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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar, 491. mál

Vísað er til tölvupósts atvinnuveganefndar Alþingis frá 21. mars sl. þar sem óskað var umsagnar 
NASDAQ OMX Iceland hf. (,,KauphÖIlin“) um tillögu til þingsályktunar um útgáfu virkjanaleyfa, 
breytt eignarhald Landsvirkjunar og félagsform íyrirtækisins, verkefhafjármögnun og 
undirbúningsvinnu vegna lagningar rafstrengs til Evrópu. Kauphöllin vill koma á framfæri 
athugasemdum við b.-lið tillögunnar sem varðar hugmyndir um að gefa öflugum innlendum 
fjárfestum, eins og lífeyrissjóðum, kost á því að eignast hlut í Landsvirkjun.

í athugasemdum um b-íið í greinargerð er vísað til norska olíufyrirtækisins Statoil sem dæmi um 
olíu- og gasvinnslufyrirtæki sem skráð hefur verið á hlutabréfamarkað í Noregi og í New York. 
Norska ríkið sé hins vegar áfram ráðandi híuthafi í félaginu og eigi 67% af hlutabréfum í því. Með 
vísan til þessa er í þingsályktunartillögunni lagt til að skoðað verði hvort hagkvæmt sé fyrir ríkissjóð 
að gefa öflugum innlendum langtímafjárfestum eins og lífeyrissjóðum kost á að koma að 
Landsvirkjun sem eigendur að fyrirtækmu með eignarhlut sem væri samtals alit að 30%. Enn fremur 
er lögð áhersla á að skoða verði hvernig hægt sé að tryggja að sá eignarhlutur verði ekki 
framseljanlegur og geti ekki gengið kaupum og sölum á almennum markaði.

Kauphöllin styður það markmið tillögunnar að veita fjárfestum, Öðrum en ríkissjóði, tækifæri til að 
eignast takmarkaðan hlut í Landsvirkjun. Það er aftur á móti óíjóst hvaða nauðsyn hvílir að baki 
þeirri áherslu að tryggja verði að sá eignarhlutur sé ekki framseljanlegur og geti með því ekki gengið 
kaupum og sölum á almennum markaði. Samkvæmt tillögunni er gengið út frá því að ríkissjóður 
haldi ráðandi hlut í Landsvirkjun en af því leiðir að sú brýna nauðsyn sem gæti talist tengjast 
skerðingu á framsali á eignarhluta minnihluta eigenda virðist ekki vera til staðar. Skerðingin er hins 
vegar til þess fallin að minnka verðmæti eignarhlutarins og þar með tekjur ríkissjóðs af sölu hans. í 
þessu samhengi má enn fremur benda á að forsenda fyrir skráningu Statoil á hlutabréfamarkað í 
Noregi og í New York er framseljanleiki þeirra hluta sem þar eru skráðir. Sú staðreynd virðist ekki 
fylgja röksemdinni að baki tillögunni.

Kauphöllin vill einnig koma því á framfæri að skráning hlutabréfa á skipulegan verðbréfamarkað og 
heimild til framsals er til þess fallið að auka verðmæti hluta og tryggja betri og skilvirkari 
verðmyndun. Enn fremur má til sanns vegar færa að regluverk og aðhald skipulegra 
verðbréfamarkaða leiði til hagkvæmari rekstrar og betri stjómarhátta fyrirtækja. Kauphöllin leggur 
til að hugað verði að hagkvæmni þess að heimila framsal takmarkaðs eignarhluta í Landsvirkjun og 
skráningu á hlutabréfamarkað. Slík skráning sé líkleg til að auka virði félagsins og færa ríkissjóði, 
ásamt Öðrum fjárfestum, auknar tekjur af fjárfestingu sinni.
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