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Efni: Umsögn slitastjórnar Glitnis hf. um þingmál nr. 786 á 144. löggjafarþingi, 
þingskjal nr. 1400.

Slitastjóm Glitnis hf. vísar til kynningar á vegum Fjármála- og efnahagsráðuneytisins 
sem haldin var þann 8. júní 2015 um heildstæða aðgerðaráætlun til losunar 
fjármagnshafta þar sem meðal annars var kynntur fyrirhugaður stöðugleikaskattur.

Slitastjórn Glitnis hf. áskilur sér allan rétt fyrir sína hönd, Glitnis hf. og kröfuhafa 
félagsins, í tengslum við fyrirhugaðan stöðugleikaskatt. Umsögn þessi felur ekki í sér 
viðurkenningu á lögmæti slíkrar skattlagningar.

Fram kom í áðurnefndri kynningu að þau fjármálafyrirtæki sem þegar eru í 
slitameðferð og sem muni Ijúka þeim með samþykktum nauðasamningi fyrir 31. 
desember 2015 munu ekki vera skattskyldir aðilar skv. fyrirhuguðum 
stöðugleikaskatti.

Til að Ijúka nauðasamningsferlinu er nauðsynlegt að inna af hendi þá greiðslu sem 
frumvarpið kveður á um en áður en að því kemur þarf nauðasamningurinn að hljóta 
staðfestingu héraðsdóms.

Vert að benda nefndinni á að hvorki slitastjórn né kröfuhafar ráða eða geta haft áhrif 
á dagskrá dómstóla. Þar af leiðandi getur komið upp sú staða að nauðasamningur 
hljóti ekki staðfestingu innan þeirra tímamarka sem kveðið er á um þrátt fyrir að 
slitastjórn, viðkomandi fjármálafyrirtæki í slitameðferð og kröfuhafar þess hafa gripið 
til allra þeirra ráðstafana sem í þeirra valdi stendur til þess að Ijúka 
nauðasamningsumleitunum, þar með talið að leggja fram frumvarp að 
nauðasamningi og halda kröfuhafafund til að kjósa um frumvarpið, vel fyrir þessi 
tímamörk.

Jafnvel þótt héraðsdómur staðfesti nauðasamning fyrir 31. desember 2015 getur 
þeim úrskurði verði skotið til Hæstaréttar íslands. Það er ekki á valdir slitastjórna eða 
kröfuhafa að stýra slíku ferli né þeim tíma sem það tekur.

Þar að auki mun, skv. f -  lið 2. gr. frumvarps að breytingum á lögum nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki, sbr. þingmál nr. 787, þingskjal 1401, fara fram mat á 
efnahagslegum áhrifum frumvarps að nauðasamningi og áhrifum þess á stöðugleika í 
gengis- og peningamálum og á fjármálastöðugleika og skal það mat fylgja beiðni um 
staðfestingu nauðasamnings. Líkt og með framangreint staðfestingarferli
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nauðasamninga fellur þetta mat Seðlabanka íslands utan valdsviðs slitastjórna og 
kröfuhafa og er þeim því ómögulegt að stýra tímalengd ferlisins.

Slitastjórn Glitnis leggur því til að breytingar verði gerðar á undanþágu skattskyldu 
skv. fyrirhuguðum stöðugleikaskatti þannig að hún nái einnig til þeirra 
fjármálafyrirtæka sem gripið hafa til allra þeirra ráðstafana sem eru á þeirra valdi til 
að Ijúka nauðasamningsferlinu á eða fyrir 31. desember 2015 að því gefnu að 
endanleg staðfesting dómstóla á nauðasamningnum fáist en þrátt fyrir að slík 
staðfesting hafi ekki borist fyrir 31. desember 2015. Þær ráðstafanir sem viðkomandi 
fjármálafyrirtæki þarf að hafa gripið til fyrir áðurnefnt tímamark til þess að falla undir 
undanþágu frá skattskyldu án þess að endanleg staðfesting nauðasamnings liggi fyrir 
eru (i) að afla samþykkis frumvarps að nauðasamningi frá tilskildum meirihluta 
kröfuhafa, á kröfuhafafundi þar sem greidd eru atkvæði um frumvarpið og (ii) leggja 
fram beiðni til héraðsdóms um staðfestingu nauðsamningsins, að þvi gefnu að mat 
Seðlabankans á áhrifum hans liggi fyrir innan tímamarkanna.
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Viðauki

Drög að breytingum á frumvarpinu

A -  liður 1. gr.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 103. gr. laganna:

a. Við 1. mgr. bætast tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 
77. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. er heimilt á kröfuhafafundi að taka ákvörðun 
um að menn sem eiga sæti í slitastjórn fjármálafyrirtækis í slitum, sbr. 4. mgr. 
101. gr. skulu (i) ekki bera persónulega skaðabótaábyrgð og skulu ekki vera 
skuldbundnir til að bæta tjón samkvæmt almennum reglum vegna tjóns sem 
þeir kunna að valda í störfum sínum og (ii) vera haldið skaðlausum, með 
eignum fjármálafyrirtækisins, af öllum kostnaði, þ.m.t. lögfræðikostnaði, kröfum 
eða tjóni sem þeir kunna að verða fyrir, hvar sem er í heiminum, vegna 
skipunnar þeirra í slitastjórn. Ákvörðun kröfuhafafundar um ábyrgðarleysi 
og/eða skaðleysi skal vera bindandi fyrir alla kröfuhafa viðkomandi 
fjármálafyrirtækis.

C -  liður 1. gr.

C. Við 2. mgr. bætast þrír nýir málsliðir, svohljóðandi: Þrátt fyrir ákvæði XIX. kafla
laga um gjaldþrotaskipti o.fl. er slitastjórn heimilt að ráðstafa eignum og öðrum 
réttindum fjármálafyrirtækis með viðskiptum við Seðlabanka íslands eða á 
annan hátt, sbr. ákvæði til bráðabirgða III í lögum um Seðlabanka íslands, eftir 
atvikum án endurgjalds, til að Ijúka megi slitameðferð ef telja má að það þjóni 
hagsmunum kröfuhafa og eftir atvikum hluthafa eða stofnfjáreigenda. Skal 
slitastjórn tilkynna fyrir fram um slíka ráðstöfun á fundi með kröfuhöfum í 
samræmi við 3. málsl. 3. mgr. Þegar slík ákvörðun er borin upp eða tekin á 
fundi með kröfuhöfum, skal litið svo á að hún þjóni hagsmunum kröfuhafa í 
skilningi þessarar greinar og er slitastjórn ekki skylt að leggja sjálfstætt mat á 
hvort svo sé.

C -  liður 2. gr.

C. Á eftir 3. málsl. 3. mgr., er verður 8. málsl., kemur nýr málsliður, svohljóðandi: í
frumvarpi að nauðasamningi fjármálafyrirtækis er slitastjórn einnig heimilt að 
víkja frá 4. mgr. 30. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. þannig að litið verði til stöðu 
krafna á þeim degi sem um ræðir í 5. mgr. 101. gr. laga þessara eða við lok 
kröfulýsingafrests viðkomandi fjármálafyrirtækis, án tillits til framsals þeirra fram 
að þeim tíma.

Nýr h -  liður 2. gr.

Aðeins kröfuhafar sem skráðir eru í kröfuskrá á þeim degi sem tilgreindur er í frumvarpi
að nauðasamningi fjármálafyrirtækis (sem skal ekki vera fyrr en [ ] dögum áður en
héraðsdómur staðfesti nauðasamning) njóta atkvæðisréttar um frumvarp að
nauðasamningi fjármálafyrirtækisins.
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Aðeins kröfuhafar sem skráðir eru í kröfuskrá á þeim degi sem tilgreindur er í frumvarpi 
að nauðasamningi fjármálafyrirtækis (sem skal ekki vera fyrr en [ ] dögum áður en 
héraðsdómur staðfesti nauðasamning) eiga rétt á greiðslu samkvæmt ákvæðum 
nauðasamningsins.


