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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum (fjárfestingarheimildir), 631. mál

Vísað er til tölvupósts efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis frá 2. maí sl. þar sem óskað var umsagnar 
um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 
og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum (fjárfestingarheimildir), 631. mál.

Kauphöll Íslands hf. („Nasdaq Iceland“ eða „Kauphöllin“) fagnar því að fram sé komið frumvarp sem 
tekur með heildstæðum hætti á fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða. Á undanförnum árum hefur Kauphöllin 
talað fyrir ýmsum breytingum á lagaumgjörð hér á landi með það fyrir augum að auka virkni og gagnsemi 
íslensks verðbréfamarkaðar. Í skýrslu sem Kauphöllin vann út frá samtölum við hagsmunaaðila árið 20141 
var meðal annars komið inn á þátt lífeyrissjóða í framþróun verðbréfamarkaðar og mikilvægi þess að vel sé 
hugað að umgjörð og heimildum lífeyrissjóða til fjárfestinga. Í skýrslunni var lögð áhersla á að takmarkanir 
á fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða mættu ekki vera o f hamlandi en að sama skapi yrði að gæta þess að 
þær væru í eðlilegu jafnvægi við þá verndarhagsmuni sem hvíla að baki löggjöf um lífeyrissjóði. Í skýrslu 
Kauphallarinnar voru lagðar fram tvær tillögur til úrbóta á fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða sem 
endurspeglast í frumvarpinu sem er hér til umfjöllunar. Tillögurnar verða raktar hér á eftir. Áður en farið 
verður í þau atriði er snúa að tillögum sem komu fram í skýrslu Kauphallarinnar er þó ástæða til að koma á 
framfæri athugasemdum varðandi umfjöllun í IX. kafla athugasemda við frumvarpið og einstaka ákvæði í 
frumvarpinu.

Gagnsemi verðbréfamarkaðar fyrir lífeyrissjóði - umfjöllun í IX. kafla athugasemda við frumvarpið
Í IX. kafla athugasemda við frumvarpið er því meðal annars haldið fram að þeir kostir sem helst eru taldir 
fylgja skráningu nýtist íslensku lífeyrissjóðunum ekki að öllu leyti vegna sérstöðu þeirra á innlendum 
fjármálamarkaði. Þar er sérstaklega rætt um takmarkaðan seljanleika ákveðinna fjármálagerninga sem eru 
skráðir og lítið gert úr öðrum kostum sem fylgja skráningu á markað.

Á hlutabréfamarkaði er seljanleiki með fáum undantekningum með ágætum. Vissulega er það svo að lítil 
viðskipti eru með nokkurn fjölda skuldabréfa. Engu að síður má fullyrða að skráningin geri bréfin að 
vænlegri kosti fyrir mögulega kaupendur en ella og hámarki seljanleika. Fá dæmi eru um seljanleg óskráð 
verðbréf. Jafnframt er það undir lífeyrissjóðunum sjálfum komið hvaða kröfur þeir gera til seljanleika þeirra 
verðbréfa sem þeir fjárfesta í á markaði. Geri lífeyrissjóðir almennt ríkar kröfur um seljanleika leikur lítill 
vafi á því að útgefendur verðbréfa munu laga sig að þeim kröfum, einmitt vegna stöðu lífeyrissjóða á 
innlendum markaði. En jafnvel í þeim tilfellum sem seljanleiki er lítill ræðst ákvörðun um skráningu þó 
ekki a f  tilgangslausum formskilyrðum heldur þeirri vernd sem umgjörð verðbréfamarkaðar og skýrar reglur 
um upplýsingagjöf veita og ætlað er að tryggja jafnræði fjárfesta.

1 http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/96/96044_ipo-task-force-iceland.pdf
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Kauphöllin telur lítið gert úr þeirri vernd sem umgjörð verðbréfamarkaðar veitir fjárfestum. Hvað varðar 
kosti þess sem fylgja skráningu á verðbréfamarkað þá má fyrst nefna að ríkar kröfur eru gerðar um gagnsæi 
í viðskiptum sem stuðlar að skilvirkari verðmyndun og seljanleika skráðra fjármálagerninga. Ákvæði laga 
um birtingu innheijaupplýsinga og annarra mikilvægra upplýsinga um útgefanda og skráða 
fjármálagerninga tryggir einnig jafnræði fjárfesta og veitir þeim tryggan aðgang að þeim upplýsingum sem 
skipta máli við mat á virði fjármálagerninga. Enn fremur veitir regluverk á verðbréfamarkaði mikilvæga 
vernd gegn innheija- og markaðsmisnotkun. Loks má nefna að á grundvelli laga er Fjármálaeftirlitinu og 
Kauphöllinni falið að hafa eftirlit með því að fyrrgreindum kröfum sé fylgt. Það hefur sýnt sig í fjölda mála 
sem afgreidd hafa verið af báðum þessum aðilum og ákæruvaldinu fyrir og eftir hrunið að eftirlit með því 
að kröfum verðbréfamarkaðarins sé fylgt er mjög virkt og aðilum markaðarins er þannig veitt stöðugt 
aðhald.

Kauphöllin getur út a f  fyrir sig tekið undir það sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að skráning 
í kauphöll tryggir ekki fjárfesta fyrir tjóni vegna verðbreytinga, enda er ógjörningur að tryggja slíkt hvort 
sem um skráða eða óskráða eign er að ræða. Hvort sem fjárfest er í skráðum eða óskráðum verðbréfum ber 
að hafa fyllstu varfærnissjónarmið að leiðarljósi. Umgjörð verðbréfamarkaðar tryggir aftur á móti að 
fjárfestar, hvort sem um er að ræða lífeyrissjóði eða aðra fjárfesta, hafi jafnar forsendur til að leggja mat á 
áhættu sem tengist fjárfestingum.

Kauphöllin telur að frumvarpið gefi að vissu leyti til kynna að rangar ályktanir hafi verið dregnar af hruninu 
þar sem aukin áhersla virðist vera á að beina fjárfestingum frá regluverki verðbréfamarkaðar sem er hannað 
til að auka vernd og stuðla að jafnræði fjárfesta. Dæmi um þessa áherslu má finna í fyrrgreindri umfjöllun í 
IX. kafla athugasemda frumvarpsins og endurspeglast enn frekar í vissum ákvæðum þess.

Að framangreindu virtu vill Kauphöllin vekja athygli á eftirfarandi atriðum í frumvarpinu.

Skráning fjármálagerninga á skipulegan verðbréfamarkað, sbr. 2. mgr. a-liðar 6. gr.
Í 2. mgr. a-liðar 6. gr. í frumvarpinu er gerð krafa um að fjármálagerningar sem falla undir 2.-6. tl. 2. mgr. 
5. gr. frumvarpsins skuli skráðir á skipulegum verðbréfamarkaði. Eins og fram kemur í athugasemdum við 
ákvæðið er það í aðalatriðum samhljóða 2. mgr. 36. gr. gildandi laga „að því frátöldu að ekki er gerð krafa 
um að fjármálagerningar með ríkisábyrgð séu skráðir á skipulegum verðbréfamarkaði líkt og í gildandi 
lögum. Slíkir fjármálagerningar [þyki] jafnan traustir og því er lagt til að fallið verði frá kröfum um 
skráningu á skipulegum verðbréfamarkaði.“

Kauphöllin undrast að sú staðreynd að fjármálagerningar með ríkisábyrgð teljist traustir leiði til þeirrar 
ályktunar að lífeyrissjóðir njóti ekki hagræðis af skráningu þeirra á markað. Slík ályktun lítur framhjá 
flestum kostum skráningar á markað. Skuldabréf útgefin af ríkinu hafa löngum verið skráð í Kauphöllinni 
og hafa lífeyrissjóðir notið gífurlegs hagræðis af skilvirkri verðmyndun og auknum seljanleika. Enn fremur 
er ástæða til að leiða hugann að því að á undanförnum árum hefur Fjármálaeftirlitið, fyrir hvatningu 
markaðsaðila og fjárfesta, veitt ríkinu og opinberum stofnunum mikilvægt aðhald varðandi mótun á innri 
ferlum í tengslum við meðferð innheijaupplýsinga og viðskipti innheija. Ákvæðið er í þversögn við þær 
áherslur og færir viðskipti með ríkisverðbréf út fyrir vernd laga gegn markaðsmisnotkun og innherjasvikum. 
Það er óhætt að halda því fram að umgjörð sú sem sniðin er í kringum verðbréfamarkað hafi á undanförnum 
árum verið sérstaklega mikilvæg og til þess fallin að tryggja jafnræði í viðskiptum með skuldabréf útgefin 
af ríkinu. Þessu til viðbótar má benda á að fjármálagerningar með ríkisábyrgð eru í reynd afar mistraustir, 
sbr. mikinn mun á lánshæfismati mismunandi ríkja. Kauphöllin mælir því eindregið með að sama krafa sé 
gerð til skráningar fjármálagerninga með ríkisábyrgð og annarra fjármálagerninga.
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Heimild lífeyrissjóða til að eiga allt að 80% í skuldabréfum og peningamarkaðsskjölum útgefnum af 
lánastofnunum og vátryggingafélögum, sbr. 1. tl. 1. mgr. a-liðar 6. gr.
Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. a-liðar 6. gr. í frumvarpinu skal lífeyrissjóður tryggja að vægi eigna sem falla undir 
3.-6. tl. 2. mgr. 5. gr. frumvarpsins sé innan við 80% heildareigna. Eignir skv. 4.-6. tl. skulu aftur á móti 
samanlagt vera innan við 60% heildareigna. Undir síðari flokkinn, þ.e. 4.-6. tl. falla m.a. skuldabréf og 
peningamarkaðsskjöl félaga og hlutabréf félaga. A f þessu er ljóst að lífeyrissjóður má ekki fjárfesta sem 
nemur meira en 60% af heildareignum í fyrirtækjaskuldabréfum og hlutabréfum til samans. Hér er um 
töluverða skerðingu að ræða umfram núgildandi lög.

Það sem helst vekur athygli í þessu samhengi er að lífeyrissjóði er heimilt að fjárfesta allt að 80% af eignum 
sínum í eignum sem falla undir 3.-6. tl. 2. mgr. 5. gr. frumvarpsins. Það er því ljóst að heimilt er fyrir 
lífeyrissjóð að fjárfesta allt að 80% af eignum sínum í skuldabréfum og peningamarkaðsskjölum útgefnum 
af lánastofnunum og vátryggingafélögum sem falla undir a-lið 3. tl. 2. mgr. 5. gr. Enginn áskilnaður er 
gerður um að slík skuldabréf séu tryggð með veði en þau mega þó ekki vera víkjandi gagnvart öðrum 
kröfum.

Engin rök eru sett fram í athugasemdum fyrir því a f hverju skuldabréf og peningamarkaðsskjöl útgefin af 
lánastofnunum og vátryggingafélögum séu talin svo traust að talin sé ástæða til að heimila lífeyrissjóðum 
að fjárfesta allt að 80% af eignum sínum í slíkum fjármálagerningum. Það má þó ráða a f umræddum 
tillögum í frumvarpinu að fjárfesting í dreifðu eignasafni hlutabréfa og fyrirtækjaskuldabréfa er talin 
töluvert áhættusamari heldur en fjárfesting í ótryggðum skuldabréfum útgefnum af fjármálafyrirtækjum. 
Skýtur það að vissu leyti skökku við í ljósi þeirra afleiðinga sem slíkar fjárfestingar í aðdraganda hrunsins 
höfðu í för með sér.

Að sama skapi vekur athygli að gert er ráð fyrir að lífeyrissjóður geti geymt allt að 100% eigna sinna í 
innlánum sem falla undir 2. tl. 2. mgr. 5. gr. og virðist það að mikilvægu leyti byggt á þeirri forsendu að 
ríkisábyrð innstæðna verði viðvarandi, óháð stærð innstæðnanna og formlegum innstæðutryggingum. Rétt 
væri að mati Kauphallarinnar að takmarka hversu mikinn hluta eigna sinna lífeyrissjóður getur geymt í 
innlánum sem ekki njóta formlegrar tryggingaverndar.

Mótaðilaáhætta -  hlutfall af heildarhlutafé útgefanda, sbr. 7. mgr. b-liðar 6. gr.
Samkvæmt 7. mgr. 6. gr. b er lífeyrissjóði ekki heimilt að eiga meira en 15% af hlutafé í hverju fyrirtæki 
eða hlutdeildarskírteinum eða hlutum annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu eða einstakri deild þeirra. 
Kauphöllin telur að hækka mætti heimildina, t.d. í 20%, enda gæti það aukið skilvirkni eignastýringar 
lífeyrissjóðanna. Í þessu samhengi álítur Kauphöllin sérstaklega mikilvægt að þessi heimild sé að minnsta 
kosti jafn rúm fyrir fjárfestingar í skráðum félögum og óskráðum. Seljanleiki skráðra eigna er að jafnaði 
meiri en óskráðra sem auðveldar sölu á stórum eignarhlutum.

Fjármálagerningar skráðir á markaðstorgum fjármálagerninga (MTF), sbr. 3. mgr. a-liðar 6. gr.
Í fyrrgreindri skýrslu sem Kauphöllin gaf út árið 2014 var lagt til að heimildir lífeyrissjóða til fjárfestinga 
á markaðstorgum fjármálagerninga (MTF) yrðu rýmkaðar. Breyting var gerð á lögum nr. 129/1997 með 
lögum nr. 54/2015 þar sem lífeyrissjóðum var veitt sérstök heimild til að fjárfesta fyrir allt að 5% af hreinni 
eign sjóðsins í verðbréfum skráðum á MTF markað. Kauphöllin fagnar því að umrædd heimild haldist í 
frumvarpinu, sbr. 3. mgr. a-liðar 6. gr.. Það er fyrirséð að heimild lífeyrissjóða til að fjárfesta í verðbréfum 
á MTF muni hafa jákvæð áhrif í för með sér, fjölga fjárfestingarkostum lífeyrissjóða og styðja við 
fjármögnun smærri fyrirtækja og frekari vöxt þeirra fyrir tilstuðlan skráningar á verðbréfamarkað.
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Heimildir lífeyrissjóða til að lána verðbréf, sbr. d-liður 6. gr.
Síðari breytingin sem Kauphöllin hefur talað fyrir á undanförnum árum varðar takmarkanir á heimildum 
lífeyrissjóða og verðbréfasjóða til að lána verðbréf úr eignasöfnum sínum. Í fyrrgreindri skýrslu 
Kauphallarinnar var greint frá því að á fundum með hagsmunaaðilum hefði komið fram að eitt allra 
mikilvægasta umbótaverkefnið á verðbréfamarkaði væri fólgið í því að bæta aðgengi að verðbréfalánum. 
Takmarkaðir möguleikar til verðbréfalána stæðu virkum viðskiptum og áreiðanlegri verðmyndun fyrir 
þrifum. Efling verðbréfalánamarkaðar myndi þannig hafa í för með sér skilvirkari verðmyndun og þar með 
aukna fjárfestavernd, virkari viðskipti á hlutabréfa- og skuldabréfamarkaði og aukið öryggi í uppgjöri 
verðbréfaviðskipta. Í þessu samhengi var talið mikilvægt að ryðja úr vegi ákveðnum hindrunum sem stæðu 
í vegi virks verðbréfalánamarkaðar og þá sérstaklega þeirri hindrun sem væri fólgin í þeim takmörkunum 
sem lög hafa sett lífeyrissjóðum og verðbréfasjóðum varðandi lán á verðbréfum. Til viðbótar við jákvæð 
áhrif á verðbréfamarkaðinn, lífeyrissjóðum og öðrum til hagsbóta, yrðu verðbréfalán ný tekjulind fyrir 
lífeyrissjóði.

Í d-lið 6. gr. frumvarpsins er sett fram tillaga um heimild lífeyrissjóða til að lána skuldabréf og hlutabréf til 
fjármálafyrirtækja gegn viðeigandi tryggingu. Samkvæmt 3. mgr. ákvæðisins er heimildin takmörkuð við 
5% af heildareignum lífeyrissjóðs og við 15% af eign lífeyrissjóðs í einstöku hlutafélagi eða einstökum 
skuldabréfaflokki. Umræddar takmarkanir eru að vissu leyti settar fram með varfærni að leiðarljósi, en 
ástæða getur verið til að fara varlega fram í byrjun. Kauphöllin hvetur þó til þess að lagt verði mat á, nú eða 
að skömmum tíma liðnum, hvort ástæða sé til að rýmka umrædd viðmið. Að því virtu telur Kauphöllin að 
umrædd breyting sé til þess fallin að leggja grunninn að lánamarkaði með verðbréf hér á landi og hvetur því 
til þess að hún verði samþykkt. Í samhengi við uppbyggingu lánamarkaðar með verðbréf er þó einnig brýnt 
að styrkja umgjörð um skortsölu í íslenskri löggjöf með innleiðingu skortsölureglugerðar 
Evrópusambandsins nr. 236/2012. Kauphöllin er meðvituð um að vinna við þá innleiðingu er langt komin í 
efnahags- og fjármálaráðuneytinu.

Kauphöllin hefur ekki frekari athugasemdir við tillögurnar og er fús til frekari umræðu eða samstarfs um 
ofangreind mál.

Virðingarfyllst,

j s &■
Magnús Kristinn Ásgeirsson, 
forstöðumaður lögfræðisviðs,

Nasdaq Iceland
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