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Minnisblað

Opinber hlutafélög, frv., umsagnir, spurningar

Umsögn Bankasýslu ríkisins:

Því skal fyrst til svarað að venjulega er um að ræða eignarhald og eigendastefnu ríkis eða 
sveitarfélags, ekki beggja. Séu hluthafar fleiri en einn, sem er heimilt skv. 2. mgr. 1. gr. laganna um 
hlutafélög, getur eigendastefnan orðið mismunandi og slíkt hugsanlega orðið til baga í einhverjum 

tilvikum en gera verður þær kröfur til mismunandi eigenda að þeir komi sér saman um eigendastefnu 
fyrir félagið þannig að ekki valdi vandkvæðum í rekstri þess.

Bankasýslan bendir á 1. mgr. 76. gr. hlutafélagalaga um að ekki megi afla ótilhlýðilegra hagsmuna 
hagsmuna á kostnað annarra hluthafa eða félagsins, svo og á skyldu skv. 2. mgr. 64. gr. laga um 

gjaldþrotaskipti til að gefa bú upp til gjaldþrotaskipta. Ekkert bendir til annars en fylgja verði 
lagaákvæðum sem þessum. Verður að hafa þau í huga er eigendastefna er mótuð og síðan 
starfsreglur hins opinbera hlutafélags. Eigendastefnan og starfsreglurnar þurfa að vera í samræmi við 

lög með sama hætti og samþykktir hlutafélaga verða að vera í samræmi við hlutafélagalög og víkja 
fyrir þeim ef á milli ber.

Ekki sýnist ástæða til að breyta frumvarpinu vegna þessarar umsagnar. Í þessu sambandi vísast til 
athugasemdar við 6. gr. frumvarpsins sem orðast svo: „Til að leggja áherslu á að stjórnarmenn í 

opinberum hlutafélögum fari að reglum um eigendastefnu ríkis eða sveitarfélaga í slíkum félögum 
þykir eðlilegt að undirrituð yfirlýsing stjórnarmanna um skuldbindingu við eigendastefnuna sé 
aðgengileg á vef félagsins ásamt samþykktum félagsins, árs-, samstæðu- og sex mánaða 

árshlutareikningi."

Umsögn Félags löggiltra endurskoðenda:

Tillaga félagsins er að í staðinn fyrir að tala um „endurskoðaða dagskrá" sé talað um „breytta 
dagskrá." Hér sýnist of langt gengið. Þótt nafnorðið endurskoðandi sé lögverndað starfsheiti er 
sagnorðið „endurskoða" og lýsingarorðið endurskoðaður í almennri notkun í íslensku máli og ekki 

ástæða til að amast við slíkri notkun.

Spurningar:

Í 2. mgr. 1. gr. hlutafélaglaga segir m.a.: Opinbert hlutafélag merkir í lögum þessum félag sem hið 
opinbera, einn eða fleiri hluthafar, á að öllu leyti, beint eða óbeint. Orðin beint eða óbeint komu inn í



frumvarp í meðförum þingsins 2006. Í nefndaráliti er aðeins vikið að því í þessu sambandi að 

Landsvirkjun gæti þá örugglega tengst opinberu hlutafélagi ásamt ríki og sveitarfélagi. Ekki er í álitinu 
fjallað um einstaklinga eða félög sem eru ekki að fullu í eigu hins opinbera en skilyrði laganna um að 

hlutafélagið sé „að öllu leyti" í eigu hins opinbera virðist útiloka þá.

Um stöðu stjórnenda vegna mismunandi eigendastefnu, sem getur sennilega aðeins komið sjaldan 

upp samkvæmt framansögðu, má segja að stjórnendurnir verði að fylgja lagaákvæðum sem átt geta 
við um ákveðin atriði. Þá ættu þeir að vekja athygli viðkomandi eigenda á hugsanlegu misræmi á 

eigendastefnu þannig að úr verði greitt hið fyrsta og geta beðið um leiðbeiningu í þessu sambandi. 
Þessu getur svipað til þess er samþykktir hlutafélags reynast ekki í samræmi við hlutafélagalög.


