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Árétting vegna umsagnar SFF vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um 
fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum (starfsleyfi, áhættustýring, stórar 
áhættuskuldbindingar, starfskjör, eignarhlutir, eiginfjáraukar, o.fl.), 571. mál.

A fundi efnahags- og viðskiptanefndar fyrr í dag varð umræða um 10. gr. frumvarps til laga um breytingu 
á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, 571. mál. 10. gr. frumvarpsins leggur til breytingar á 2. og 
3. mgr, 29. gr. a núgildandi laga um fjármálafyrirtæki.

A fundinum kom fram að Samtök tjármálafyrirtækja vilja fella niður hluta af 1. mgr. 10. gr. frumvarpsins 
eða fyrstu 3 málsliði 1. mgr. sem fjallar um að fjármálafyrirtæki sé óheimilt að veita stjómarmanni, 
framkvæmdastjóra, lykilstarfsmanni eða þeim sem á virkan eignarhlut í því, og aðila í nánum tengslum 
við hann, lán eða aðra fyrirgreiðslu nema gegn traustum tryggingum.

Skilja hefði mátt umræðuna þannig að samtökin vilja fella niður 1. mgr. núgildandi 29. gr. a sem segir 
að ijármálafyrirtæki og dótturfélögum þess sé óheimilt að veita lán sem eru tryggð með veði í 
hlutabréfum eða stofnfjárbréfum útgefnum af því. Sama gildi um aðra samninga sé undirliggjandi áhætta 
á önnur bréf.

Samtökin árétta að umfjöllun þeirra snýr aðeins að 1. mgr. 10. gr. frumvarpsins og leggja þau ekki til að 
1. mgr. 29. gr. núgildandi laga um sem fjallar um lán sem eru tryggð með veði í hlutabréfum, verði felld 
niður.

A fundinum kom einnig fram fyrirspurn um það hvort starfsmönnum fiármálafyrirtækja væri skylt að 
vera með öll sín fjármálaviðskipti við það (Jármálafyrirtæki sem þeir vinna hjá og hvort regluvörður og 
áhættustýring hefðu nauðsynlega yfírsýn yfir fjárhagsmálaefni lykilstarfsmanna og annarra starfsmanna.

Starfsmönnum banka og sparisjóða er ekki skylt að vera með sín venjulegu bankaviðskipti við sinn 
banka eða sparisjóð. Reglur banka og sparisjóða hvetja þó til þess. Þó er þeim skylt skv. reglum 
viðkomandi fjármálafyrirtækis að vera með launareikning hjá fjármálafyrirtækinu. Öll 
verðbréfaviðskipti starfsmanna verða að fara í gegnum viðkomandi ljármálafyrirtæki sem þeir starfa 
hjá. Innri endurskoðandi athugar hæfi allra starfsmanna reglulega og flettir þeim upp í vanskilaskrá 
Creditinfo. Starfsmenn veita heimild til þess við undirritun ráðningarsamnings. Við vanskil starfsmanna 
hringja ákveðnar bjöllur hjá lánaeftirliti. Lykilstarfsmenn eru teknir reglulega i hæfismat hjá innri 
endurskoðanda og við það eru fjármál þeirra skoðuð.
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