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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um 
einkahlutafélög og lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, 664. mál.

Samtök atvinnulífsins (SA) hafa fengið til umsagnar framangreint frumvarp þar sem lagðar 
eru til breytingar sem eiga m.a. að stuðla að einföldun á regluverki hlutafélaga og 
einkahlutafélaga og stemma stigu við kennitöluflakk í atvinnurekstri.

Samtökin eru almennt fylgjandi markmiðum frumvarpsins og telja mikilvægt að það nái fram 
að ganga. Innleiðingu á rafrænni hlutafélagaskrá er sérstaklega fagnað sem og einföldun á 
ýmsum ákvæðum er lúta að stofnun, skráningu og starfsemi hlutafélaga og einkahlutafélaga.

Það vakti athygli samtakanna að í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að ákvæði 
frumvarpsins þóttu ekki kalla á sérstakt samráð við atvinnulífið enda að meginstefnu til 
einföldun á regluverki. Samtökin vilja leggja áherslu á að mikilvægt sé að eiga samráð við 
fulltrúa atvinnulífsins í öllum málum er snerta starfsumhverfi þess, líka í þeim tilfellum þar 
sem stjórnvöld telji líkur standa til að atvinnulífið muni horfa jákvæðum augum til 
fyrirhugaðra breytinga.

Varðandi þann þátt frumvarpsins sem snýr að aðgerðum til að stemma stigu við 
kennitöluflakk í atvinnurekstri er atvinnulífið hlynnt þeim markmiðum. Í a-lið 9. gr. 
frumvarpsins er fjallað um upplýsingaskyldu þeirra sem hafa misst hæfi sitt sem stjórnarmenn 
eða framkvæmdastjórar gagnvart hlutafélagaskrá. Samtökin hvetja stjórnvöld til þess að skoða 
hvort ekki megi koma á sjálfvirkri leið til að ná sama markmiði. Samtök atvinnulífsins og 
aðildarfélög hafa haft til skoðunar hvaða frekari leiðir séu færar til að stemma stigu við 
kennitöluflakk í atvinnurekstri án þess að þrengt sé að atvinnufrelsi almennings með óhóflega 
íþyngjandi aðgerðum og lýsa þau sig reiðubúin til samstarfs standi vilji stjórnvalda til frekari
aðgerða.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins
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