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Efni: Umsögn slitastjórnar Glitnis hf. um frumvarp að breytingu á lögum um tekjuskatt, 
lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki og lögum um fjármálafyrirtæki 
(nauðasamningsgerð slitabúa fallinna fjármálafyrirtækja), þingmál nr. 172 á 145. 
löggjafarþingi, þingskjal nr. 175 („frumvarpið").

Vísað er til erindis nefndarsviðs Alþingis til slitastjórnar Glitnis hf., dags. 7. október sl. þar sem 
frumvarpið var sent til umsagnar slitastjórnar Glitnis. Slitastjórn Glitnis fagnar því að fá 
tækifæri til að koma að umsögn vegna frumvarpsins og telur mikilvægt að nokkur atriði í 
frumvarpinu verði skýrð nánar, eða þeim breytt, til að þær breytingar sem fyrirhugaðar eru 
með frumvarpinu taki til slitameðferðar þeirra fjármálafyrirtækja sem nú eru í slitameðferð og 
leiði ekki til þess að tafir verði á slitameðferðum þannig að óvíst sé hvort Ijúka megi 
slitameðferð fyrir lok árs 2015, líkt og stefnt sé að.

Umsögn um frumvarpið 

a-liður 3. gr. frumvarpsins

Slitastjórn Glitnis hf. telur að sú breyting sem fyrirhuguð er með a-lið 3. gr. frumvarpsins sé 
óþörf, enda bæti hún engu við gildandi lög eða þá framkvæmd sem viðhöfð hafi verið í 
slitameðferðum fjármálafyrirtækja til þessa. Þá sé sá hluti tillögunnar, sem felur í sér heimild til 
lokunar kröfuskrár hamlandi að því leyti að slíkt þurfi að fara fram á kröfuhafafundi og 
viðmiðunardagsetning verði að vera sá dagur sem frumvarp að nauðasamningi sé lagt fram. 
Telur slitastjórnin ekki nauðsynlegt að afla slíks samþykkis á kröfuhafafundi og að svigrúm 
verði að veita varðandi tímamarkið.

Komið hefur verið á fót skipulögðu framsalsferli í slitameðferðum fyrrum þriggja stærstu 
fjármálafyrirtækja landsins sem hefur verið viðhaft allt frá því skömmu eftir að 
kröfulýsingarfresti þessara félaga lauk. Kröfuhafar félaganna hafa frá þeim tíma átt kost á því 
að leggja fram framsalsbeiðnir í framsalsferlinu. Teljist framsalið gilt hefur kröfuskrá 
viðkomandi félags verið uppfærð til samræmis við framsalsbeiðnina. Umfang framsala hefur 
verið mikið í tilviki Glitnis. Kröfuskrár félagsins hefur því tekið breytingum í samræmi við 
framkomin framsöl.. Slitastjórn Glitnis telur nauðsynlegt að miða kröfuskrá við stöðu hennar á 
tilteknum, fyrirfram ákveðnum, degi til að kosning um nauðasamninginn geti átt sér stað. Af 
þessum ástæðum hefur framsalsferlinu verið lokað tímabundið svo unnt sé að reikna út 
atkvæðavægi, lágmarksgreiðslu og boða til kröfuhafafundar þar sem greidd verða atkvæði um 
nauðasamninginn með nægum fyrirvara. Að gildandi lögum geta slitastjórnirnar hins vegar
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ekki neitað að taka við framsölum fram að kosningu sem ferfram  á kröfuhafafundi. Hins vegar 
er Ijóst að verði umfang slíkra framsala mikið flækir það framkvæmd atkvæðatalningar og því 
hafa slitastjórnir áskilið sér þann rétt að fara með atkvæði slíkra framsalshafa sem 
ágreiningsatkvæði sé afgreiðsla framsala til þess fallin að seinka atkvæðagreiðslunni og því 
aðeins telja þau með sé það nauðsynlegt eftir að hafa talið önnur óumdeild atkvæði. Á sama 
hátt yrðu greiðslur á grundvelli staðfests nauðasamningsfrumvarps vegna krafna sem 
framseldar hafa verið án fullnægjandi sönnunar um gilt framsal og nauðsynlegar 
greiðsluupplýsingar greiddar í samræmi við 6. mgr. 103. gr. a. laga um fjármálafyrirtæki þar til 
unnið hefur verið úr framsalinu og nauðsynlegra greiðsluupplýsinga aflað.. Slitastjórn Glitnis 
telur að fyrrgreind tilhögun rúmist innan marka gildandi laga enda í samræmi við framkvæmd 
sem fylgt hefur verið um árabil. Slitastjórn Glitnis hf. telur því að sú breyting sem fyrirhuguð 
er með a-lið 3. gr. frumvarpsins sé óþörf, enda bæti fyrirhuguð breyting engu við gildandi lög 
eða þá framkvæmd sem viðhöfð hafi verið í slitameðferðum fjármálafyrirtækja til þessa. Það 
er því tillaga slitastjórnar að umrædd breytingartillaga verði felld úr frumvarpinu

c-liður4. gr. frumvarpsins

Tilvísun til þess að gildistaka 3. gr. frumvarpsins taki til fjármálafyrirtækja í slitameðferð sem 
hefja nauðasamningsferli eftir gildistöku laganna er óljós enda ekki fyllilega Ijóst hvenær 
nauðasamningsferli telst hafið. Telur slitastjórn Glitnis t.d. ekki Ijóst hvort umræddar breytingar 
myndu taka til Glitnis að óbreyttu orðalagi ef félagið hefur boðað til kröfuhafafundar um 
kosningu nauðasamningsfrumvarps fyrir gildistöku laganna. Telur slitastjórn Glitnis eðlilegra 
að kveða á um að breytingarnar gildi um fjármálafyriræki í slitameðferð þar sem greidd verða 
atkvæði um nauðasamning eftir gildistöku þessara laga. Með þeim hætti er tryggt að 
umræddar breytingar gildi um slitameðferðir þeirra fjármálafyrirtækja sem hyggjast bera 
nauðasamning undir atkvæði fyrir lok árs 2015.

Virðingarfyllst,
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