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Efni: Frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða); 631. mál.

Á vettvangi Stefnis hf. hefur farið fram könnun á inntaki frumvarps til breytingar á 
lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997 
-  631. mál. Frumvarpið tekur einkum til breytinga á þeim lagaákvæðum er ákvarða 
lífeyrissjóðum heimildir og takmarkanir til fjárfestinga. Við beitingu þeirra ákvæða 
hafa í gegnum tíðina komið fram margvísleg álitaefni.

Almennt verður að gera þá kröfu að beiting lagareglna sé fyrirsjáanleg. Þeir 
hagsmunir sem hér um ræðir réttlæta slíka kröfu hæglega enda fjárfesta 
lífeyrissjóðir í almannaþágu og að jafnaði til lengri tíma. Í ljósi þess er bent á 
eftirfarandi sem fjalla mætti um með skýrari hætti í frumvarpinu.

I. Samstæður sjóða, rekstrarfélaga þeirra og annarra.
Samkvæmt 5. mgr. b-liðar 6. gr. frumvarpsins skulu aðilar sem teljast til sömu 
samstæðu eða tilheyra hópi tengdra viðskiptavina, sbr. lög um fjármálafyrirtæki nr.
161/2002, teljast einn aðili við útreikning samkvæmt greininni. Í athugasemdum 
sem fylgja frumvarpinu er sérstaklega tekið fram að hin nýja 36. gr. c. sé efnislega 
samhljóða núgildandi 5. mgr. 36. gr., laga nr. 129/1997. Í athugasemdum þeim er 
fylgdu núgildandi lögum segir að hugatakið samstæðu beri að skilja með sama hætti 
og í hlutafélagalögum nr. 2/1995, sbr. einnig lög um ársreikninga nr. 3/2006.

Í 1. mgr. 2. gr. laga um hlutafélög kemur fram að eigi hlutafélag svo mikinn hluta 
hlutafjár í öðru hlutafélagi eða einkahlutafélagi að það fer með meiri hluta atkvœða 
í félaginu, teljist um móðurfélag og dótturfélag að ræða. Í 3. mgr. sömu greinar segir 
að ef hlutafélag hefur yfirráð í öðru félagi teljist það einnig móður og dótturfélög.
Þá segir í 4. mgr. 2. gr. að móður- og dótturfélög myndi samstæðu. Í 5. tölul. 1. mgr.
2. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga er nánar fjallað um tengsl félaga sem mynda 
samstæðu, sbr. 7. tölul. sömu málsgreinar.

Þegar litið er til framangreinds virðist nokkurrar óvissu geta gætt þegar lífeyrissjóðir \kiim i,i
fjárfesta í verðbréfa-, fjárfestingar- eða fagfjárfestingarsjóðum rekstrarfélaga 
verðbréfasjóða sbr. lög nr. 128/2011 um sama efni. Sjóðirnir eru um margt
frábrugðnir hlutafélögum en rekstrarfélög þeirra hafa þó óneitanlega nokkur ítök í 444 4 N
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rekstur þeirra. Þannig er ekki hægt a útiloka að komist yrði að þeirri niðurstöðu að 
rekstrarfélag sjóða og sjóður í rekstri þess, auk eiganda rekstrarfélagsins teldust til 
einnar og sömu samstæðunnar, þrátt fyrir að það virðist ekki beinlínis vera 
markmiðið með setningu lagareglunnar.

Með vísan til alls framangreinds er lagt til að tekið verði fram með skýrum hætti að 
sjóðir í rekstri rekstrarfélags myndi ekki samstæðu með hvorum öðrum eða 
rekstrarfélagi þeirra enda sé ákv. laga nr. 128/2011 gætt í rekstri þeirra.

II. Sjóðir sama rekstrarfélags sem tengdir viðskiptavinir
Eins og áður sagði skulu aðilar samkvæmt 5. mgr. b-liðar 6. gr. frumvarpsins sem 
teljast til tengdra viðskiptavina, sbr. lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, teljast 
einn aðili við útreikning samkvæmt greininni.

Afleiðing af þessu kann að vera að litið verð á sjóði í rekstri rekstrarfélags sem 
tengda viðskiptavini vegnayfirráða rekstrarfélags þeirra yfir þeim. Sú niðurstaða er 
óháð því hvort efnahagslega áhætta sjóða samþættist á nokkurn hátt. Ekki virðist 
stefnt að þessu markmiði með setningu laganna.

Með vísan til framangreinds er lagt til að tekið verði fram með skýrum hætti að tveir 
sjóðir í rekstri rekstrarfélags verðbréfasjóða skv. lögum nr. 128/2011 myndi ekki 
hóp tengdra viðskiptavina nema ef ákv. b-liðar 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. a laga nr. 
161/2002 teljast uppfyllt.

III. Lækkun heimildar til fjárfestingar í einstöku félagi.
Í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða var að finna 
heimild til fjárfestingar í allt að 20% af hlutafé samlagshlutafélags, sbr. ákvæði VII 
til bráðabyrgða. Sú heimild féll úr gildi í árslok 2015. Ekki er að finna sérstaka 
heimild til slíkrar aukinnar fjárfestingar í frumvarpinu og ráð gert fyrir að fjárfesting 
í hverju félagi fari ekki fram úr 15%, sbr. 7. mgr. b-liðar 6. gr. frumvarpsins.

það er mat Stefnis hf. að æskilegt sé að lífeyrissjóðir geti fjárfest í auknum mæli í 
félögum sem hafa þann sérstaka tilgang að halda utan um framtaksfjárfestingar. Er 
þar til þess að líta að sjónarmið um sérstaka áhættudreifingu eiga ekki sérstaklega 
vel við enda um litlar fjárfestingar að ræða í samhengi við heildarfjárfestingar 
sjóðanna. Þá má nefna að svo takmarkaðar fjárfestingarheimildir ýta undir það sem 
nefnt hefur verið hjarðhegðun, enda þurfa fleiri lífeyrissjóðir þá að koma að hveiju 
einstöku verkefni (a.m.k. 7, í stað 5). Þá mun aðilum sem standa að 
framtaksfjárfestingum reynast örðugara um vik að ljúka fjármögnun sjóða sinna við 
slíkar aðstæður. Í því samhengi má t.d. nefna að gangi sameining tveggja af stærri 
lífeyrissjóðum landsins eftir munu 4 lífeyrissjóðir standa fyrir u.þ.b. 60% af 
fjárfestingargetu sjóðanna.



Í samræmi við framangreint er sú tillaga gerð að undanþága á borð við ákv. VII til 
bráðabyrgða í núgildandi lögum standi lífeyrissjóðum áfram til boða.

Önnur afleiðing af framangreindri 7. mgr. b-liðar 6. gr. frumvarpsins er að heimild 
til fjárfestingar í fjárfestingarsjóðum skv. lögum nr. 128/2011 er 15% en var áður 
25%. Ekki að sjá að sambærileg rök eigi við um slíka sjóði og aðra sjóði um 
sameiginlega fjárfestingu (fagfjárfestasjóði) sem lífeyrissjóðum standa til boða. 
Þannig gilda ákv. lögbundnar reglur um áhættudreifingu fjárfestingarsjóða -  til 
dæmis að ekki megi fjárfesta í tveimur félögum umfram 20% og hámarkseign í 
einstökum útgefanda skuli mest nema 35% af eignum sjóðs. Fjárfestingarsjóðir 
starfa undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins og þurfa í starfsemi sinni að uppfylla 
margvísleg skilyrði um upplýsingagjöf, hvort tveggja til fjárfesta sinna og til 
eftirlitsaðilans. Ekki er að sjá að málefnaleg rök kalli á svo skertar 
fjárfestingarheimildir í fjárfestingarsjóðum, en ljóst er að fjárfesting í þeim er annars 
eðlis en fjárfesting í einstökum hlutafélögum.

Í samræmi við framangreint er sú tillaga gerð að fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða 
í fjárfestingarsjóðum falli undir þær takmarkanir er fram koma í 6. mgr. hins 
tilvitnaða ákvæðis.

Undirritaður lýsir sig fúslega reiðubúinn að fjalla með ítarlegri hætti um þau 
sjónarmið sem að framan er lýst verði þess óskað.

F.h. Stefnis hf.
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