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Efni: Umsögn um frumvarp til upplýsingalaga (381. mál, þskj. 502).

Vísað er til tölvupósts neíndasviðs Alþingis sem barst Lánasjöði sveitarfélaga ohf. þann 30. mars 
2011, þar sem óskað er eftir umsögn Lánasjóðsins um ofangreint frumvarp.

Lánasjóður sveitarfélaga er íj ármálafyrirtæki í eigu 76 sveitarfélaga með starfsleyfi útgefið af 
Fjármálaeftirlitinu. Lánasjóðurinn starfar samkvæmt lögum nr. 150/2006 um stofnun opinbers 
hlutafélags um lánasjóð sveitarfélaga og lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Lánasjóðurinn er 
útgefandi skuldabréfa sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði (Kauphöll). 
Markmið Lánasjöðsins er að tryggja sveitarfélögum ásamt fyrirtækjum og stofnunum í eigu 
sveitarfélaga eða sveitarfélaga og ríkissjóðs lánsfé á hagstæðum kjörum og takmarkast útlán hans 
lögum samkvæmt við verkefni sem hafa almenna efnahagslega þýðingu. Reynt er að haga starfsemi 
Lánasjóðsins þannig að hún sé sem hagkvæmust og starfa í dag þrír starfsmenn hjá honum.

Verði frumvarpið samþykkt óbreytt yrði sú breyting á réttarstöðu Lánasjóðsins, að starfsemi hans 
myndi falla undir gildissvið upplýsingalaga skv. 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins. Lánasjóður sveitarfélaga 
telur ýmis vandkvæði á þeirri framkvæmd og efast um nauðsyn þessa með vísan til þess eigendur 
Lánasjóðsins falla allir undir ákvæði upplýsingalaga. Jafnframt má benda á að ríkar skyldur hvíla á 
Lánasjóðnum um upplýsingagjöf sem útgefanda verðbréfa sem tekin hafa verið til viðskipta í 

Kauphöll íslands, skv. lögumnr. 108/2007 umverðbréfaviðskipti.

Samkvæmt frumvarpinu eru lögaðilar í sambærilegri stöðu og Lánasjóðurinn undanþegnir gildissviði 
þess, ef hlutabréf þeirra hafa „fengið opinbera skráningu“ í Kauphöll.

Að mati Lánasjóðsins eru ekki neinar forsendur til þess að gera greinarmun á aðílum, sem hafa fengið 
verðbréf tekin til viðskipta á skipulögðum markaði, eftir því hvort að um útgefendur hlutabréfa eða 
skuldabréfa er að ræða. Samkvæmt 1. mgr. 122. gr. verðbréfaviðskiptalaga ber útgefanda 
fiármálageminga. sem teknir hafa veríð til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, að birta 
almenningi á Bvrópska efnahagssvæðinu allar bær innheriaupplvsingar sem varða hann eins fliótt og 
auðið er og á iafhræðisgrundvelli. Er með innheijaupplýsingum í þessu sambandi átt við nægjanlega 
tilgreindar upplýsingar sem ekki hafa verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur 
fjármálageminga, fjármáíagemingana sjálfa eða önnur atriði og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif á 
markaðsverð fj ármálageminganna ef opinberar væru, sbr. 120. gr. laganna. Reglur NASDAQ OMX 
Iceland hf. (Kauphallarinnar) fyrir útgefendur endurspegla þetta, en samkvæmt þeim ber bæði 
útgefendum hlutabréfa og skuldabréfa að birta eins fljótt og unnt er og á jafnræðisgrundvelli allar 
upplýsingar sem geta haft marktæk áhrif á markaðsverð bréfanna.



Þannig gera verðbréfaviðskiptalög engan greinarmun á tegundum Q ármálageminga varðandi kröfur til 
útgefenda þeirra um upplýsingaskyldu og meðhöndlun innheijaupplýsinga. Þannig munu sömu 
áíitaefni og lýst er í greinargerð koma upp varðandi eigendur skráðra skuldabréfa, s.s. Lánasjóðinn.

Lánasjóðurinn vill einnig benda á að í frumvarpinu er talað um „opinbera skráningu“ hlutabréfa, en 
telur að hér sé Hklega átt við „töku hlutabréfa til viðskipta á skipulegum markaði“. Ákveðinn 
lagalegur munur eru á þessum hugtökum, þó svo að aðstaðan í framkvæmd geti í sumum tilvikum 
fallið saman. í því sambandi er rétt að benda á að hlutabréf félags geta verið í viðskiptum á 
skipulegum verðbréfamarkaði án þess að bréfin hafi verið skráð opinberlega. Þannig er munur á 
opinberri skráningu verðbréfs (e. qfficial listing) og töku veðbréfs til viðskipta (e. admission to 
trading). Samkvæmt lögum nr. I I0/2007 umkauphallir er hugtakið „opinber$kráning“ skilgreint sem 
skráning Fjármálaeflirlitsins á verðbréfum á opinberan lista, að uppfylltum þeim kröfum sem gerðar 
eru til slíkrar skráningar, sbr. 4. tl. 2. gr. laganna. Hins vegar er hugtakið „taka jjármálagerninga til 
viðskipta“ skilgreint sem samþykki kauphallar á að viðskipti með fjármálagerninga hefjist á 
skipulegum verðbréfamarkaði að uppfylltum reglum hennar skv. 22. gi'., sbr. 5. tl. 2. gr. lagarma. 
Þannig geta verið mismunandi skilyrði fyrir opinberri skráningu verðbréfs og töku þess til viðskipta á 
skipulegum verðbréfamarkaði.

Að síðustu skal bent á það að sem f) ármálafyrirtæki gilda sérákvæði um þagnarskyldu varðandi allt 
það er varðar viðskipta-og einkamáleftii viðskiptamanna, sbr. 58. gr. laga um fjármálafyrirtæki. 
Ákvæði upplýsingalaga varðandi Lánasjóðinn yrði því alltaf að túlka með hliðsjón af þeim lögum.

Með vísan til ofangreindra sjónarmiða vill Lánasjóðurinn gera það að tillögu sinni að 2. mgr. 2. gr. 
frumvarpsins hlióði svo:

„Lögþessi taka til allrar starfsemi lögaðila sem eru að 75% hluta eða meira í eigu hins 
opinbera. Þau taka þó ekki til lögaðila, sem eru útgefendur fjármálagerninga sem teknir hafa 
verið til viðskipta á skipulÖgðum markaði, og dótturfélaga þeirra

Að síðustu telur Lánasjóðurinn, með hliðsjón af framangreindri breytingatillögu, ekki tilefni til að 
fjalla frekar um frumvarpið.

Virðingarfyllst,

Öttar Guðjónsson, 

framkvæmdastj óri.


