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Reykjavík, 13. október 2015

Efni: Umsögn slitastjórnar LBI hf. vegna frumvarps um breytingu á lögum um tekjuskatt, lögum
um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki og lögum um fjármálafyrirtæki (nauðasamningsgerð 
slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja) 175. þingskjal 175 og 172. mál.

Með tölvupósti þann 7. október sl. var slitastjórn LBI hf. (LBI) sent til umsagnar frumvarp að breytingu 
á lögum tekjuskatt, lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki og lögum um fjármálafyrirtæki 
(nauðasamningsgerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja) og var þess óskað að umsögn bærist eigi 
síðar en 13. október.

Í umsögn þessari verður fyrst stuttlega fjallað almennt um stöðu undirbúnings nauðasamnings- 
umleitana LBI en síðan um efnisþætti framangreinds frumvarps.

A. Inngangur.

Lögum nr. 59/2015 sem samþykkt voru á Alþingi þann 3. júlí sl. og tóku gildi þann 17. sama mánaðar 
var ætlað að gera slitastjórnum fjármálafyrirtækja í slitum kleift að ljúka slitameðferð þeirra, fyrir lok 
þessa árs, með staðfestum nauðasamningi þannig að tilgreindir aðilar teldust þá ekki lengur 
skattskyldir aðilar skv. 2. gr. laga nr. 60/2015 um stöðugleikaskatt.

LBI hefur unnið að því að undirbúa slík málalok og er sú vinna vel á veg komin. Vert er að geta þess 
að á kröfuhafafundi LBI sem haldinn var þann 2. október 2015 var m.a. tekin ákvörðun um að 
afhenda tilteknar eignir og réttindi til Seðlabanka Íslands í formi stöðugleikaframlags í tengslum við 
fyrirhuguð lok slitameðferðar LBI með nauðasamningi. Þá var á þeim fundi kynnt helstu efnisatriði 
væntanlegs frumvarps að nauðasamningi LBI.

Fyrir liggur að eins og löggjöf er nú háttað er felur hún í sér að mjög mikil réttaráhrif verði af því að 
slitameðferð teljist ekki lokið í skilningi 2. gr. laga nr. 60/2015 fyrir árslok 2015. Mikilvægt er því að 
það sé alveg skýrt hvað þurfi til að slík lok teljist hafa orðið og jafnframt að löggjöfin gefi slitastjórnum 
málefnalegan og raunhæfan kost á að ljúka málum með þeim hætti. Í því sambandi er sérstaklega 
vísað til þess sem áður hefur komið fram af hálfu LBI að nægjanlegt ætti að vera að krafa til 
héraðsdóms um staðfestingu nauðasamnings hafi verið móttekin af dóminum fyrir árslok þó 
endanleg niðurstaða lægi ekki fyrir. Réttaráhrif varðandi mögulega skattskyldu gætu eftir sem áður 
miðast við árslok og færi þá um stöðu hvers einstaks aðila eftir því hver endanleg niðurstaða 
staðfestingarmáls hvers þeirra yrði fyrir dómi.

Slitastjórn LBI vill taka fram að frumvarp það sem hér til umsagnar felur í sér mikilvægar og jákvæðar 
breytingar fyrir þá vinnu stendur yfir og ljóst að leitast er við að koma til móts við athugasemdir og 
sjónarmið sem sett hafa verið fram m.a. af hálfu LBI.
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Verður hér fjallað um einstök ákvæði frumvarpsins:

B. Frumvarp um breytingu á lögum um tekjuskatt.

Í 1. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á 8.tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt þannig að 
umrætt ákvæði gildi ekki um vexti sem greiddir eru af skuldabréfum sem gefin eru út í eigin nafni af 
lögaðilum sem áður störfuðu sem viðskiptabankar eða sparisjóðir en sæta slitameðferð skv. 101. gr. 
laga um fjármálafyrirtæki eða hafa lokið slitameðferð með nauðasamningi sem staðfestur hefur verið 
dómstólum.

LBI telur að um þarfa breytingu sé að ræða sem myndi nýtast við nauðasamningsumleitanir og efndir 
væntanlegs nauðasamnings LBI.

C. Frumvarp um breytingu á lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki.

Í 2. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á 2. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2010 um sérstakan skatt á 
fjármálafyrirtæki til að taka af tvímæli um að skattskyldu samkvæmt lögunum ljúki við að 
slitameðferð fjármálafyrirtækis teljist lokið með nauðasamningi sem hafi verið staðfestur af 
dómstólum.

Með hliðsjón af niðurstöðu í bindandi áliti RSK nr. 10/15 um þessi efni telur LBI að um nauðsynlega 
breytingu sé að ræða þannig að ekki geti valdið vafa að skattskyldu samkvæmt umræddum lögum 
ljúki við að fjármálafyrirtæki fái staðfestan nauðasamning.

D. Frumvarp um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki.

Í 3. gr. frumvarpsins eru lagðar til nokkrar breytingar á 3. mgr. 103. gr. a. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki.

a. Lagt er til að á eftir 9. málslið komi þrír nýir málsliðir sem heimili slitastjórn í fyrsta lagi að festa 
hverjir teljist vera atkvæðismenn og öðru lagi að festa hverjir hafi rétt til móttöku greiðslu 
samkvæmt nauðasamningi.

LBI gerir ekki sérstakar athugasemdir við þessa tillögu en telur vafa leika á að hún komi að því 
gagni sem vænta má að henni sé ætlað. Að óbreyttu er ekki fyrirhugað af hálfu LBI að tilkynna 
um takmörkuð framsala fram að væntanlegum atkvæðisfundi.

b. Lagt er til að í stað 11. málsliðar komi tveir nýir málsliðir sem kveða á um skýrum hætti að 
slitameðferð teljist lokið í samræmi við ákvæði málsgreinarinnar þegar nauðasamningur hefur 
verið staðfestur nema 1. mgr. eigi við og að um efndir á skuldbindingum við kröfuhafa fari eftir 
efni nauðasamnings.

Af hálfu LBI er tekið undir að þörf sé á að eyða öllum vafa um það hvenær slitameðferð 
fjármálafyrirtækis telst lokið og jafnframt að um efndir við kröfuhafa fari eftir því hvernig þeim 
er lýst í nauðasamningi.

Rétt er að taka fram tillaga frumvarpsins um hvað teljist leiða til loka slitameðferðar er í 
samræmi við afstöðu í staðfestingarbréfi RSK til LBI dags. dags. 21. september sl.

c. Lagt er til að í stað 90 hundraðshluta hámarks fyrir samþykki í frumvarps að nauðasamningi í 12. 
málslið komi 85 hundraðshlutar.
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LBI kom á framfæri við vinnslu frumvarpsins að rétt kynni að vera að færa niður hámark 
atkvæðavægis eftir fjárhæðum til stuðnings frumvarpi að nauðasamningi. Þar sem meginhluti 
andvirðis eigna LBI fer til greiðslu innstæðukrafna sem gerðar voru að forgangskröfum með 
svokölluðum neyðarlögum haustið 2008 má ljóst vera að eftirgjöf almennra kröfuhafa LBI verður 
mjög há að tiltölu eða um 85,6 hundraðshlutar af heildarfjárhæð allra atkvæðismanna 
samkvæmt áætlunum slitastjórnar. Að óbreyttum lögum þýddi þetta að sama hlutfall atkvæða 
eftir fjárhæðum þyrfti til að fá samþykkt frumvarp að nauðasamningi LBI. Hafa verður í huga í 
þessum efnum að áhrif þess að atkvæðismaður greiði ekki atkvæði eru í meginatriðum þau sömu 
og hann greiddi atkvæði gegn frumvarpi.

Í athugasemdum með frumvarpinu um þetta atriði er gerð grein fyrir helstu forsendum þess að 
með d. lið 2. gr. laga nr. 59/2015 var fallist á að setja hámark á hversu hátt hlutfall eftir 
fjárhæðum krafna atkvæðismanna þyrfti til að frumvarp að nauðasamningi teldist hafa fengið 
nægan stuðning. Fram kemur að að mati fjármála- og efnahagsráðuneytisins geti hlutfallið með 
sömu rökum og þá voru lögð til grundvallar geti hlutfallið vel verið 85 hundraðshlutar.

Að mati LBI standa full rök til þess að færa hámark þetta niður í 75 hundraðshluta svo sem hér 
verður nánar rökstutt.

1. Heimild til breytinga á lagaákvæðum um atkvæðagreiðslu og atkvæðavægi.

Með þeirri breytingu sem gerð var með lögum nr. 59/2015 telst frumvarp að nauðasamningi 
fjármálafyrirtækis samþykkt ef því er greitt sama hlutfall atkvæða eftir fjárhæðum krafna 
atkvæðismanna og eftirgjöf af samningskröfum á að nema samkvæmt frumvarpinu þó að lágmarki 60 
hundraðshlutar og að hámarki 90 hundraðshlutar. Jafnframt er áskilið samþykki 60 hundraðshluta 
atkvæða þeirra atkvæðismanna sem greiða atkvæði um frumvarpið.

Upphaflega komu sérstök ákvæði um nauðasamninga fjármálafyrirtækja inn með lögum nr. 44/2009 
sem tóku gildi 22. apríl 2009 en þau lög hófu jafnframt slit fjármálafyrirtækja sem þá hafði verið 
skipuð skilanefnd á grundvelli laga nr. 125/2008 (neyðarlögin).

Upphaflega var ákvæði 3.mgr. 103. gr. a. laga nr. 161/2002 sbr. 8. gr. laga nr. 44/2009 svohljóðandi:

„Nægi eignir fjármálafyrirtækis ekki til fullrar greiðslu krafna sem ekki hefur endanlega verið hafnað 
við slitameðferð getur slitastjórn þegar hún telur tímabært leitað nauðasamnings til að Ijúka henni. 
Skal slitastjórn þá gera frumvarp að nauðasamningi eftir reglum 36. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. 
og boða til kröfuhafafundar til að bera það undir atkvæði. Eftir því sem átt getur við fara  
nauðasamningsumleitanir að öðru leyti eftir ákvæðum 2. mgr. 149. gr. og 151.-153. gr. sömu laga, 
en slitastjórn gegnir þá því hlutverki sem skiptastjóri hefði annars á hendi og heldur hún 
kröfuhafafundi við þessar umleitanir. Fáist frumvarp að nauðasamningi samþykkt skal slitastjórn leita 
staðfestingar hans eftir reglum IX. kafla sömu laga. Ef nauðasamningur er staðfestur efnir slitastjórn 
eftir þörfum skuldbindingar við kröfuhafa samkvæmt honum og lýkur svo slitameðferð eftir því sem 
segir í  1. og 2. mgr."

Samkvæmt þessu var upphaflega gert ráð fyrir að um nauðsynlegan stuðning við frumvarp að 
nauðasamningi fjármálafyrirækja í slitum færi með sama hætti og um frumvarp að nauðasamningi 
sem gerður væri við gjaldþrotaskipti sbr. 152. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl.
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Þannig var áskilið að um samþykki frumvarps að nauðasamningi fjármálafyrirtækis færi eftir 49. gr. 
laga nr. 21/1991 og því teldist frumvarp einungis samþykkt ef því væri greitt sama hlutfall atkvæða og 
eftirgjöf af samningskröfum ætti að nema samkvæmt frumvarpi bæði að eftir höfðatölu allra 
atkvæðismanna og fjárhæðum krafna þeirra, en þó aldrei minna en 60 hundraðshluta atkvæða á 
báða vegu.

Með 12. gr. laga nr. 95/2010 var 49. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. breytt þannig:

„Frumvarp að nauðasamningi telst samþykkt e f því er greitt sama hlutfall atkvæða eftir fjárhæðum  
krafna atkvæðismanna og eftirgjöf a f samningskröfum á að nema samkvæmt frumvarpinu, þó að 
lágmarki 60 hundraðshluta þeirra atkvæða, og jafnframt 60 hundraðshluta atkvæða eftir höfðatölu 
allra atkvæðismanna."

Með þessu varð breyting á atkvæðavægi til stuðnings frumvarpi að nauðasamningi fjármálafyrirtækja 
í slitum þannig að nú þurfti einungis samþykki 60 hundraðshluta allra atkvæðismanna eftir höfðatölu 
í stað hlutfalls sem miðaðist við eftirgjöf.

Með 6. gr. laga nr. 78/2011 var ákvæði 3. mgr. 103. gr. a. laga nr. 161/2002 breytt þannig:

a. „3. málsl. 3. mgr. orðast svo: Eftir því sem átt getur við fara nauðasamningsumleitanir að 
öðru leyti eftir ákvæðum 2. mgr. 149. gr. og 151.-153. gr. sömu laga, þó með því fráviki að 
frestur skv. 1. mgr. 51. gr. sömu laga skal vera átta vikur, en slitastjórn gegnir þá því hlutverki 
sem skiptastjóri hefði annars á hendi og heldur kröfuhafafundi við þessar umleitanir.

b. Við 3. mgr. bætast tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Frumvarp að nauðasamningi 
fjármálafyrirtækis telst samþykkt e f því er greitt sama hlutfall atkvæða eftir fjárhæðum  
krafna atkvæðismanna og eftirgjöf af samningskröfum á að nema samkvæmt frumvarpinu, 
þó að lágmarki 60 hundraðshluta þeirra atkvæða. Jafnframt er áskilið samþykki 70 
hundraðshluta atkvæða þeirra atkvæðismanna sem greiða atkvæði um nauðasamninginn."

Samkvæmt þessu þurfti frumvarp að nauðasamningi einungis stuðning 70 hundraðshluta 
atkvæðismanna sem greiddu atkvæði í stað 60 hundraðshluta allra atkvæðismanna.

Með lögum nr. 59/2015 var enn gerð breyting á atkvæðavægi sem þyrfti til stuðnings frumvarpi 
að nauðasamningi fjármálafyrirtækis í slitum.

Með d. og f. 2. gr. laganna komu inn í 3. mgr. 103. gr. a. laga nr. 161/2002 þær breytingar að 
hámark samþykkishlutfalls eftir fjárhæðum væri 90 hundraðshlutar og að 60 hundraðshluta 
þeirra atkvæðismanna sem greiddu atkvæði þyrfti (höfðatöluatkvæði).

Fyrrgreinda atriðið þ.e. breytingin varðandi atkvæði eftir fjárhæðum kom inn í lögin með 
breytingartillögu efnahags- og viðskiptanefndar.

Í nefndarálitinu segir um þetta:

„A f hálfu slitastjórnar eins fjármálafyrirtækis var bent á að í  tilviki þess fyrirtækis, og einnig 
annarra minni fjármálafyrirtækja í  slitameðferð, væri endurheimtuhlutfall lágt og því þyrfti 
jafnvel 95% atkvæða til að nauðasamningur yrði samþykktur. Svo hátt hlutfall getur gert verulega 
torvelt að afla samþykkis fyrir nauðasamningi, þrátt fyrir að meginþorri kröfuhafa sé honum 
samþykkur og hann sé til hagsbóta fyrir alla kröfuhafa. Með þessu móti sé litlum minni hluta veitt 
neitunarvald gagnvart miklum meiri hluta kröfuhafa miðað við fjárhæðir, jafnvel þótt engin 
skynsamleg rök búi að baki synjuninni. Að mati fyrrnefndrar slitastjórnar felst íþessu óásættanleg
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niðurstaða með tilliti til hagsmuna kröfuhafa íheild. Í þessu samhengi er einnig rétt að líta til þess 
að almennt fá  smáir kröfuhafar meira ís inn  hlut að tiltölu vegna áskilnaðar um lágmarksgreiðslu 
sem lögð er til í  frumvarpinu. Með hliðsjón a f vernd fyrir minni hluta kröfuhafa sem er að finna í  
reglum um samspil eftirgjafar og kröfu til hlutfalls atkvæða telur nefndin þó ráðlegt að stíga 
varlega til jarðar í  þessum efnum. Nefndin leggur því til reglu um að 90% kröfuhafa miðað við 
kröfufjárhæð nægi ætíð til samþykktar frumvarpi að nauðasamningi, jafnvel þótt fyrirhugaðar 
afskriftir nemi meira en 90% a f heildarköfum íbúinu."

Samkvæmt því sem að framan er rakið hefur lagareglum um hvaða atkvæðavægi þurfi til að frumvarp 
að nauðasamningi fjármálafyrirtækis í slitum teljist samþykkt og bindandi fyrir alla kröfuhafa þess, 
verið breytt í nokkur skipti frá því skuldaskil þeirra fyrirtækja sem um ræðir hófust.

Í því sambandi má vekja athygli á því að á kröfuhafafundi LBI þann 23. nóvember 2009 var því lýst 
yfir, í samræmi við 5. mgr. 102. gr. laga nr. 161/2002, að engar horfur væru á því að eignir félagsins 
myndu nægja til að standa við skuldbindingar þess að fullu.

Samkvæmt því hefur kröfuhöfum LBI verið ljóst eða mátt vera ljóst allan þann tíma sem 
framangreindar lagabreytingar hafa tekið gildi að skuldaskilum félagsins gæti einungis lokið annað 
hvort með nauðasamningi eða gjaldþrotaskiptum ef ekki væru forsendur fyrir gerð nauðasamnings 
eða hann fengist ekki samþykktur.

Í öllum framangreindum tilvikum þar sem lagaákvæðum um atkvæðagreiðslu og atkvæðavægi hefur 
verið breytt, hefur verið skírskotað til þarfar til að einfalda og auka möguleika á því að 
nauðasamningar fjármálafyrirtækja komist á. Sérstaklega hefur verið litið þeirra sérstöku aðstæðna 
sem ríkja um skuldaskil þeirra fjármálafyrirtækja sem um ræðir og sérstaks eðlis nauðasamninga 
þeirra en jafnframt horft til þess að jafnræði kröfuhafa og vernd minnihluta þeirra (og þá væntanlega 
átt við þá sem greiða atkvæði gegn frumvarpi en verða samt bundnir við nauðasamning) verði ekki 
skert óhæfilega.

Ljóst má vera af því sem framan er rakið að löggjafinn hefur talið heimilt að breyta reglum um 
atkvæðagreiðslu og atkvæðavægi um frumvarp að nauðasamningi fjármálafyrirtækja eftir að 
slitameðferð þeirra hófst enda það í fullu samræmi við almenn viðhorf um að aðilar geti ekki átt 
réttmætar væntingar um að réttarfarsreglur, sem þá geta varðað, standi óbreyttar. Um þessi efni má 
sérstaklega vísa til dóma Hæstaréttar Íslands í málum nr. 340/2011, 614/2011 og 485/2012.

Að mati slitastjórnar LBI standa því engar grundvallarreglur því í vegi að reglum verði nú breytt um 
atkvæðagreiðslu og atkvæðavægi um frumvarp að nauðasamningi fjármálafyrirtækja í slitum enda 
sama formlega aðstaða uppi og þegar lagabreytingar um þessi efni hafa áður verið gerðar. Til þess er 
að líta að öllu því tímabili umræddar lagabreytingar hafa tekið gildi hafa, að minnsta kosti sum þeirra 
fjármálafyrirtækja í slitum sem nú hyggjast ljúka nauðasamningi fyrir lok þessa árs, verið að undirbúa 
nauðasamningsumleitanir sínar. Þá verður ekki annað séð en með frumvarpinu sé í raun fallist á að 
heimilt sé, á þessu tímamarki, að gera breytingar á atkvæðavægi.

2. Röksemdir fyrir breyttu hámarki atkvæðavægis eftir fjárhæðum.

Svo sem kunnugt er felst sérstaða skuldaskila LBI fyrst og fremst í því að sú aðgerð að gera innstæður 
að forgangskröfum með lögum nr. 125/2008 sbr. og lög nr. 44/2009 hafði mun meiri áhrif stöðu 
almennra kröfuhafa en í öðrum föllnum fjármálafyrirtækjum.
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Þannig hafa verið viðurkenndar forgangskröfur við slit LBI að fjárhæð um 1.328,2 milljarðar króna og 
þar af hafa verið greiddar með fimm hlutagreiðslum jafnvirði samtals um 1.117,6 milljarðar króna. 
Eftir standa því ógreiddar forgangskröfur að fjárhæð um 210,6 milljarðar króna.

Áætlanir LBI gera ráð fyrir því að þegar umræddar eftirstöðvar hafa verið greiddar og 
stöðugleikaframlag hefur verið látið af hendi að standi eftir eignir nægi til greiðslu um 14,38% af 
samningskröfum (almennum kröfum).

Í samræmi við það telur slitastjórn LBI að, að óbreyttum lögum, þurfi frumvarp að nauðasamningi 
félagsins samþykki um 85,62% atkvæðismanna eftir fjárhæðum.

Fjöldi þeirra kröfuhafa sem eiga viðurkenndar kröfur í rétthæð 113. gr. laga nr. 21/1991 um 
gjaldþrotaskipti o.fl. er þegar þetta er ritað 2.263. Miðað við áætlanir má vænta að með 
lágmarksgreiðslu samkvæmt frumvarpi að nauðasamningi fái um 719 kröfuhafar fulla greiðslu og 
verði því hvorki samningskröfuhafar né atkvæðismenn. Eftir standa þá um 1.544 atkvæðismenn og 
þurfa um 85,62% þeirra eftir fjárhæðum að greiða frumvarpi atkvæði sitt.

Langflestir samningskröfuhafar eru erlendir aðilar með aðsetur um allan heim en langflestir þeirra þó 
í Evrópu. Eins og atkvæðaskráin er í dag, þá eru kröfuhafar LBI frá fimmtíu löndum og eru þeir ansi 
dreifðir. Þannig eru aðeins fimm lönd þar sem kröfuhafar eru fleiri en 100, allt lönd í Evrópu, eða 
Ísland, Ítalía, Holland, Spánn og Sviss. Í þremur löndum er fjöldi kröfuhafa á bilinu 50-100, en það eru 
Tékkland, Þýskaland og Bretland. Í hinum 42 löndunum dreifast kröfuhafar nokkuð jafnt. Um er að 
ræða ýmis konar félög, fyrirtæki og sjóði auk einstaklinga.

Að mati slitastjórnar er fyrir hendi talsverður vafi um hvort unnt sé að fá næga þátttöku 
atkvæðismanna til þess að ná því atkvæðavægi sem nú er áskilið. Í því sambandi verður að líta til þess 
að LBI hefur haft mjög skamman tíma til þess að undirbúa nauðasamningsumleitanir sínar en þarf að 
óbreyttu mjög mikla þátttöku í atkvæðagreiðslu. Í því samhengi er vert að hafa hugfast að í tilviki LBI 
þá lauk kröfulýsingafresti 30 október 2009, eða fyrir sex árum. Tiltækar upplýsingar um kröfuhafa eru 
því margar hverjar gamlar og þarfnast uppfærslu. Kröfuhafar hafa þannig breytt um aðsetur, fólk 
sem hafði með kröfuna að gera innan sinna félaga eða sjóða hafa margir hverjir skipt um starf og svo 
framvegis. Þess utan voru á þeim tíma sem margir kröfuhafar lýstu almennum kröfum sínum ekki 
áætlaðar neinar endurheimtur til þess hóps LBI.

Þá felur sú aðstaða sem uppi er að í raun hafa fjölmargir kröfuhafar „neitunarvald" á frumvarp að 
nauðasamningi enda má ætla að t.d. ef einhver af þeim atkvæðismönnum sem fara með 20-30 hæstu 
atkvæðiskröfur í fjárhæðum myndi ekki greiða atkvæði eða greiða atkvæði gegn frumvarpi að þá væri 
mjög ólíklegt að unnt væri að fá nægjanlega þátttöku smærri atkvæðismanna til að frumvarp hlyti 
nægan stuðning.

Þegar metið er hvort fært sé að hafa annað viðmið varðandi samþykkishlutfall en hlutfall eftirgjafar 
samkvæmt frumvarpi að nauðasamningi fjármálafyrirtækis má benda á að slíkt hefur þegar verið 
fallist með því að breyta reglum um höfðatöluatkvæði og með því að setja hámark 
fjárhæðaratkvæðavægis við 90 hundraðshluta.

Þannig ætti ekki að vera eðlismunur heldur stigsmunur hvort hámark samþykkishlutfalls eftir 
fjárhæðum miðist við 90 hundraðshluta eða 75 hundraðshluta.

Þegar lagt er mat á það hvort fyrir hendi séu málefnaleg rök til þess að færa þessi mörk niður hlýtur 
að mega líta til eðlis fyrirhugaðra nauðasamninga fjármálafyrirtækja í slitum en það er um margt allt
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annað en gerist um nauðasamninga eftir almennum reglum þar sem skuldarinn setur fram frumvarp 
að nauðasamningi og þá yfirleitt til að endurreisa fjárhag sinn og/eða starfsemi sína.

Fyrirhugaðir nauðasamningar fjármálafyrirtækja í slitum ganga hins út á að ljúka skuldaskilum þeirra 
með því í raun að kröfuhafar félaganna taki yfir eignir þeirra og stjórnun í þeim tilgangi að hámarka 
endurheimtur sínar. Ekki er gert ráð fyrir að félögin hafi nokkra aðra starfsemi en að ljúka því að 
innheimta kröfur og breyta öðrum eignum í peninga og greiða fjármuni til kröfuhafa eftir því sem 
laust fé leyfir. Það er slitastjórn sem setur fram frumvarp að nauðasamningi en ekki skuldarinn sjálfur 
og með það að markmiði að hámarka endurheimtur kröfuhafa en ekki til þess að tryggja hag 
skuldarans. Í þessu ljósi verður þörf fyrir hátt atkvæðavægi í fjárhæðum til að koma á slíkum 
nauðasamningi fremur óljós.

Hér má einnig að líta þeirra sérstöku aðstæðna sem sköpuðust með setningu laga nr. 60/2015 um 
stöðugleikaskatt sem gerir að verkum almennir kröfuhafar gætu tapað langmestum hluta 
endurheimtna sinna náist ekki að ljúka slitameðferð LBI fyrir lok þessa árs. Vegna þeirra þröngu 
tímamarka sem þau lög setja, verður það úrræði sem felst í 51. gr. laga nr. 21/1991 um 
gjaldþrotaskipti o.fl. að boða til framhaldsfundar um atkvæðagreiðslu í raun ónothæft fyrir LBI.

Með vísan til þess sem að framan er rakið telur slitastjórn að ekki sé réttmætt að tiltölulega lítil hluti 
atkvæðismanna LBI sem hefði hlutfallslega lítilla hagsmuna að gæta, gæti komið veg fyrir að stór 
meirihluti almennra kröfuhafa fengi þær efndir krafna sinna sem nauðasamningur myndi tryggja, 
með því annað hvort að sinna ekki atkvæðagreiðslu eða greiða atkvæði gegn frumvarpi.

Benda má á að í nauðasamningum án undanfarandi gjaldþrotaskipta samkvæmt 3. þætti laga nr. 
21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. ræðst niðurstaða um frumvarp að nauðasamningi af því hvernig 
atkvæði þeirra sem lýsa kröfum og verða þannig atkvæðismenn falla. Í því tilviki bindur 
atkvæðagreiðsla alla samningsmenn jafnvel þó einungis minnihluta samningsmanna hafi greitt 
atkvæði með frumvarpi.

Slitameðferðir fjármálafyrirtækja eru ekki gjaldþrotaskipti og verður ekki séð að nein sérstök rök leiði 
til þess að beita þurfi sömu reglu varðandi atkvæðavægi í fjárhæðum talið og í nauðasamningum sem 
gerðir eru við gjaldþrotaskipti skv. XXI. kafla laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl.

Vert er að benda á að ef fjármálafyrirtæki í slitum verður endurreist sem eignarhalds- og 
umsýslufélag með þeim hætti sem lög nr. 59/2015 ráðgera þannig að kröfuhafar verði hluthafar slíks 
félags, gætu 2/3 þeirra tekið ákvörðun á hluthafafundi um slit félagsins sbr. 110. gr. laga nr. 2/1995 
og 85. gr. laga nr. 134/1994.

Meðfylgjandi er samantekt sem lögmannsstofan Morrison & Foerster í London hefur unnið fyrir 
slitastjórn LBI um atkvæðavægi til að koma á nauðasamningi eða sambærilegu úrræði í ýmsum 
löndum Evrópu.

Svo sem samantektin ber sér eru reglur íslenskra laga mun strangari en í þeim löndum sem fjallað er 
um í því tilliti að það er mun hærra hlutfall samþykkis sem þarf til að koma á nauðasamningi hér á 
landi en í þeim löndum sem til umfjöllunar eru. Raunar er það svo að samkvæmt samantektinni er 
hæsta þekkta hlutfall samþykkis þekkist í þeim löndum em fjallað er um 75 hundraðshlutar en 
almennt liggur það á bilinu 50-75. Vakin er sérstök athygli á umfjöllun um Danmörku, Finnland, Noreg 
og Svíþjóð en samkvæmt samantektinni hefur ekkert þessara landa samþykkishlutfall í fjárhæðum 
yfir 75 hundraðshluta. Ekki verður í fljótu bragði séð að nauðsynlegt sé hér á landi sé mun ríkari þörf 
fyrir minnihlutavernd við nauðasamninga fjármálafyrirtækja en almennt virðist tíðkast Evrópu.
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Með vísan til þess að framan hefur verið rakið telur slitastjórn LBI að fyrir hendi séu lögmætar og 
málefnalegar ástæður fyrir því að færa hámark samþykkishlutfalls í fjárhæðum úr 90 
hundraðshlutum niður í 75 hundraðshlut og tryggja þannig slitastjórnum fjármálafyrirtækjum þar 
sem eftirgjöf er mikil raunhæfan möguleika á því að ljúka slitameðferðum þeirra með nauðasamningi 
innan þeirra tímamarka sem lög nr. 60/2015 um stöðugleikaskatt setja.

E. Gildistökuákvæði frumvarpsins.

Í 4. gr. frumvarpsins er kveðið á um gildistöku einstakra ákvæða þess. Ekki eru gerðar athugaemdir 
við við a. og b.

Í c. lið er fjallað um gildistöku 3. gr.og segir að ákvæðið taki til fjármálafyrirtækja í slitameðferð sem 
hefja nauðasamningsferli eftir gildistöku laganna. Ekki er skýrt í athugasemdum með frumvarpinu 
hvað í þessu felst og ekki er skýrt í lögum við hvaða aðstöðu eða tímamark yrði talið að 
nauðasamningsferli teldist hafið.

Að mati LBI væri rétt til að taka af öll tvímæli um þetta og breyta gildistökuákvæðinu þannig að skýrt 
sé að 3. gr. taki til þeirra fjármálafyrirtækja í slitameðferð sem ekki hafa haldið atkvæðisfund um 
frumvarp að nauðasamningi.

Slitastjórn LBI er reiðubúin að veita frekari umsögn um framangreind atriði eftir því sem þurfa þykir, 
þar á meðal á fundi Efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis.

Virðingarfyllst,
f.h. slitastjórnar LBI hf.

Kristinn Bjarnason hrl.

Fylgiskjal:

Samantekt lögmannsstofunnar Morrison og Foerster LLP c/o Kevin Roberts og Duncan Grieve dags. 8. 
október 2015.
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MEMORAND UM

TO: W inding-Up Board o f Landsbanki
Islands HF

FROM: Kevin Roberts
Duncan Grieve

DATE: 8 October 2015

RE: Distribution to Creditors -  Creditor Voting Requirement Comparison

1. Question Presented

The specifics o f creditor voting are being considered by the W inding-up Board o f 
Landsbanki Islands FIF in preparation for the publication o f the Composition Proposal. 
You have asked us to provide further information on the voting requirements for judicial 
reorganisation plans under the insolvency regimes in the major European jurisdictions, 
including those in the Nordic region, outlining the situations in which dissenting minority 
creditors can be “crammed-down” under such regimes.

2. Summary

2.1. The current draft Composition Proposal in the winding-up proceedings will become 
effective and binding on LBI and all Composition Creditors (and their successors and 
assigns) if at least:

(1)
(a) 60% o f the votes by number o f Voting Creditors that actually vote on the 

Composition Proposal; and
(b) 85.61% by value o f  Composition Claims held by Voting Creditors vote 

“FOR” the Composition Proposal; and

(2) the Icelandic courts confirm the Composition.

If  any Composition Creditor fails to vote, it will have the same effect as a “NO” vote 
in terms o f  the value voting threshold.

2.2. The proposed voting mechanism requires a higher percentage o f affirmative votes 
than many comparable mechanisms in the major European jurisdictions.The voting 
majorities for judicial reorganisation plans under the insolvency regimes in the major 
European jurisdictions are typically between 50 per cent and 75 per cent o f those 
voting, usually per class.
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2.3. The double majority proposed in the draft Composition Proposal is consistent with 
practice in Belgium, Germany, Ireland and Luxembourg.

2.4. The requirement for the Icelandic court to confirm the Composition is another shared 
feature with several European jurisdictions including Belgium, Finland, France, 
Germany, Ireland, Italy, Norway, Spain and Switzerland. The scope o f  the court’s 
discretion varies from a wide-ranging right to approve the substance o f  the plan to an 
ability to refuse a confirmation only on narrow grounds, but normally a plan must be 
fair and equitable.

2.5. In several o f  the European jurisdictions surveyed, it is a feature o f such mechanisms 
that, once approved, creditors agreements are binding on all creditors, regardless o f 
dissent or lack o f  participation. W here court determination is a feature, the court can 
often override the votes o f a dissentient class o f claimants who voted against the plan 
if  it determines that the blocking vote is unreasonable in its view. This is consistent 
with the features o f the Composition Proposal which states that the Composition will 
be regarded as concluded with the fínal court resolution to this effect and from that 
date will be binding upon all creditors and parties who control their composition 
claims in their stead.

3. Creditors’ Rights -  the EU perspective

3.1. The European Court o f Human Rights has recognised that national authorities are to 
be afforded a margin o f discretion in determining where it is appropriate to curtail 
creditors’ rights, when dealing with bankruptcy o f  financial institutions. The 
supranational standpoint is that, in deciding how best to achieve a balance between 
the protection o f the general interest and the respect o f human rights (fmancial claims 
constituting “possessions” - the enjoyment o f which is protected under the European 
Convention on Human Rights), national authorities are better placed to assess the 
needs o f their society and what constitutes the “wider public interest” . The Court 
further recognises that the ability to overlook particular creditors and shareholders 
may be proportionate to the aim o f protecting the rights o f the creditors as a whole, 
due to the need for expediency in bank failure proceedings.

3.2. The absence o f  rigorous EU standards and general lack o f guidance as to what rights 
creditors should enjoy in bankruptcy national is reflected in the differing standards 
and requirements o f creditor consultation in each o f the various European nations set 
out below.

4. Creditor Voting Requirements - Maior European Jurisdictions

4.1. Beleium

Approval procedure

A plan requires a double majority: a majority o f creditors representing more than 
half o f  the debt existing at the commencement o f the proceeding. A composition
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plan is subject to confírmation by the Commercial Court when approved by 
creditors. The court determines whether the legal requirements are m et.1

Cram-down mechanism

Once adopted and court-approved, the plan will bind all creditors, including those 
opposed. An exception however applies for certain types o f  secured creditors, who 
have the option to veto a composition plan that they are opposed to (e.g. holders 
o f a mortgage right).

4.2. Denmark 

Approval procedure

An administrator must present a proposal to the creditors, who will vote to 
approve or reject the proposal in a meeting in the Bankruptcy Court. The proposal 
is regarded as adopted unless rejected by more than 50 per cent (based on the 
value o f claim only) o f the creditors present and participating in the voting.

Cram-down mechanism

Once approved, the proposal is binding on all creditors, whether they have voted 
against or participated in the process at all2.

4.3. England

Approval procedure

A company voluntary arrangement or a scheme o f arrangement must be approved 
by the requisite majorities at shareholders and creditors meetings -  75 % by value 
and 50% in number o f those present and voting at the meeting called to consider 
the arrangement. There is no court confirmation in a CVA, but shareholders and 
creditors can apply to the court that the arrangement “unfairly prejudices” them, 
e.g. discriminatory treatment o f unsecured creditors. I f  the creditors vote in 
favour, but the shareholders against, the creditors prevail.3 Court approval is 
required for a scheme o f arrangement.

Cram-down mechanism

Approval o f  the arrangement by the requisite majority binds dissenting creditors 
as if  they had indeed agreed to the terms.

4.4. Finland 

Approval procedure

1 Requirements in the Judicial Composition Act 1997. Principles of'International Insolvency SecondEdition, 
Philip Wood, Sweet & Maxwell, 2007 -  23-046
2 The International Comparative Legal Guide to: Corporate Recovery and Insolvency 2015, 9th Edition, Global 
Legal Group, 2015
3 Requirements in the Companies Act 2006 and tlie Insolvency Act 1986. Principles oflnternational Insolvency 
Second Edition, Philip Wood, Sweet & Maxwell, 2007 -  23-062
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In reorganisation, if  one class o f  creditors whose claims are at least one-fífth o f  all 
the claims accepts a programme, then, upon a showing that any dissenting 
creditors would receive more than they would in bankruptcy, the programme is 
approved. This threshold is significantly lower than the other European 
jurisdictions; nevertheless there is a safeguard (described below) which ensures 
that dissenting creditors would not receive less than they would in a bankruptcy in 
any event.

Cram-down mechanism

As dissenting creditors are “crammed-down” where it is established that they will 
receive more than they would in bankruptcy, a creditor can therefore veto a plan 
individually if  it can be shown that it is probable that the creditor would be better 
off after the debtor’s bankruptcy, compared with the compensation they would 
receive under the plan.

4.5. France

Approval procedure

For larger companies, the negotiation o f the plan will usually involve the creation 
o f three creditors’ committees who will be consulted with and will then vote on 
the safeguard plan. The first committee consists o f banks and financial 
institutions, the second; the company’s main suppliers, and the third is composed 
o f all o f the debtor’s bondholders. All three committees must approve the plan.

A safeguard plan can bind secured, unsecured and subordinated creditors. The 
plan requires approval o f  two-thirds in amount (value o f  claims) o f  committee 
members who vote in each committee. The court must then approve the plan, 
taking into consideration whether the interests o f other creditors are sufficiently 
protected.

Cram-down mechanism

Once approved by the committees and the court, the plan is binding on all 
members o f the committees; however it will not be binding on creditors that were 
not members o f the committees unless they have agreed to its terms.4

4 6 Germany

Approval procedure

Creditors are divided into classes each with its separate vote. Within each o f the 
categories o f secured creditors and unsecured creditors other groups may be 
formed if this seems appropriate in consideration o f  their divergent economic 
interests. Creditors whose rights are not affected by a plan cannot vote. Normally 
subordinated creditors cannot vote. Each class votes separately. Approval o f the 
plan requires a double majority o f votes, i.e. the majority o f  creditors actually 
voting and a majority o f more than half o f the total amount o f claims held by all

4 Cram-down in European Restructurings, Journal oflnternational Banking and Financial Law (2010) 3 JIBFL 
177-178
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