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Efni: Umsögn slitastjórnar Glitnis hf. um frumvarp að breytingalögum á lögum nr. 
161/2002 um fjármálafyrirtæki, þingmál nr. 787 á 144. löggjafarþingi, þingskjal nr. 
1401 („frumvarpið“).

Slitastjóm Glitnis hf. fagnar frumvarpinu sem og þeim skrefum sem nýverið hafa verið 
tekin til að gera Glitni hf. kleift að halda áfram með nauðasamningsumleitanir sínar.

Frumvarpið innheldur gagnlegar breytingar á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki 
(„ffl.") sem auðvelda nauðasamningsumleitanir en eins og rakið er hér á eftir er telur 
slitastjórnin nauðsynlegt að skýra eða breyta nokkrum ákvæðum frumvarpsins til þess 
að þau nái markmiði sínu. Þar að auki er það mat slitastjómarinnar að nauðsynlegt sé 
að gera lagabreytingar sem ekki er að finna í frumvarpinu, til þess að tryggja að tillögur 
Fjármála- og efnahagsráðuneytisins sem kynntar voru 8 júní, nái fram að ganga.

Þar af leiðandi förum við þess á leit við Efnahags- og viðskiptanefnd að tekið verði tillit 
til þeirra breytingatillagna sem fram koma í þessari umsögn.

Við höfum rætt eftirfarandi breytingartillögur við þá kröfuhafa Glitnis hf. sem stóðu að 
tillögum til framkvæmdahóps Íslands um losun gjaldeyrishafta um stöðugleikaframlag 
Glitnis hf. og eru þeir sammála tillögunum og styðja þær breytingar sem hér eru lagðar 
til.

Breytingar á Frumvarpinu 

A -  liður 1. gr.

Þessi lagagrein mun heimila kröfuhafafundi að taka ákvörðun um ábyrgðarleysi 
slitastjóma fjármálafyrirtækja þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 77. gr. laga nr. 21/1991 um 
gjaldþrotaskipti o.fl. („gjþl.") en heimilar kröfuhöfum að vera óbundnir af slíkri ákvörðun 
körfuhafafundar. Samanburður á texta frumvarpsins og meðfylgjandi greinargerðar
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gefur tilefni til að gera skýrari greinarmun á ábyrgðarleysi og skaðleysi, en lagalega er 
markverður munur á þeim hugtökum. Ef kröfuhafi samþykkir að veita ábyrgðarleysi þá 
felur það í sér ákvörðun um að halda ekki uppi kröfum gagnvart þeim aðila sem veitt er 
ábyrgðarleysi. Skaðleysi felur hinsvegar í sér að sá sem veitir slíkt skaðleysi ákveður 
að bæta hinum skaðlausa kostnað sem á hann fellur eða tjón sem honum ber að bæta.

A -  liður 1. gr. vísar aðeins til ábyrgðarleysis en orðalag greinarinnar og meðfylgjandi 
frumvarps gefur til kynna að ætlunin hafi verið að einnig væri heimilt að veita skaðleysii. 
Þá er einnig óljóst hvernig tilteknir kröfuhafar geti verið óbundnir af ákvörðun 
kröfuhafafundar um að viðkomandi fjármálafyrirtæki í slitameðferð veiti slitastjóm 
ábyrðgarleysi.

Það er í ósamræmi við þá meginreglu að nauðsynlegur meirihluti kröfuhafa geti 
samþykkt nauðsamning sem er bindandi fyrir alla kröfuhafa að ákveðnir kröfuhafar geti 
verið óbundnir af ákvörðun slíks meirihluta kröfuhafa um ábyrgðarleysi slitastjómar. Þar 
sem líklegt er að ákvörðun um ábyrgðarleysi verði tekin í tengslum við 
nauðasamningsumleitanir fjármálafyrirtækis í slitameðferð mun lagagreinin að óbreyttu 
gera ákveðnum kröfuhöfum kleift að njóta góðs af nauðasamningum án þess að 
samþykkja eða vera bundnir af öllum skilmálum hans. Þessi heimild kröfuhafa mun þar 
að auki grafa undan tilgangi ákvæðisins og hafa það í för með sér að kröfuhafa sem er 
ósáttur við ákvörðun meirihluta kröfuhafa að samþykkja nauðasamning, sem felur í sér 
að stöðugleikaskilyrðin eru uppfyllt, er gert kleift að höfða mál gegn meðlimum 
slitastjómar, hvort sem slík málshöfðun er á Íslandi eða erlendis. Ef frumvarpið nær 
óbreytt fram að ganga og kröfuhafi gæti verið óbundinn af ákvörðun um ábyrgðarleysi 
vegna ráðstafana í samræmi við 2. mgr. 103. gr. laganna (en þar er að finna lagalegan 
grundvöll fyrir greiðslu stöðuleikaframlagsins) gæti hann átt rétt á því að gera kröfu á 
hendur meðlimum slitastjómar vegna greiðslu stöðuleikaframlagsins. Það gengur illa 
upp enda er tilgangur frumvarpsins meðal annars að gera slitastjómum mögulegt að 
greiða stöðuleikaframlagið á þess að eiga það á hættu að ósáttir kröfuhafar geri kröfur 
á hendur þeim persónulega. Töluverður kostnaður mun falla á slitastjóm í tengslum við 
slíka málshöfðun óháð því hvort hún á rétt á sér eða ekki.

Af þessum sökum leggjum við til að a - liður 1. gr. verði breytt þannig að 
kröfuhafafundur geti samþykkt:

(i) ábyrgðarleysi slitastjómar gagnvart viðkomandi fjármálafyrirtæki í 
slitameðferð og kröfuhöfum þess; og

(ii) skaðleysi slitastjómar, með eignum búsins, vegna alls tjóns eða 
kostnaðar, þ.m.t. lögfræðikostnaðar, sem slitastjóm kann að verða fyrir 
vegna krafna sem hafðar eru uppi gagnvart meðlimum slitastjómar þrátt 
fyrir ákvörðun kröfuhafafundar um ábyrgðarleysi;

og að slík ákvörðun verði bindandi fyrir alla kröfuhafa..

C -  liður 1. gr.

C -  liður 1. gr. heimilar slitastjóm, þrátt fyrir ákvæði XIX kafla gjþl., að ráðstafa eignum 
og öðrum réttindum fjármálafyrirtækis til Seðlabanka Íslands („Seðlabankinn") án
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greiðslu „...til að Ijúka megi slitameðferð e f telja má að það þjóni hagsmunum 
kröfuhafa...“ .

Ákvæði c -  liðar 1. gr. kveða hinsvegar ekki á um hvaða mælikvarði skal lagður til 
grundvallar mat á „hagsmunum kröfuhafa“. Ákvæði greinarinnar ættu að kveða á um að 
taki nægjanlegur fjöldi kröfuhafa ákvörðun um slíka ráðstöfun skuli ráðstöfunin teljast 
þjóna hagsmunum kröfuhafa. Án slíkrar tilgreiningar mun ósáttum kröfuhafa vera 
mögulegt að vefengja lögmæti greiðslu eða annarra ráðstafana til Seðlabankans á 
þeim grundvelli (a) að viðkomandi kröfuhafi hafi ekki haft hagsmuni af greiðslunni eða 
ráðstöfuninni, (b) að það að inna af hendi greiðslu eða ráðstafa réttinum án endurgjalds 
þjóni ekki hagsmunum kröfuhafa almennt, (c) að stöðuleikaframlagið gæti hafa verið 
lægri fjárhæð eða d) á öðrum sambærilegum grundvelli.

C -  liður 2. gr.

Ákvæði c -  liðar 2. gr. er afar gagnlegt enda hefur það í för með sér að ekki þarf að 
rekja og staðfesta framsöl samningskrafna þremur mánuðum fyrir frestdag eða síðar í 
þeim tilgangi að ákvarða atkvæðisrétt.

Hinsvegar er ekki raunhæft að ákvarða atkvæðisrétt miðað við þann dag sem ákvæði c 
-  liðar 2. gr. kveður á um enda er aðeins til tæmandi skrá yfir kröfur og framsal þeirra 
frá og með lokum kröfulýsingarfrests.

Lagt er til að auk tilvísunar til 5. mgr. 101. gr. ffl. sé heimilt að miða við lok 
kröfulýsingarfrests viðkomandi fjármálafyrirtækis.

Tillögur um viðbætur við frumvarpið 

Framsal krafna

Til að unnt sé að halda áfram með nauðasamningsumleitanir er nauðsynlegt á ákvarða 
hvaða kröfuhafar njóta atkvæðisréttar um frumvarp að nauðasamningi og tryggja að 
greiðslur skv. ákvæðum nauðasamningsins fari til þeirra kröfuhafa sem eiga rétt á 
þeim.

Þar sem kröfur á hendur fjármálafyrirtækjum í slitameðferð eru framseljanlegar er 
nauðsynlegt að ákvarða tiltekinn dag sem atkvæðisréttur og réttur til greiðslu skuli 
miðast við.

Það er lagt til að slitastjórnum verði veitt heimild til að ákvarða þann dag sem 
atkvæðisréttur og réttur til greiðslu skuli miðast við og skal sá dagur tilgreindur í 
frumvarpi að nauðasamningi. Mun þetta gera það að verkum að slitastjórnir geta 
gengið úr skugga um að atkvæðisrétti og greiðslum sé rétt úthlutað til kröfuhafa.

Ef krafa er framseld eftir þennan tiltekna dag gæti framsalshafi gert viðeigandi 
ráðstafanir gagnvart framseljanda varðandi nýtingu atkvæðisréttar eða krafið 
framseljanda um þá greiðslu sem framseljandi fær skv. ákvæðum nauðasamningsins.
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Hér í viðauka við þessa umsögn eru tillögur að breytingum á frumvarpinu í samræmi 
við framangreint. Áréttað er að í viðaukanum er aðeins að finna tillögur að breytingum 
en slitastjóm telur nauðsynlegt að markmið tillagnanna nái fram að ganga.

Virðingarfyllst, 

Slitastjórn Glitnis hf.

Steinunn Guðbjartsdóttir hrl. Páll Eiríksson hdl.
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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 ljúka 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.


