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Álit
um um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 96/2009, um heimild til handa 

íjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs 
innstæðueigenda og fjárfesta frá breska 

og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum 
til innstæðueigenda hjá Landsbanka Islands hf.

Frá meiri hluta viðskiptanefndar.

Nefndin hefur fjallað um þann þátt málsins sem fjárlaganefnd vísaði til hennar með bréfi 
dags. 10. desember 2009. Var þess þar farið á leit við nefndina að hún aflaði upplýsinga um 
hversu miklar fjárskuldbindingar fælust í Icesave-samningnum. Einnig var óskað eftir því 
að nefndin leitaði upplýsinga frá skilanefnd Landsbanka Islands um fjárflæði úr þrotabúi 
hans.

Nefiidin fékk á sinn fund Ársæl Hafsteinsson aðstoðarmann skilanefiidar Landsbanka 
Islands, Herdísi Hallmarsdóttur úr slitastjóm bankans og Kristin Bjamason aðstoðarmann 
Landsbankans í greiðslustöðvun, en hann á einnig sæti í slitastjóm bankans. Lögðu gestimir 
fyrir nefndina gögn um mat á eignum Landsbanka íslands. miðað við 30. september 2009 og 
skýrslu um greiðslustöðvun og önnur málefiii Landsbanka íslands hf. Einnig kom á fund 
nefndarinnar Ásgeir Daníelsson frá Seðlabanka íslands.

Við umfjöllun í nefndinni kom firam, með fyrirvara um endanlegar fjárhæðir, að búist væri 
við að heildareignir Landsbankans væru um 1.164 milljarðar kr. miðað við stöðu bankans 
30.9.2009. Einnig kom fram að áætlað ijárflæði heildareignanna inn í búið yrði á árinu 2009 
um 190 milljarðar kr., árið 2010 112 milljarðar kr., á árinu 2011 78 milljarðar kr., á árinu 
2012 182 milljarðar kr. og á árinu 2013 55 milljarðar kr. Eftir það tímamark væri gert ráð 
fyrir að fjárflæði til bankans næmi samtals um 534 milljörðum kr., þar af væru greiðslur frá 
NBI hf. vegna útgáfu 10 ára gengistryggðs skuldabréfs (upphaflegur höfiiðstóll 260 
milljarðar kr.) að fjárhæð um 332 milljarðar kr. í 5 ár eða til ársins 2013 verða aðeins 
greiddir vextir af skuldabréfinu. Samið var um að skuldabréfið væri afborgunarlaust fyrstu 
fimm árin, en síðan greitt niður á árunum 2014-2018, þegar gjaldeyrismarkaður verður 
kominn í eðlilegt horf. Vegna stærðar skuldabréfsins er samið um afborgunarferil þess með 
tilliti til áætlana um greiðslujöfiiuð landsins gagnvart útlöndum á næstu árum. Þá kom fram 
að í tölum um áætlað fjárflæði heildareignanna inn í búið fyrir árin 2010 og síðar eru ekki 
áfallnir vextir á eignasafiiið og þá væri ekki tekið tillit til rekstrarkostnaðar bankans en 
vaxtagreiðslur myndu a.m.k. standa straum af honum.

Hvað varðar fjárflæði úr þrotabúinu verður meðferð krafna á hendur bankanum áfram á 
forræði slitastjómar hans. Kröfulýsingarfrestur rann út 30. október 2009 og fór fyrsti 
kröfuhafafundur um lýstar kröfur fram 23. nóvember s.á. Að honum loknum gaf slitastjóm 
út kröfuskrá þar sem fram kom hvaða kröfum var lýst og með hvaða rétthæð. Slitastjóm 
hefur tekið afstöðu til lýstra krafiia skv. 109. - 112. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. með 
þeim hætti sem er tilgreint í kröfuskrá.

Kröfuhöfum sem lýstu kröfum sem hefur ekki verið tekin afstaða til var tilkynnt að frestað
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yrði að taka afstöðu til þeirra krafna. Einnig var tilkynnt að afstaða til greindra krafna yrði 
tekin eins fljótt og kostur væri og að kröfuhafafundi um lýstar kröfur yrði framhaldið 24. 
febrúar nk. um þær kröfur sem þá hefði verið tekin afstaða til frá fyrsta ftindi.

Leitast verður við að jafna ágreining um kröfur að því leyti sem afstöðu slitastjómar til 
viðurkenningar krafna verður mótmælt. Takist ekki að jafna ágreining verður ágreiningi 
vísað til dómstóla til úrlausnar, skv. 171. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. Óljóst er hvenær 
vænta má endanlegra dóma í slíkum ágreiningsmálum.

Samkvæmt 6. mgr. 102. gr. laga um fjármálafyrirtæki, sbr. 6. gr. laga nr. 44/2009, er 
slitastjóm heimilt að loknum fyrsta kröfuhafafundi 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 krafha sem standa eins í réttindaröð og ekki hefur verið 
endanlega hafnað við slitin. Fram kemur í ákvæðinu að þess skuli gætt að allir sem fara með 
viðurkenndar kröfur í sömu réttindaröð fái greiðslu á sama tíma, en frá því má víkja með 
samþykki þeirra sem ekki fá greitt eða samkvæmt ákvörðun slitastjómar ef kröfiihafi býðst 
til að gefa eftir kröfu sína gegn greiðslu hluta, sem vist má telja að sé lægri að tiltölu en aðrir 
jafnstæðir kröfuhafar munu fá á síðari stigum, þar á meðal að teknu tilliti til þess hvort kröfur 
þeirra beri vexti fram að greiðslu. Slitastjóm gæti samkvæmt þessu byijað að greiða inn á 
þær kröfur sem hlutu endanlega viðurkenningu á fyrsta kröfuhafafundi að honum loknum 
enda væru önnur skilyrði uppfyllt. Þar sem lýst hefur verið ágreiningi um afstöðu til 
viðurkenningar krafna sem annars væri unnt að greiða upp í mundu greiðslur bíða þar til 
endanleg niðurstaða dómstóla lægi fyrir. Óljóst er hvenær verður dæmt í málunum. Unnið 
verður að undirbúningi útgreiðslna þannig að unnt verði að ráðstafa peningaeign til kröfuhafa 
um leið og lagaskilyrði standa til þess.

Óvissa um fjárflæði út úr þrotabúinu kom í veg fyrir að Seðlabanki íslands gæti lagt mat 
á hversu miklar fj árskuldbindingar felist í Icesave samningum.

Alþingi, 16. des. 2009.
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