastjómin skuli vera óháð og óvilhöll og tryggja jafnræði milli allra kröfuhafa.

Virðingarfyllst, 

f.h. Slitastjómar Landsbanka íslands hf.


