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Efni: Fyrirspurn um mat á endurheimtum þrotabús Landsbanka Ísíands

í bréfi yöar dags. 13. þ. m. er óskað eftir mati ráðuneytisins á áætiun skilanefndar Lf um endurheimtur 
krafna þrotabúsins. Efnahags- og víðskiptaráðuneytið hefur ekki beína aðkomu að starfi skilanefnda 
eða siltastjórna og lúta þær ekki eftirlití ráöuneytisins, Ráðuneytiö er því ekki í aðstöðu til þess að 
meta sjálfstætt hvort tiiteknar kröfur eða eignir skili sér í þrotaböið í samræmi við áætlanir 
skilanefndar. Ef ráðist y rð i) sjáifstætt mat á því hvort áætlun skiiánéfndar sé raunhæf þyrfti að kaupa 
að umtalsverða ráðgjöf sem tæki væntanlega einhverjar vikur eða mánuði. Samanstanda enda eignir 
þrotabús LÍ af þúsundum efnislegra og óefnislegra eigna.

í bréfi yðar er spurt hvort ráðuneytið hafi metið sérstaklega skuldabréf það sem NBI gaf út tií uppgjörs 
við þrotabú LÍ. Því er til að svara að ráðuneytið var ekki beinn aðili að samningunum á milli NBI og 
þeirra sem gættu hagsmuna þrotabúsins. Var aðkoma stjórnvaida að þeim samningum fyrst og fremst 
fjármálaráðuneytisins meö fulltingi hins alþjóðiega ráðgjafafyrirtækis Hawkpoint.

í bréfi yðar er einnig spurt hvort ráðuneytið hafí lagt mat á áætlanir skiianeíndar um úthlutun úr búinu, 
sérstakiega hvort ráðuneytið hafi metið þaö hvenær eignir búsins yerði aðgengilegarfyrír TiF og ef 
ekk i, hver gæti þá hagsmuna ríkissjöðs i þessu máli. Komi til þess að ríkissjóður gangist i ábyrgð fyrir 
TIF verður það á grundvelii sérstakrar heimíidar i iögum, og fyrir liggur að áform eru uppi um að gerður 
verði samningur um umsýsiu vegna lcesave-samninganna milii TiF og fjármálaráðuneytisins, sbr. 
fylgiskjal IV með frumvarptnu. Markmiö þess samnings er að gæta sem best hagsmuna ríkissjóðs.

Ráðuneytið hafði samráð við fjármálaráðuneytið við svar þetta.

Fyrir Íiönd ráðherra


