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Efni: Reglur Fjármálaeftirlitsins um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja.

Fjármálaeftirlitið vísar til umsagnarbeiðni stjómskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis frá 8. 
febrúar sl., svarbréfs eftirlitsins frá 1. mars sl. og fundar eftirlitsins með stjómskipunar- og 
eftirlitsnefnd þann 8. mars s l Á fundinum var óskað frekari upplýsinga um reglur 
Fjármálaeflirlitsins um kaupaukakerfi §áiTaálafyrirtækja, nr. 700/2011, sem m.a. varða 
upplýsingar og gagnsæi vegna starfskjara innan 5 ármálafyrirtækj a.

Sl. haust setti Fjármálaeftirlitið reglur um kaupaukakerfi §ánnálafyrirtækja, nr. 700/2011, á 
grundvelli heimildar i 57. gr. a í lögum um fjármálafyrirtæki (ffl), nr. 161/2002. Við 
samningu reglnanna var tekið mið af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2010/76/EB auk 
þess sem litið var til reglna annarra landa í Evrópu. Vegna þessa tók Fjármálaeftirlitið saman 
minnisblað til efnahags- og viðskiptanefndar, dags. 14. nóvember 2011, og er minnisblaðið 
meðfylgjandi.

Helstu efnisatriði reglna um kaupaukakerfí fjármálafyrirtækja

í stuttu máli má draga saman helsta muninn á reglum Fjármálaeftirlitsins og erlendum reglum 
um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja með eftirfarandi hætti:

1. Mælt er fyrir um ákveðið hámarkshlutfall kaupauka í íslensku reglunum.

2. íslensku reglumar leggja algjört bann við kaupaukum til starfsmanna i 
eftirlitseiningum Qármálafyrirtækja, sbr. 13. gr. reglnanna.

3. íslensku reglumar leggja bann við kaupaukum til stjómarmanna, sbr. 12. gr.

4. íslensku reglumar taka til allra starfsmanna fjármálafyrirtækja en tilskipun ESB nær 
aðeins til lykilstarfsmanna, framkvæmdastjóra, stjómarmanna, yfírmanna (e. senior 
management) og þeirra sem hljóta sambærileg laun og yfirmenn.

5. Reglur um nánari framkvæmd á frestun á hluta af kaupauka eru aðeins strangari á 
íslandi en erlendis.

6. Tilskipun ESB mælir fyrir um að í stærri fjármálafyrirtækjum skuli starfa launanefhd 
(e. remuneration committe). íslensku reglumar mæla ekki sérstaklega fyrir um skipun 
launanefnda en miða þess í stað að því að stjóm fjármálafyrirtækis í heild komi að 
ákvörðunum um kaupaukakerfi. Það ákvæði verður síðan að setja í samhengi við

reglnanna.
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annað ákvæði íslensku reglnanna sem mælir fyrir um að óheimilt sé að greiða 
stjómarmönnum kaupauka.

Nánari upplýsingar er að finna í minnisblaðinu sjálíu sem er meðfylgjandi. Reglur 
Fjármálaeftirlitsins um kaupaukakerfi íylgja jafnframt með. Sérstök athygli er vakin á 14. gr. 
reglnanna sem varðar upplvsingagiöf og gagnsæi. Skv. 4. mgr. 14. gr. skal m.a. gerð grein 
fyrir kaupaukakerfi fyrirtækisins og áunnum kaupaukaréttindum lýst í ársreikningi 
Qármálafyrirtækja. í ársreikningum skal jaíhíramt gerð grein fyrir heildarstarfskjörum, þ.e. 
öllum greiðslum og hlunnindum, íramkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna.

Breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki m.t.t. upplýsinga og gagnsæis

Umrædd 14. gr. reglna um kaupaukakerfi fær m.a. stoð af 3. mgr. 87. gr. ffl., sem bættist við 
lögin árið 2010. Með breytingalögum nr. 75/2010 bættist ný málsgrein við 87. gr. laga um 
fjámiálafyrirtæki, nr. 161/2002, svohljóðandi: í  ársreikningi skal tilgreina upplýsingar um 
launagreiðslur og hvers konar greiðslur eða hlunnindi félagsins tíl hvers og eins 
stjörnarmanns og Jramkvœmdastjóra. Jajhframt skal í ársreikningi tilgreina upplýsingar um 
heildargreiðslur og hlunnindi lykxlstarfsmanna auk upplýsinga um f/ölda þeirra .

Umrædd málsgrein kom inn í lögin við 3. umræðu um frumvarpið á þingi með 
breytingatillögu meiri hluta viðskiptanefndar, sbr. þingskjal nr. 1263. í þingskjalinu segir m.a. 
að það sem einkum hafi verið rætt í nefhdinni hafi verið að mikilvægt væri að gagnsæi ríkti í 
starfsemi fiármálaívrirtækia. b.m.t. væri æskilegt að upplvsingar um fiármálafvrirtæki væm 
eins aðgengilegar almenningi og kostur væri. Meiri hlutinn lagði því til að getið yrði um 
launakjör æðstu stjómenda fjármálafyrirtækja enda geti upplýsingar um launakjör þeirra gefið 
til kynna hversu heilbrigð starfsemi fyrirtækisins er. Meiri hlutinn taldi jafnframt að 
upplýsingagjöf af þessu tagi veitti nauðsynlegt aðhald.

Fjármálaeftirlitið bendir á að umrædd lagabreyting á 87. gr. ffl., ásamt með setningu reglna 
eftirlitsins um kaupaukakerfi, nr. 700/2011, kann þegar að hafa náð þeim markmiðum sem 
stefnt hefur verið að með setningu nýrra upplýsingalaga og vom til umræðu á fundi eflirlitsins 
með stjómskipunar- og eftirlitsneíhd þann 8. mars sl.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

Halldóra E. Ólafsdóttrr njálmar S. Brynjójfsson

Fylgigögn: Minnisblað Fjármálaeftirlitsins til efhahags- og viðskiptanefhdar dags. 14. nóvember 2011.
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Minnisblað

Efni; Reglur um kaupaukákerfi fjármálafyrirtækja

Dags: 14. nóvember 2011
Til: Efnahags- og viðskiptanefnd

Frá:________ Fjármálaeftirlitið_____________

Á fundi efhahags- og viðskiptanefndar, dags. 7. nóvember sl., var þess óskað að 
Fjármálaeftirlitið myndi láta í té minnisblað um áhrif innleiðingar tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins nr. 2010/76/EB1 á íslenskan rétt, að því er varðar reglur um kaupauka (e. 
remuneration policies). í minnisblaði þessu verður því að meginstefnu vikið að gildandi 
lögum og reglum um kaupaukakerfi á fslandi í samanburði við reglur um kaupaukakerfi á 
erlendiun vettvangi.

Vakin er athygli á því að tilskxpun nr. 2010/76/EB varðar frekari þætti en kaupaukareglur. í 
minnisblaði þessu verður einvörðungu vikið að þexm þáttum tilskipunarinnar er varða 
kaupaukareglur. Er gert ráð fyrir að efnahags- og viðskiptaráðuneyti varpi frekara ljósi á aðra 
þætti tilskipunarinnar.

Gildandi lög og reglur rnn kaupaukakerfi:

í 57. gr. a. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. 43. gr. laga nr. 75/2010 er að finna 
ákvæði um kaupaukakerfi. Er ákvæðið svohljóðandi:

„Að teknu tilliti til heildarafkomu fjármálafyrirtækis yfir lengri tíma, undirliggjandi áhættu og 
fjármagnskostnaðar, er fjármálafyrirtæM heimilt að veita kauprétt eða kaupaukagreiðslur í 
samræmi við reglur sem Fjármálaeftirlitið setur. Áunnin réttindi starfsmanna samkvæmt 
kaupaukakerfi skulu færð til gjalda á hverju ári eftir því sem reikningsskilareglur heimila og 
sérstaklega gerð grein fyrir þeim í skýringum með ársreikningi.“

1 e. Directive 2010/76/EU of the European Parlíament and of the Council of 24 November 2010 amending 
Directives 2CK36/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for re- 
securitisations, and the supervisory review of remuneration policies



í III ákvæði til bráðabirgða í lögtim nr. 75/2010 segir ennfremur:

„Þrátt íyrir ákvæði 57. gr. a laganna, sbr. a-lið 43. gr. laga þessara, er fjármálafyrirtækjum 
óheimik til 1. janúar 2012 að gera samninga við framkvæmdastjóra og lykilstarfsmenn sem jafna 
má til kaupaukasamninga ef slíkir samningar eru umfram 10% af heildarlaunaútgjöldum 
íjármálafyrirtækisins á ársgrunni eða ef þeir hækka laun einstakra starfsmanna um meira en 
25% á ársgrunni timfram heildarlaun viðkomandi án kaupauka."

Á gnmdvelli heimildar í 57. gr. a. í lögum nr. 161/2002 setti Fjármálaeftirlitið reglur um 
kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja nr. 700/2011. Eru þær meðfylgjandi minnisblaði þessu. Við 
samningu reglnanna var tekið mið af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2010/76/EB auk 
þess sem litið var til reglna annarra landa í Evrópu. Verður hér að neðan nánar fjallað um 
samanburðinn á íslensku reglunum og reglum um kaupaukakeríi á erlendum vettvangi.

Samanburður á reglum FME og reglura um kaupaukakerfi á erlendum vettvangi:

Reglur Fjármálaeftirlitsins nr. 700/2011 um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja eru að miklu 
leyti sambærileg því sem gengur og gerist í aðildarríkjum ESB og EES um þessar mundir. Um 
ákveðin atriði ganga reglurnar þó lengra en reglur annarra ríkja.

Reglur sem birtast í tilskipun ESB byggja að ýmsu leyti á Öðrum viðmiðum sem mótuð hafa 
verið á alþjóðlegum vettvangi undanfarin ár, sbr. einkum eftirfarandi skjöl:

1 FSB (Financial Stability Board) Principles for Sound Compensation Practices frá 2. 
apríl 2009.

2. CEBS (nú EBA) High-level Principles for remuneration policies frá 20. apríl 2009.
3. Commission Recommendation on remuneration policies in the financial sector frá 30. 

apríl 2009.

Við samningu reglna Fjármálaeftirlitsins um kaupaukakerfi var litið til alira þessara gagna. í 
þessu samhengi er vert að geta þess að tilmæli Framkvæmdastjórnar ESB frá 30. apríl 2009 
voru ofarlega í huga íslenska löggjafans þegar lög nr. 75/2010 voru samþykkt. Þannig sagði í 
athugasemdum með frumvarpi til laganna að Fjármálaeftirlitinu væri ætlað að hafa umrædd 
tilmæli til hliðsjónar við setningu reglna um kaupaukakerfi. Óhætt er að segja að reglur 
Fjármálaeftirlitsins um kaupaukakerfi fari nokkuð vel saman við þessi tilmæli
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Framkvæmdastjórnar ESB að því undanskildu að í reglunum er ekki fjallað um 
starfslokasamninga, enda var sérstaklega mælt fyrir um það í lögum nr. 75/2010 að tekið 
skyldi á því viðfangsefhi í reghigerð efnahags- og viðskiptaráðherra.

í framhaldi af setningu laga nr. 75/2010 hóf Fjármálaeftirlitið að fylgjast með því ferli sem þá 
var hafið innan ESB varðandi vinnu við tilskipun um málefni tengd kaupaukakerfum. Við 
vinnslu tilskipunarinnar voru drög af henni lögð fyrir Evrópuþingið. Þar voru samþykktar 
breytingar á drögunum sumarið 2010, m.a. um að hámarkshlutfall kaupauka af 
heildarlaunum skyldi nema 50%. Þessar breytingar lágu fyrir þegar vinna hófst við reglur 
Fjármálaeftirlitsins um kaupaukakerfi haustið 2010. DrÖg að tilskipun ESB fóru í framhaldinu 
fyrir Ráð ESB en þar tóku drögin aftur breytingum. Athygli vakti að endanleg tilskipun 
innihélt ekki fyrrgreint ákvæði um hámarkshlutfall kaupauka. Má gera ráð fyrir því að erfitt 
hafi reynst að ná pólitískri samstöðu meðal allra ríkja ESB um sameiginlegt hámark 
kaupauka. Það er hins vegar hvers og eins ríkis að meta hvernig markmiðum tilskipunar ESB 
verður best náð, enda er sá munur á tilskipunum og reglugerðum ESB að tilskipanir eftirláta 
ríkjum ákveðið mat við útfærslu á því hvernig markmiðum þeirra skuli náð en reglugerðir 
veita mun minna svigrúm í þeím efnum. Við setningu reglnanna voru sjónarmið 
Evrópuþingsins höfð til hliðsjónar. Á daginn hefur komið að Danir og Norðmenn hafa farið 
svipaða leið og Fjármálaeftirlitið, en í Danmörku og Noregi hefur verið miðað við 50% 
hámarkshlutfall kaupauka af árslaunum.

Nokkuð rík hefð er fyrir því í íslenskum rétti að líta til danskrar og norskrar löggjafar við mat 
á því hvernig skynsamlegt sé að haga lögum og reglum. Það er því vert að geta þess að í 
Danmörku og Noregi hefur sú leið verið farin að setja nokkuð strangari reglur um 
kaupaukakerfi en t.d. í Bretlandi og Svxþjóð. Af þessu verður ráðið að Danir og Norðmenn 
telja sig hafa svigrúm til að ná markmiðum tilskipunar ESB með því að setja reglur sem ganga 
lengra en lágmarksviðmiðin sem fram koma í tilskipuninni.

í stuttu máli má draga saman helsta muninn á reglum Fjármálaeftirlitsins og þeim erlendu 
reglum sem skoðaðar voru með eftirfiarandi hætti:

1. Mælt er fyrir um ákveðið hámarkshlutfall kaupauka í íslensku reglunum.
2. íslensku reglurnar leggja algjört bann við kaupaukum til starfsmanna í 

eftirlitseiningum fjármálafyrirtækja.
3. íslensku reglurnar leggja bann við kaupaukum til stjórnarmanna.
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4. íslensku reglurnar taka til allra starfsmanna fjármálafyrirtækja en tilskipun ESB nær 
aðeins til lykilstarfsmanna, framkvæmdastjóra, stjómarmanna, yfirmanna (e. senior 
management) og þeirra sem hljóta svipuð laun og yíirmenn.

5. Reglur um nánari framkvæmd á frestun á hluta af kaupauka eru aðeins strangari á 
íslandi en erlendis.

6. Tilskipun ESB mælir fyrir um að í stærri fjármálafyrirtækjum skuli starfa launanefnd 
(e. remuneration committee). íslensku reglumar mæla ekki sérstaklega fyrir um 
skipun launanefnda en miða þess í stað að því að stjóm fjármálafyrirtækis í heild komi 
að ákvörðunum um kaupaukakerfi. Það ákvæði verður síðan að setja í samhengi við 
annað ákvæði íslensku reglnanna sem mælir fyrir um að óheimilt sé að greiða 
stjórnarmönnum kaupauka.

7. íslensku reglurnar virðast ganga aðeins lengra en tilskipun ESB mælir íyrir um 
varðandi það hvemig kaupauki skuli samsettur.

Um helstu efnisreglur Evrópuréttar varðandi kaupaukakerfi vísast til hluta af viðauka með 
tilskipun 2010/76/EU (CRDIII), sem birtur er sem viðauki I með minnisblaði þessu.

Minnisblað þetta er sett fram með hefðbundnum fyrirvörum og tekur mið af þeim 
tímaramma sem lá til grundvallar samningu þess.

FJÁRMÁLAEFTIRIITIÐ

Fylgiskjöl:
1. Reglur nr. 700/2011 um kaupaukakerfi íjármálafyrirtækja
2. Hluti af viðauka I með tilskipun 2010/76/EU
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Nr. 700 30. júní 2011

REGLUR
um kaupaukakeríl fjármálafyrirtækja.

l.g r.
Skilgreiningar.

Framkvœmdastjóri: Einstaklingur sem stjóm fjármálafyrirtækis ræður tii þess að standa fyrir 
rekstri þess í samræmi við ákvæðt hlutafélagalaga eða laga um fjármálafyrirtæki, burtséð írá 
starfsheiti að öðru leyti.

Kaupaukakerfi: Starfsreglur fjármálafyrirtækis um kaupauka.
Kaupauki: Greiðsiur og híunnindi til starfsmauns, m.a. reiðufé, sérstakar íifeyrisgreiðslur og 

kaupréttir, venjulega skilgreint með tiUitÍ til árangurs, sem ekki eru þáttur í fóstum starfskjörum 
starfsmanns, þar sem endanleg íjárhæð eða umfang greiðslu liggur ekki fyrir með nákvæmum hætti 
fyrirfram.

Lykilstarfsmaður: Einstakíingur í stjömunarstarfi hjá flármálafyrirtæki, annar en framkvæmda- 
stjóri, sem hefur umboð til að taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu 
fyrirtækisins.

Fyrirtœki: Fjármálafyrirtæki samkvæmt lögum um fjármáíafyrirtækt,

Z gr.
Gildissvið.

Reglur þessar gilda um Qármálafyrirtæki, sbr. lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
Reglur þessar hafa ekki áhrif á kjarasamningsbundin réttíndi eða skyldur starfsmanna.

3.gr.
Almennar reglur um kaupaukakerfi.

Fyrirtæki sem hyggst greiða einum eða fleíri starfsmönnum sínum kaupauka er skylt að koma á 
kaupaukakerfi sem stjórn fyrirtækisins skal samþykkja að fengnu áliti starfskjaranefhdar sé slíkri 
nefhd til að dreifa. Kaupaukakerfi skal samræmast þeim markmiðum sem það á að tryggja, sbr. 4. 
gr., og eftii þessara reglna að Öðru leyti. .

Framkvæmdastjóra fyrirtækis ber að tryggja að samningar og greiðslur til aílra starfsmanna 
samræmist kaupaukakerfi fyrirtækisins. Kaupaukákerfi fyrirtækis skal endurskoðað a.m.k. árlega 
þannig að tryggt sé að það taki mið af stöðu fyrirtækisins hverju sinni og aðstæðum á fjármála- 
markaði. Við þessa endurskoðun skal einnig tekið mið af regiulegu innra mati fjármálafyrirtækis á 
áhættu starfseminnar. Kaupaukakerfi má ekki stuðía að því að heildargreiðslur vegna kaupauka á 
ársgrundvelli ógni getu fyrirtækisins til þess að skila hagnaði.

Fyrirtæki skal gera Fjármálaeftirlitinu grein fyrir gildandi kaupaukakerfi. Ef Fjármálaeftirlitið 
fer þess á leit skal fyrirtækið rökstyðja að kaupaukakerfí samræmist markmiðum 4. gr., og reglum 
þessum að öðru leyti. Breytingar sem samþykktar eru á kaupaukakerfi skulu án tafar sendar Fjár- 
málaeftirlitinu. Upplýsingum um kaupaukakerfi sem sendar eru Fjármálaeftirlitinu skaí fylgja úttekt 
og greining á kaupaukakerfinu, sbr. 5. gr. reglna þessara.

Fyrirtæki sem veitir enga kaupauka er ekki skylt að setja sér sérstakar reglur um kaupauka, enda 
staðfesti stjóm fyrirtækisins sannanlega við Fjármálaeftirlitið eigi síðar en í febrúar ár hvert að 
fyrirtækið muni ekkí greiða neina kaupauka það árið.

4. gr.
Markmið kaupaukakerfis.

Kaupaukakerfi ska! miða að því að kaupaukar:
1. hvetji ekki til óhóflegrar áhættutöku,
2. vinni ekki gegn langtimahagsmunum fyrirtækisins og stöðugleika Qármálakerfisins,
3. samræmist sjónarmiðum um vemd viðskiptavina fyrirtækisins, kröfuhafa og hluthafa eða 

stofnfjáreigenda, og
4. samræmist að öðru ieyti eðliíegum og heilbrigðum viðskiptaháttum.
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5.gr.
Eftirlit innanfjármálafyrirtœkis með kaupaukakerfi ogframkvœmd þess.

Þegar við á og a.m.k. árlega skulu eftirtaldir aðilar framkvæma úttekt og greiningu á hvort kaup- 
aukar samræmast kaupaukakerfí íyrirtækis og reglum þessum:

1. Áhættustýring skal greina áhrif kaupaukakerfis á áhættusnið (e. risk proftle) og rekstur 
fyrirtækisins.

2. Regluvarsla skal greina hvemig uppbygging kaupaukakerfís hefur áhrif á framfylgni 
fyrirtækisins við lög og reglur, þ.m.t. reglur þessar og innri reglur fyrirtækisins.

3. Innri endurskoðun skal með reglubundnum hætti kanna uppbyggingu, framkvæmd og áhrif 
kaupaukakerfís fyrirtækisins. Liður í eftirlitinu skal m.a. vera árviss úttekt á heildar- 
starfskjörum framkvæmdastjóra og iykiistarfsmanna. Við þá úttekt skal m.a. litið til hvers 
kyns greiðslna frá dótturfélögum fyrirtækisins, ef þeim er til að dreifa. Auk þess skal gerð 
úttekt á kaupaukagreiðsium til annarra starfsmanna.

Telji framangreindir aðilar tilefni til athugasemda skal án tafar tilkynna stjóm fyrirtækisins og 
Fjármáiaeftirlitinu formlegaum slíka athugasemd.

Eigi síðar en í februar á hverju ári skal stjóm fjármálafyrirtækis sjá til þess að úttekt og greining 
samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar á kaupaukakerfi fyrirtækisíns verði send Fjármálaeftirlitinu.

6. gr.
Jafnvœgi á milli fastra launa og kaupauka.

í kaupaukakerfi skal byggt á þeirri meginreglu að hæfilegt jaftivægi sé á milli fastra launa og 
kaupauka.

Samtala veitts kaupauka til starfsmanns, að meðtöldum þeim hluta greiðslu sem er frestað, má á 
ársgrundvelli ekki nema hærri fjárhæð en 25% af ársiaunum viðkomandi án kaupauka.

í kaupaukakerfi skal á því byggt að samsetning kaupauka, t.d. hvort um er að ræða greiðslu í 
reiðufé, eignarhlut í fyrirtækinu eða biöndu mismunandi þátta, sé ákvörðuð út frá því sjónarmiði að 
hún stuðli að heilbrigðum og traustum rekstri fyrirtækisins tií langframa.

Ávallt skal fresta greiðsiu hluta af kaupauka, a.m.k. 40% a f honum, um að lágmarki þrjú ár. Við 
mat á því hvort fresta beri greiðslu um lengri tíma en þrjú ár skal höfð hliðsjón af áhættum 
starfseminnar og eðli þeirra starfa sem viðkomandi starfsmaður hefur með höndum fyrir fyrirtækið.

Ef heildarkaupauki starfsmanns á ársgrundvelii nemur ekki hærri fjárhæð en 10% af árslaunum 
starfsmanns án kaupauka er heimilt, þrátt fyrir ákvæði 4. mgr., að greiða kaupaukann út án frestunar.

Þegar fyrirtæki veitir kaupauka í formi eignarhluta í fyrirtækinu og hyggst fresta afhendingu 
hans eða þegar fyrirtæki veitir kauprétt og eignast í tengslum við slik viðskipti tímabundið eigin 
eignarhluti skal þess gætt að samanlagt hlutfali eignarhiuta samræmist 29. gr. iaga um fjármála- 
fyrirtæki. Fyrirtæki er skylt að bókfæra slíka eignarfiluti í efnahagsreikningi fyrirtækisins og er 
óheimiit að varðveíta slíka eignarhluti í Öðru félagi.

7. gr.
Ahrif kaupauka ájjárhagsstöðu jyrirtœkis.

Kaupaukakerfi má ekki stuðia að því að heiidargreiðslur eða framtíðarskuldbindingar vegna 
kaupauka á ársgrundvelli ógni getu fyrirtækisins tii að skiia hagnaði eða takmarki getu þess til að 
styrkja eiginfjárgrunn sinn.

8. gr.
Ráðningarkaupaukar.

í kaupaukakerfi er óheimilt að gera ráð fyrir tryggðum kaupauka, þ.e. kaupauka sem starfs- 
maður fær óháð árangri í starfí.

Ákvæði 1. mgr. kemur ekki í veg fyrir að fyrirtæki veiti starfsmanni staka greiðsiu á fyrsta ári 
við ráðningu, svokailaðan ráðningarkaupauka.

Samtala ráðningarkaupauka og annars kaupauka, að meðtöldum þeim hluta greiðslu sem er 
frestað, til starfsmanns á fyrsta ári ráðningar má á ársgrundvelli ekki nema hærri fjárhæð en 60% af
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árslaurmm viðkomandi án kaupauka. Ákvæði 4. mgr. 6. gr. um frestun á greiðslu hluta kaupauka á 
einnig við um ráðningarkaupauka.

Ef til starfsloka kemur hjá starfsmanni sem síðar er ráðinn að nýju til fyrirtækisins eða annars 
félags innan samstæðu fyrirtækisins innan þriggja ára frá fyrri starfslokum er óheimilt að veita 
honum ráðningarkaupauka.

9. gr.
Mat á áhœttu.

í>egar fyrirtæki hyggst greiða kaupauka skal það taka mið af áhrifiim áhættu á þann árangur sem 
fyrírtækið hyggst umbuna fyrir.

Kaupaukakerft skal mæla fyrir um að starfsmenn eigi ekki viðskipti, t.d. afleiðuviðskipti} í því 
skyni að verja sig fyrir áhættu vegna kaupauka.

10. gr.
Mat á árangri.

Við ákvörðun kaupauka starfsmanns skal ekki aðeins íitið til árangurs hans, heldur jafnframt 
árangurs þeirrar viðskiptaeiningar sem hann tilheyrir, frammistöðu fyrirtækisins í heild og þeirrar 
áhættutöku sem liggur árangrinum til grundvallar. Fyrirtækið skal einnig líta ti! þess hvort starfs- 
maður framfylgi Ínnri reglum og ferlum fyrirtækisins og hvort hann virði lög og stjórnvaldsfyrirmæii 
í störfum sínum, einkum um samskipti við viðskiptavini.

11.gr.
Lœkkun, afturköllun eða endurgreiðsla kaupauka.

Kaupaukakerfi skal taka mið af því að kaupaukar verði ekki veittir eða aðeins veittir að litlu 
leyti e f  ein eða fleiri af eftirtöldum aðstæðum skapast:

1. Þegar tilskilin frammistaða viðkomandi starfsmanns næst ekki.
2. Þegar tilskilin frammistaða viðkomandi viðskiptaeiningar eða deiidar innan fyrirtækisins 

næst ekki.
3. Þegar tilskilin frammistaða fyrirtækisíns næst ekki, t.d. þegar fyrirtækið uppfyllir ekki 

kröfur Fjámmálaeftirlitsins um eiginQárgrunn á grundvelli 84. gr. lagaum Qánnálafyrirtæki.
4. Þegar starfsmaður fylgir ekki reglum eða innri ferlum íyrirtækisins eða virðir ekki lög eða 

stjómvaldsfyrirmæli í störfum sínum.
Kaupaukakerfi skal tryggja að fyrirtæki sé heimilt að afturkalla þegar ákveðinn kaupauka sem 

ekki hefur verið greiddur út þegar ein eða fleiri af aðstæðum 1. til 4. tl. 1. mgr. skapast.
Kaupaukakerfí skal tryggja að fyrirtæki sé heimilt að endurkrefja starfsmann um þegar 

útgreiddan kaupauka ef t ljós kemur að árangur hans hefur að veruiegu ieyti vikið frá því sem gert 
var ráð fyrir við töku ákvörðunar um kaupauka. Kaupaukakerf! ska! mæla fyrir um að samningar séu 
þannig utbúnir að endurkröfit megi hafa uppi við starfsmann í vissan tíma jafnvel þótt hann starfí 
ekki lengur hjá fyrirtækinu. Frestur til að setja fram endurkröfu á hendur starfsmanni skal aldrei vera 
skemmri en fimm ár frá því að ákvörðun um greiðslu kaupauka var tekin.

Kaupaukakerfi skal tryggja að kaupauki, sem hefur verið ákveðinn en ekki greiddur vegna frest- 
unar, sbr. 6. gr.} skuli ekki greiddur þegar að fyrirhuguðum greiðsludegi kemur ef staða fyrirtækisins 
hefur versnað verulega eða útlit er fyrir að staða fyrirtækisins muni versna verulega.

Hljóti fyrirtæki lán tii þrautavara frá Seðlabanka íslands skulu engir kaupaukar greiddir þar til 
telja má víst að fyrirtækið hafí á ný öðlast trausta fjárhagsstöðu.

12. gr.
Séráfcvœði um stjórnarmenn.

Óheimiit er að greiða stjómarmönnum fyrirtækis kaupauka.
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13.gr.
Sérákvœði um starfsmenn sem starfa við áhættustýringu, 

innri endurskoðun eða regluvörslu.
Laun starfsmanna sem starfa við áhættustýringu, ínnri endurskoðun eða regtuvörslu skulu vera 

næg til þess að hæfír og reyndir einstaklingar sækist eftir slíkum störfum. Launin skulu jafhíramt 
taka mið af þeirri ábyrgð sem hvílir á slikum starfsmönnum og vera samkeppnishæf. Eftiríit innri 
endurskoðunar skv. 5. gr. reglna þessara tekur til framangreinds.

Kaupaukar skulu ekki greiddir starfsmönnum sem starfa við áhættustýringu, innri endurskoðun 
eða regluvörslu. Fyrirtæki ber að hafa hliðsjón af þessu við ákvörðun fastra launa sííkra starfsmanna, 
sbr. einnig 1. mgr. þessarar greinar.

14. gr.
Vpplýsingagjof og gagnsæi.

Aliir starfsmenn skulu upplýstir um meginatriði kaupaukakerfls. Starfsmenn sem hljóta kaup- 
auka á grundvelli kaupaukakerfis fyrirtækisins skulu upplýstir um þau atriði sem áhrif hafa á 
greiðslur til þeirra.

Áunnin réttindi starfsmanna samkvæmt kaupaukakerfí skulu færð til gjaida á hverju ári eftir því 
sem reikningsskilareglur kveða á um.

Á aðalfundi skal hluthöfum eða stofhfjáreigendum gerð grein fyrir meginatriðum kaupauka- 
kerfís með skýrum hætti.

I ársreikningi skal gerð grein fyrir kaupaukakerfí fyrirtækisins og áunnum kaupaukaréttindum 
lýst. Þar skulu a.m.k. koma fram upplýsingar um heitdarskuldbindingar fyrirtækisins vegna kaup- 
auka> annars vegar þær skuldbindingar sem komu til greiðslu á reikningsárinu og hins vegar þær 
framtíðarskuidbindingar sem fyrirtækið hefur tekist á hendur vegna kaupaukagreiðslna, sbr. enn 
fremur lagaákvæði sem giída um reikningsskil fyrirtækisins. Auk þess skal í ársreikningi gerð grein 
fyrir heildarstarfskjörum, þ.e. ekki aðeins kaupaukum heldur Öllum greiðslum og hlunnindum, 
framkvæmdastjóra og lyktlstarfsmanna.

15. gr.
Gildistaka o.fl.

Reglur þessar eru settar á grundvelii 57. gr. a laga nr. 161/2002 um Qármáiafyrirtæki og taka 
þegar gildi.

Fjármálafyrirtæki skulu í fyrsta sinn senda Fjármálaeftirlitinu upplýsingar um kaupaukakerfi í 
samræmi við reglur þessar eigi síðar en 1, nóvember 2011, ásamt úttekt og greiningu á kaupauka- 
kerftnu sbr. 5. gr. reglna þessara.

Fjármálafyrirtæki er aðeins heimilt að greiða kaupauka í samræmi við regiur þessar, sbr. 57. gr. 
a laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Brot gegn 57. gr. a er refsivert samkvæmt 110. gr. og 112. 
gr. b sömu iaga.

Fjármálaeftirlitinu, 30, jún í 2011.

Gunnar 1>. Andersen. ________________
Ragnar Hafliðason.

B-deild- Útgáfud.: 8. júlí 2011
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ANNEX I

Annexes V, VI, VII, IX and XII to Dsrective 2006/48/EC are amended as follows:

(1) !n Annex V, the followmg Sectíon is added:

‘11 . RHMUNEÍtATlON POLICIES

23. When estabíishing and applying the total remuneration policies, inclusive o f salaries and discretionary 
pension betiefits, for categories of staff including senior management, risk takers, staff engaged in control 
functions and any employee receiving total remuneration that takes them into the samc remuneration 
bracket as senior management and risk takers, whose professional activitíes have a material impact on 
their risk profile, credit tnstitutions shall cotnply with the foilowing principles in a way and to the extent 
that is appropriate to their size, intemal organisation and the nature, the scope and the complexity o f their 
activities:

{a) the remuneration policy is consistent with and promotes sound and effective risk management and 
does not encourage risk-taking that exceeds the leveí of tolerated risk of the credit institurion;

(b} the remunetation policy is in iirte with the bustness strategy, objectives, values and long-term interests 
of the credit institutiott, and incorporates measures to avoid conflicts of interest;

(c) the management body, ín its supervisory function, of the credit institutton adopts and periodically 
reviews the genera] principles öf the remuneratton policy and is responsible for its impiementation;

(d) the implementation of the remuneration policy ts, at Seast annuaiíy, subject to central and independent 
intemal review for compiíance with poltcies and procedures for remuneration adopted by the 
management body in íts stipervisory furtctton;

(e) staff engaged in control functions are independent frorn the bustness units they oversee, have appro- 
priate authority, and are remunerated in accordance with the achievement of the objectives linked to 
their functions, independent of the perfomiance of the business areas they control;

(f) the remuneration of the senior oíftcers in the risk management and compitance functions is direaíy 
overseen by the remuneration committee referred to in point (24) or, if such a committee has not been 
established, by the management body in its supervisory function;

(g) where remuneration ts performance related, the totaf amount o f remuneration is based on a combi- 
natíon of the assessment of the performance of the indivídual and of the business unit concerned and 
of the overalt results of the credtt institution and when assessing individual performance, fínancia! and 
non-financial criteria are taken into account;

(h) the assessment of the perfonuance is set in a multi-year framework in order to cnsure that the 
assessment process ts based on longer-term performance and that the actual payment o f 
performance-based components of remuneration is spread over a period which takes account of the 
underlying business cycle of the credit institutton and its business risks;

(i) the total variable remuneration does not limit the ability of the credit institution to strengthen its 
capital base;

0} guaranteed variable remuneration is exceptional and occurs only when hiring new staff and ís limíted to 
the flrst year of empioyment;

(k) in the case of credit institutions that benefit from exceptional govemment intervention:

(i) variable remuneratton is strictly iimited as a percentage of net revenue where it is inconsistent with 
the maintenance of a sound capital base and timely extt from govemment support;
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(ii) the reievant competent authorities require credit institutions to rcstructure remuneration in a 
manner aligned with sound risk management and long-term growth, including, where appropriate, 
establishing limits to the remuneration of the persons who effectively direct the business of the 
credit institution within the meaning of Anicle 11(1);

(iii) no variable remuneration is paid to the persons who effectively direct the business of the credit 
institution within the meaning of Article 11(1) uniess justified;

0) fixed and variable components of total remuneration are appropnately balanced and the fixed 
component represents a sufficiently high proporrion of the totai remuneration to allow the 
operation of a fully flexible policy, on variable remuneration components, including the possibility 
to pay no varíable remuneration component.

Credit institutions shall set the appropriate ratios between the fixed and the variable component of the 
total remuneration;

(m) payments related to the early termination of a contract reflect performance achieved over time and are 
designed ín a way that does not reward faílure;

(n) the measurement of performance used to calculate variable remuneration components or pools of 
variabíe remuneration components ínciudes an adjustment for all types of current and future risks 
and takes into accouat the cost of the capitai and the liquidity required.

The allocation of the variable remuneration components within the ctedít institution shall also take into 
account all types of current and future risks:

(o) a substantíal portion, and in any event at least 50 %, of any variabíe remuneration shail consist of an 
appropriate baiance of:

(i) shares or equivalent ownership interests, subject to the Íegal structure of the credit instituiion 
concemed or share-linked instruments or equivalent non-cash instruments, in case of a non- 
listed credit institurion, and

(ii) where appropriate, other instruments within the meaning of Article 66(1 a){a), that adeqtiately reflect 
the credit quality of the credit institution as a going concem.

The instmments referred to in this point shall be subject to an appropriate retention poltcy designed to 
align incentives with the Íonger-term interests of the credit institution. Member States or their 
competent authorities may place resttictions on the types and designs of those instruments or 
prohibit certain instraments as appropriate. This point shall be applied to both the portion of the 
variable remuneration component deferred in accordance with poirtt {p} and the portion of the variab ie 
remuneration component not deferred;

(p) a substantiai ponion, and in any event at least 40 %, of the variable remuneration component is 
deferred over a period which is not less than three to 5 years and is correctly aligned wíth the 
nature o f the business, its risks and the activities of the member of staff in question.

Remuneration payabíe under deferrai arrangements shail vest no faster than on a pro-rata basis. In the 
case of a variabie remuneration component of a particularly high amount, at least 60 % of the amount 
shaii be deferred. The length of the deferral period shall be established in accordance with the business 
cyde, the nature of the business, its risks and the activities of the member of staff in question;

(q) the variable remuneration, including the deferred portion, is paid or vests oniy if it is sustainable 
according to the financial situation of the credit institution as a whole, and justified according 10 
the performance o f the credit institution, the business unit and the individuai concemed.
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Without prejudice to the general principles of national contract and labour law, the total variable 
remuneration shaií gcneraily be considerably contracted where subdued or negau've fmancial 
perforraance of the credit institution occurs, taking ínto account both current remuneration and 
rcductions in payouts of amounts previously eamed, including through malus or ciawback 
arrangennents:

(r) the pension policy is in line with the business strategy, objectives, values and long-term interests of che 
credít institution.

If the employee leaves che crcdit insticution before retirement, discretionaiy pension benefits shaH be 
held by che credit institution for a period of 5 years in the form of instrumems referred to in point (o). 
In case of an employee reachíng retirement, discretionaty pension benefits shalt bc paíd to the 
employee in the form of instruments referred to in point (o) subjece to a five-year retention period;

(s) staff members are required to undertake not to use personaí hedging strategies or remunexacion- and 
liability-relatcd ínsurance to undermíne the risk alignment effects embedded in their remunerarion 
arrangements;

(t) variabte remuneration is not paid chrough vehicles or methods that facilitate the avoidance of che 
requirements of this Directive,

The principles set out in thts point shall be applied by credic institutions ac group, parent company and 
subsidiaty Ievels, índuding chose establíshed in offshore financiai centres.

24. Credit institutions that are significant in terms of cheir sixe, incema! organisation and the nature, che scope 
and the complexity of their activities shalí estabiish a remuneracion committee. The remuneration committee 
shall be constituted in such a way as to enabie it to exercise competent and independenc judgment on 
remuneration polictes and practices and the incentives created for managing risk, capitaf and fiquidity.

The remuneration cotnmittee shalt be responsible for the preparation of decisions regarding remuneration, 
including those which have implicatíons for the risk and risk management of the credit institution 
concerned and which are to be taken by the management body in ics supervisoty funccion. The Chair 
and the members of che remuneracion committee shalt be members of the management body who do not 
perform any executíve functions in che credit tnstitution concémed. When preparing such decisions, che 
remuneration commictee shalí Cake into account the long-term interests of shareholders, investors and othcr 
stakehoiders in the credit institution.’.

(2) Fart 1 of Annex VI is amended as foliows:

(a) point 8 is replaced by the foilowing:

‘8. Wichout prejudice to points 9, 10 and 11, exposures to regional govemments and iocal authoriries shaii be 
risk-weighted as exposures to institutions, subject to poinc 1 la. Such treatment is independent of the exercise 
of discretion specified in Articie 80(3). The preferential treatment for short-term exposures specífied in points 
31, 32 and 37 shall not be applied,’;

(b) the following point is inserted:

'l la .  Without prejudice to points 9, 10 and 31, exposures to regionai governmencs and local authorities of che 
Member Staccs denominated and funded in the domestic currency of that regional goventment and iocal 
authority shaii be assigned a risk weight of 20

(c) poinc 68 is amended as foliows:

(i) in the firsc paragraph, pos'ncs (d) and (e) are repiaced by the following:




