
Frá: Kristjáni Loftssyni, Laugarásvegi 19, 104 Reykjavík.

Til: Efnahags- og viðskiptanefndar, Alþingis.
Efni: Umsögn/ábending vegna frumvarps til laga um breytingar á 
lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða, nr. 129/1997. Þingskjal 1054 - 631. mál.

Með auknum heimildin lífeyrissjóða til fjárfestinga í íslensku atvinnulífi 
meðal annars með kaupum á hlutafé er ástæða til þess að huga að því 
hvernig lífeyrissjóðirnir beita þeim áhrifum sem slíkri fjárfestingu fylgir. 
Ágreiningur hefur komið upp innan þeirra fyrirtækja sem lífeirssjóðirnir 
hafa fjárfest í m.a. þegar breytingar á samsetningu stjórna hafa verið 
knúnar fram með afli atkvæða lífeyrissjóðanna í óþökk stjórnenda 
félaganna og kjölfestufjárfesta. Hafa lífeyrissjóðirnir jafnvel krafist 
margfeldiskosninga til að ná fram slíkum breytingum.

í Ijósi þess að fjárfestingar lífeyrissjóðanna koma líklega til með að aukast 
í íslensku atvinnulífi er ástæða til að hafa gát á því hvernig á er haldið. Á 
það hefur margoft verið bent, að ef til vill sé heppilegast að slíkir fjárfestar 
beiti áhrifum sínum með þeim hætti, að þeir „kjósi með fótunum" það er 
að séu þeir ósáttir við stjórnun félaganna selji þeir hlut sinn og láti þannig 
í Ijósi skoðun sína. Mér er tjáð að til dæmis fylgir norski olíusjóðurinn 
þeirri stefnu að skipta sér ekki af rekstri þeirra félaga sem hann fjárfestir í 
en sé hann ósáttur við fjárfestinguna selur hann en sé hann sáttur kaupir 
hann hugsanlega meira.

í Ijósi þessa er bent á að til að sporna við óæskilegum afleiðingum sem 
þessum af vaxandi áhrifa stofnanafjárfesta í íslensu atvinnulífi væri í 
lögunum sett meðalhófsregla um beitingu áhrifa sem hlutafjáreign fylgir. 
Er á það bent að í 4. gr. frumvarpsins mætti koma fyrir slíku ákvæði í 
nýjum tölulið, 5. tl. svo vel færi.

Tillaga um viðbót við 4. gr:

Við bætist nýr töluliður 5 svohljóðandi:

„ í  fjárfestingastefnu skai setja reglur um meðferð sjóðanna á hlutafjáreign 
í  félögum sem þeir hafa fjárfest í  sem m.a. taki til þess við hvaða 
aðstæður beitt sé atkvæðavægi til að knýja fram breytingar á stjórn 
hlutafélags eða hlutast til um málefni þess og skal í þeim efnum byggt á 
meðalhófi og samstarfi við hluthafa og kjölfestufjárfesta. Sé um samstarf 
að ræða á milli sjóða skal það tilkynnt sérstaklega til viðkomandi félags 
og Kauphallar."
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