
Skýrsla Vigdísar Hauksdóttur til fjárlaganefndar 
um einkavæðingu bankanna hina síðari.

(21. september 2016.)

Í þessari skýrslu er farið yfir eiginfjármögnun íslensku bankanna árin 2008, 2009 og 2010. 
Fjallað er um aðkomu íslenska ríkisins að þeirri fjármögnun, auk víkjandi lána og lausafjár- 
fjármögnunar.

Víða hefur verið leitað fanga í upplýsingaöflun og eru allar upplýsingar sem hér koma 
fram studdar opinberum gögnum. Leitað var fanga í ársreikningum bankanna, fjárlögum og 
ríkisreikningi og upplýsingar sóttar til fjármála- og efnahagsráðuneytis, forsætisráðuneytis, 
Ríkisendurskoðunar, Seðlabankans, Bankasýslu ríkisins, Fjársýslu ríkisins o.fl.

Eftir að Alþingi var sent erindi í febrúar 2014 sem varðaði hugsanlegt brot við „einkavæð- 
ingu“ bankanna fór af stað enn frekari gagnaöflun og athugun hjá formanni og varaformanni 
fjárlaganefndar. Í fylgiskjölum með þessari skýrslu má finna fundargerðir stýrinefndar 
ríkisstjórnarinnar og Hawkpoint sem stofnuð var um miðjan mars 2009. Fundargerðir 1 og 
13 vantar og því er borið við að þær hafi aldrei verið ritaðar. Einnig má finna í fylgiskjölun- 
um fundargerðir samræmingarnefndar stjórnvalda sem skipuð var á grunni neyðarlaganna. 
Athyglisvert er að sjá mannabreytingarnar í nefndinni á tímabilinu sem fundargerðirnar ná 
yfir. Svo virðist sem fjárlaganefnd hafi ekki fengið allar fundargerðir þessarar nefndar því 
að í 8. tölul. 26. fundargerðar frá 13. maí 2009 kemur fram að framhald umræðna verði síðar.

Gangur mála var þessi:
1. Á grunni neyðarlaganna gerði Fjármálaeftirlitið verðmat og var falið að ganga frá 

stofnun nýju bankanna.1 Í fundargerðum samræmingarnefndar stjórnvalda frá því í apríl 
og maí 2009 er staðfest að stjórnvöld tóku fram fyrir hendur Fjármálaeftirlitsins á þess- 
um tíma og breyttu ákvörðunum í þá veru að ákvarðanir byggðust ekki lengur alfarið á 
grunni neyðarlaganna og ákvarðanataka var flutt inn í fjármálaráðuneytið.2

2. Eftir að ákvarðanir voru fluttar frá Fjármálaeftirlitinu inn í fjármálaráðuneytið voru 
gengistryggðu lánin endurvakin með sérstökum uppgjörum í bönkunum þremur. Voru 
þau unnin í nóvember 2009 og miðað var við reikningsskil 31. desember 2008. (Uppgjör 
Fjármálaeftirlitsins miðaðist við 14. október og var síðan uppfært 19. október 2008.)3 
Uppgjörin voru unnin undir stjórn ríkisendurskoðanda.4 Í þeim var tekjufærður gengis- 
munahagnaður í bönkunum samhliða því að myndaðir voru afskriftareikningar til 
mótvægis. Þetta virðist ganga þvert á ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins í október 2008 um 
að flytja öll útlán yfir í nýju bankana í íslenskum krónum.

3. Seðlabankinn var látinn leysa húsnæðislán einstaklinga úr veðböndum svo að þrotabú 
gömlu bankanna gætu innheimt þau. Óupplýst er hvert tjón Seðlabankans af þessum að- 
gerðum varð.

www.fme.is/media/akvardanir/19.-oktober-2008_3.pdf
2 Sjá fylgiskjal nr. 8.
3 Sjá fylgiskjal nr. 1.

www.arionbanki.is/library/Skrar/Frettir/New_Kaupthing_Bank_hf._Consolidated_Financial_Statements_31.12.2008.pdf
Independent Auditors' Report, bls. 5.

http://www.fme.is/media/akvardanir/19.-oktober-2008_3.pdf
http://www.arionbanki.is/library/Skrar/Frettir/New_Kaupthing_Bank_hf._Consolidated_Financial_Statements_31.12.2008.pdf
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4. Þegar Arion banki og Íslandsbanki voru afhentir kröfuhöfum virðist hafa verið gefinn 
eftir 40 milljarða kr. ávinningur af verðmætaaukningu í áætluðum vaxtagreiðslum, 
virðisauka og endurhverfum lánum og veðlánum hjá Seðlabanka Íslands.

5. Við afhendinguna var jafnframt látið hjá líða að reikna upp áfallna vexti á RIKH 18 
ríkisskuldabréfum sem bankarnir höfðu fengið til fjármögnunar. Kröfuhafar fengu ríkis- 
skuldabréfin afhent með þessum áföllnu vöxtum og fór uppgjör fram að einhverju leyti 
síðar með milljarðatapi ríkissjóðs.

1. Áhætta ríkisins.
a. Arion banki.

Áhætta ríkisins í Arion banka5 nam um 117 milljörðum kr. Áhættustaða ríkisins form- 
gerðist með þrennum hætti:

1. Í formi hlutafjár: 9,9 milljarðar kr.
2. Í formi víkjandi láns sem hægt var að breyta í hlutafé: 32,4 milljarðar kr.
3. Í formi lausafjárfyrirgreiðslu: 75 milljarðar kr.

Ríkið ábyrgðist einnig skaðleysi á yfirtöku á Drómaskuldabréfi sem jafngilti því að ef tap 
yrði af yfirfærslu eigna SPRON mundi tapið lenda á ríkissjóði en hagnaðurinn yrði hins vegar 
eftir í Arion.

Samið var um að Kaupþing fengi 87% af hagnaði Arion en ríkissjóður 13%. Auk þess fékk 
Kaupþing innheimtur ákveðinna lánasafna upp á 81 milljarð kr. og tapsáhætta var óveruleg. 
Kaupþing skuldaði Arion 38 milljarða kr. sem áttu að greiðast upp með innheimtum frá 
ákveðnum viðskipavinum.

Meint hlutafjárframlag Kaupþings var 66 milljarðar kr. og var það lagt fram í formi mats 
á yfirfærðum eignum, þ.e. eignum sem höfðu verið metnar af Fjármálaeftirlitinu og Deloitte 
LLP sem verðlausar. Arion hafði afhent þær inn í Kaupþing sem verðlausar. Þær voru síðan 
afhentar Arion sem stofnfjárframlag og verðmetnar upp á 28,8 milljarða kr. Að auki leysti 
Seðlabankinn eignir sem veðsettar höfðu verið í bankanum undan veðum og afhenti Kaup- 
þingi sem lagði þær inn í nýstofnaðan Arion með matsverði að fjárhæð 22,8 milljarðar kr. 
umfram þær skuldir við Seðlabankann sem yfirteknar voru.

Innborgun í reiðufé upp á 14,4 milljarða kr. samkvæmt skýringu nr. 120 í samstæðuárs- 
reikningi ársins 2009 tengist líklega samningum við Seðlabankann.

Ríkið tók áhættu á rekstri Arion frá stofndegi og hóf vaxtagreiðslur á stofnframlagi sínu 
12 dögum fyrir dagsetningu stofnefnahags. 15 mánuðum síðar lagði Kaupþing inn fyrr- 
nefndar eignir og eignaðist/fékk allan ávinning frá stofndegi bankans sem að uppistöðu til 
fólst í vaxtagreiðslum ríkisins til bankans af hlutafjárloforðum.

b. Islandsbanki.
Í Íslandsbanka tók ríkissjóður 57,3 milljarða kr. áhættustöðu. Áhættunni er skipt í þrennt:

1. Í formi hlutafjár: 7,3 milljarðar kr.
2. Í formi víkjandi láns sem hægt var að breyta í hlutafé: 25 milljarðar kr.
3. Í formi lausafjárfyrirgreiðslu: 25 milljarðar kr.

Til viðbótar lofaði ríkið skaðleysi á yfirtöku bankans á fjárfestingabankanumStraumi sem 
jafngilti því að ef tap yrði af yfirfærslu á eignum Straums lenti tapið á ríkissjóði en hagnaður 
yrði hins vegar eftir í Íslandsbanka.

5 Hér eftir nefndur Arion.
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Við afhendingu á 95% hlut bankans til kröfuhafa fékk ríkið endurgreidda 58,7 milljarða 
kr. af 65 milljarða kr. stofnframlagi og gaf eftir allan ávinning af rekstri bankans frá stofn- 
degi til afhendingardags. Ríkið lagði þannig fram 65 milljarða kr. hlutafjárloforð og greiddi 
1 milljarðs kr. vexti af því. Glitnir lagði fram 52 milljarða kr. skuldabréf sem ákvarðað var 
í erlendri mynt á gengi sem ljóst var að Glitnir mundi hagnast á og vaxtareiknað var frá stofn- 
degi til að eignast þessi 95%. Ríkið gaf því ekki einungis eftir hagnaðinn af því tímabili þegar 
bankinn var alfarið á ábyrgð ríkisins heldur afhenti hlutafé sitt undir nafnverði, 
7,3/65=11,23% en ekki 5%.

Áhætta Glitnis af Íslandsbanka var því sú sama og hefði alltaf lent á Glitni samkvæmt 
neyðarlögunum, þ.e. 52 milljarða kr. skuldabréfið milli gamla og nýja bankans. Fyrir það gat 
Glitnir eignast 80 milljarða kr. í teygjuskuldabréfi að viðbættum 95% af hagnaði bankans.

Áhætta ríkisins var því allt að 57,3 milljarðar kr. en mögulegur ávinningur 5% af mögu- 
legum hagnaði. Íslandsbankaframlag Glitnis var 52 milljarðar kr. og hann átti 95% af mögu- 
legum ávinningi.

c. Landsbankinn.
Í tilfelli Landsbankans lagði ríkið fram hlutafé að fjárhæð 122 milljarðar kr. en gamli 

bankinn 28 milljarða kr. Ríkið greiddi gamla Landsbankanum 2 milljarða kr. fyrir kauprétt 
á 28 milljarða kr. hlut.

28 milljarða kr. hlutafjárframlag gamla bankans var að mestu leyti búið til með uppreikn- 
ingi á 274,8 milljarða kr. kröfu gamla bankans á þann nýja þannig að ekki er um eiginlega 
viðbótaráhættu að ræða.

Tapsáhætta ríkisins var 122 milljarðar kr. og ríkið gat eignast allan ávinninginn eftir að 
92 milljarða kr. skilyrt skuldabréf hafði verið greitt upp. Tapsáhættan var sú sama, 274,8 
milljarðar kr., en gamli bankinn bar hana samkvæmt neyðarlögunum.

Kauprétturinn sem nam 2 milljörðum kr. átti að tryggja endurkaup á 17% hlutnum sem 
kröfuhafarnir fengu án endurgjalds. Það er fróðlegt að skoða þá verðlagningu því fyrir 92 
milljarða kr. fékk ríkið til baka 17% hlut. Jafngildir það verðmati á Landsbankanum að fjár- 
hæð 541 milljarður kr., langt umfram raunvirði. Því er ósvarað hvort þetta tengist Icesave- 
skuldbindingunum sem nýi bankinn tók yfir.6

d. Seðlabanki.
Seðlabankinn afhenti slitastjórn Kaupþings og Glitnis veðsett húsnæðislán. Svo virðist 

sem bankinn hafi rýrt stöðu sína gagnvart kröfuhöfum verulega.
Ríkið bar mikla áhættu af rekstri bankanna og ef illa hefði gengið hefði tapið lent á ríkis- 

sjóði og þar með skattgreiðendum. Ávinningur af rekstri bankanna var hins vegar í tilviki 
Arion og Íslandsbanka ekki hjá sama aðila og áhættan.

2. Samantekt.
Með neyðarlögum sem tóku gildi 7. október 2008 var Fjármálaeftirlitinu veitt heimild til 

að yfirtaka fjármálafyrirtæki og ráðstafa eignum þeirra og skuldum.
Fjármálaráðherra stofnaði þrjú ný hlutafélög sem urðu að nýju bönkunum. Hvert félag var 

stofnað með 775 millj. kr. hlutafjárframlagi. Hlutafé var greitt inn á genginu 1 kr. fyrir hlut. 
Félögunum var ætlað að taka yfir hluta af efnahagsreikningum gömlu bankanna.

6 Í árslok 2009 var eigið fé Landsbankans 157,6 milljarðar kr. samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2009. Til 
samanburðar er eigið fé bankans samkvæmt árshlutauppgjöri 2016 247,3 milljarðar kr.
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Fjármálaeftirlitið skipti efnahag bankanna upp í samræmi við forsendur sínar 14. október 
2008 og endurskoðaði þær 19. október 2008 og gerði bráðabirgðamat á verðmæti þeirra eigna 
og skulda sem fluttar voru til nýju bankanna.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 17 f

Stofnefnahagsreikningar nýrra banka.

Bráðabirgðatölur 14. nóvember 2008 í m.kr.
A rion banki 

21.10.2008

Íslandsbanki

15.10.2008

Landsbankinn

8.10.2008
Samtals

Sjóður og innistæður hjá seðlabönkum 77.187 146.461 238.133 461.781
Kröfur á lánastofnanir 27.144 18.998 87.574 133.716
Útlán til viðskiptavina 455.532 631.369 739.405 1.826.306
V eltufjáreignir 16.617 0 0 16.617
Fjáreignir á gangvirði 49.637 51.692 151.997 253.326
Hlutir í dóttur- og hlutdeildarfélögum 15.130 16.131 52.657 83.918
Óefnislegar eignir 5.867 0 1.002 6.869
Rekstrarfjármunir 8.792 1.446 8.185 18.423
Fjármunir til sölu eða í sölumeðferð 449 456 2.782 3.687
Aðrar eignir 43.571 19.347 18.414 81.332

Eignir samtals 699.925 885.901 1.300.149 2.885.975

Innlán frá fjármálafyrirtækjum og sjóðum 78.348 14.923 63.783 157.054
Innlán viðskiptam anna 339.043 338.556 478.275 1.155.874
Skuldabréf útgefið til gam la banka 172.337 422.423 558.091 1.152.851
Aðrar skuldir 35.197 0 0 35.197

Skuldir samtals 624.925 775.901 1.100.149 2.500.975

Hlutafé 75.000 110.000 200.000 385.000

Eigið fé samtals 75.000 110.000 200.000 385.000

Eigið fé og skuldir samtals 699.925 885.901 1.300.148 2.885.975

Í bráðabirgðamati Fjármálaeftirlitsins var gert ráð fyrir að heildarverðmæti yfirtekinna 
eigna væri 2.500.975 millj. kr. og að yfirteknar skuldir væru 1.348.124 millj. kr. Nýju bank- 
arnir væru því í skuld við þá gömlu upp á 1.152.851 millj. kr. og leggja þyrfti inn nýtt hlutafé 
að fjárhæð 385.000 millj. kr. Deloitte LLP var fengið til að leggja mat á yfirfærðar eignir og 
skuldir. Mat Deloitte LLP var að nettóeignir væru nokkuð minni en gert væri ráð fyrir í 
bráðabirgðamati Fjármálaeftirlitsins og að nýju bankarnir skulduðu þeim gömlu 442-766 
milljarða kr. Deloitte LLP skilaði matinu 22. apríl 2009. Mat Fjármálaeftirlitsins og Deloitte 
LLP miðaðist við stöðu í bókum bankanna 30. september 2008 og gerði ráð fyrir að skuldir

7 www.althingi.is/altext/139/s/1213.html

http://www.althingi.is/altext/139/s/1213.html
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og eignir væru teknar yfir á uppreiknuðu gengi þess dags með þekktum áorðnum breytingum 
til stofndags. Efnahagsreikningar voru reiknaðir og ákvarðaðir í íslenskum krónum.

Við lestur efnahagsreikninga bankanna verður að hafa í huga að þar koma fram reiknaðar 
nettótölur, þ.e. áætlað verðmæti eigna að frádreginni áætlaðri virðisrýrnun. Þannig er t.d. 
brúttóverðmæti yfirtekinna útlána 3.556.163 millj. kr. þar sem sértæk niðurfærsla upp á
1.729.857 millj. kr. er færð á móti. Nettóverðmæti varð þannig mismunur þessara tveggja 
talna eða 1.826.306 millj. kr.

Ný ríkisstjórn tók við 1. febrúar 2009. Ákvað hún að láta Fjármálaeftirlitið ekki ákvarða 
þau verðmæti sem yfirtekin voru heldur gekk til samninga við kröfuhafa um hvernig þau 
skyldu ákvörðuð.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 5:

„4. Í samningagerð FME um framkvæmd matsins varð ljóst að matsmaðurinn myndi ekki skila einni tölu 
sem mati heldur ákveðnu verðbili. Þá var einnig orðið ljóst að kröfuhafar bankanna voru ósáttir við fyrir- 
liggjandi áætlun, töldu hana einhliða og að þeir hefðu ekki möguleika á að gæta hagsmuna sinna. Þetta 
varð til þess að endurreisnaráætluninni var breytt þannig að reynt yrði með samningum að ná niðurstöðu 
um verðmat frekar en með einhliða ákvörðun. Fyrir hönd nýju bankanna leiddi fjármálaráðuneytið við- 
ræðurnar en fjármálaráðherra fór með eignarhald ríkisins í nýju bönkunum. Hinum megin borðsins voru 
skilanefndir gömlu bankanna studdar af fulltrúum kröfuhafa.

5. Áður en samningaviðræður hófust lét fjármálaráðherra ráðgjafa sína meta stöðu bankanna. Eitt 
helsta vandamál nýju bankanna var misvægi í gjaldeyrisjöfnuði þeirra en yfirtekin útlán voru að mestu 
í erlendum myntum eða gengistryggð en innlánin að mestu í krónum. Nauðsynlegt var að finna lausn 
á þessu vandamáli áður en bankarnir gætu lagt fram viðskiptaáætlanir sínar og viðræður hafist. Megin- 
lausnin var talin felast í skuldbreytingu gengistryggðra lána til aðila sem ekki höfðu tekjur í erlendum 
myntum í krónulán og einnig með því að uppgjör við gömlu bankanna gæti verið í erlendri mynt til mót- 
vægis við útlán í erlendum myntum til aðila með gjaldeyristekjur.

6. Ljóst var að mjög erfitt myndi reynast að ná samkomulagi um ákveðið verðmat enda var matið háð 
mörgum mismunandi forsendum sem samningsaðilarnir höfðu mismunandi skoðanir á. Markmið ríkisins 
var því að reyna að semja um ákveðið grunnmat sem stofnfjármögnun bankanna gæti tryggilega grund- 
vallast á. Hækkanir umfram grunnmatið gætu þá runnið til kröfuhafa í formi verðmætaaukningar hluta- 
bréfa eða skilyrtra skuldabréfa, en komið hafði í ljós að skilanefndir og meirihluti kröfuhafa í Glitni og 
Kaupþingi gætu haft áhuga á að eignast hluti í hinum nýju bönkum og njóta þannig hugsanlegrar verð- 
mætaaukningar á yfirfærðum eignum.“

Samningaviðræður tóku lungann af árinu 2009 og þeim lauk 8. janúar 2010 með samningi 
um Arion.
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Tölur úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 32, 
og ársreikningum banka 2008:

Stofnefnahagsreikningar 
og efnahagur 31.12. 2008 Arion Íslandsbanki Landsbanki

22.10.2008 31.12.2008 22.10.2008 31.12.2008 22.10.2008 31.12.2008

Sjóður og innistæður hjá seðlabönkum 9.554 87.555 53.829 20.842 38.602 30.071

M arkaðskuldabréf 7.939 10.761 3.762 34.067 24.624 39.896

H lutabréf og önnur verðbréf 8.826 6.609 3.944 2.535 36.158 39.681

Skuldabréf vegna yfirfærslu eigna 38.300 41.156 - - - -

Kröfur á lánastofnanir 35.265 47.697 10.597 28.320 5.291 8.845

Ú tlán til viðskiptavina 324.727 337.014 482.586 484.933 655.725 705.182

Fjáreignir á gangvirði 11.598 12.079 1.589 2.248 - -

Hlutir í dóttur- og hlutdeildarfélögum 2.345 2.843 296 651 2.325 2.518

Ó efnislegar eignir 2.441 2.432 - - 1.206 1.220

Rekstrarfjármunir 8.346 7.656 1.773 1.675 6.909 6.864

Fjármunir til sölu eða í sölumeðferð - 1.894 2.154 6.498 7.584

Skattaeign 578 551 - 5 4.935 7.347

Hlutafjárloforð 71.225 71.225 64.225 66.512 149.225 149.225

A ðrar eignir 3.090 13.625 6.470 14.062 1.157 38.958

Eignir samtals 524.234 641.203 630.965 658.004 932.655 1.037.391

Innlán frá fjármálafyrirtækjum
og seðlabönkum 52.179 122.733 134.303 53.153 82.517 132.219

Innlán viðskiptam anna 389.756 421.341 361.302 440.095 418.045 431.006

Skuldabréf útgefið til gamla banka - - 53.808 67.315 274.800 305.057

Skattaskuldbindingar 274 1.031 137 549 1.420 845

Skuldbindingar vegna sölu eigna 38 2 1.285 1.285 4.519 4.440

A ðrar skuldir 9.987 19.150 14.470 27.577 1.306 20.539

Skuldir samtals 452.234 564.257 565.305 589.974 782.607 894.106

Hlutafé 12.646 12.646 10.000 10.000 24.000 24.000

Yfirverð hlutafjár 59.354 59.354 55.000 55.000 125.880 125.898

A nnað eigið fé - 129 660 240 168 -

4.817 2.120 -6.945

Eigið fé samtals 72.000 76.946 65.660 67.360 150.048 142.953
Hlutdeild m innihluta 670 332

Eigið fé og skuldir samtals 524.234 641.203 630.965 658.004 932.655 1.037.391
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Niðurstaða samninga um nettóverðmæti þeirra eigna er fluttar voru til nýju bankanna var 
eftirfarandi.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 29:

Uppgjör nýju bankanna á nettóeignum
Milljarðar kr. Nettó Skilyrt
Íslandsbanki 52 80
Arion banki -38 43
Landsbankinn 275 92
Samtals 289 215

Hugsunin var sú að nettóeignir bankanna væru á bilinu 289-504 milljarða kr. virði eftir 
heimtum og að heildarhlutafé hinna nýju banka yrði 285 milljarðar kr. Gömlu bönkunum var 
veittur kaupréttur á hlutum í nýju bönkunum auk hlutdeildar í skilyrtum heimtum.

Auk þessa veitti ríkissjóður lausafjárfyrirgreiðslu og víkjandi lán til bankanna og því ein- 
sýnt að ríkið bar alla fjárhagslega áhættu af rekstri bankanna fyrstu árin.

Þegar Arion og Íslandsbanki voru afhentir kröfuhöfum virðist sem gefinn hafi verið eftir 
40 milljarða kr. ávinningur í verðmætaaukningu í áætluðum vaxtagreiðslum, virðisauka og 
endurhverfum lánum og veðlánum hjá Seðlabanka Íslands.

Við nánari skoðun er vert að huga betur að ýmsum atriðum:

a. Vextir og arður a f  eignum.
Frá yfirtöku í október 2008 og fram til ársloka 2009 voru bankarnir á forræði og ábyrgð 

ríkisins og greiddi ríkissjóður þeim vexti af hlutafjárloforðum sínum.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 33:

„Á þessum millibilstíma frá október 2008 og fram að yfirtöku gömlu bankanna greiddi ríkissjóður vexti 
af þeim skuldabréfum sem hann hafði gefið út miðað við október 2008 til að greiða fyrir hlutabréfin. 
Um samdist í tilfelli Íslandsbanka að skuldabréfunum yrði skilað til ríkissjóðs með áföllnum vöxtum að 
mestu fyrir tímabilið en í tilfelli Arion að bankinn myndi greiða ríkinu arð fyrir það tímabil sem hann 
var í eigu ríkisins sem myndi samsvara stórum hluta af vaxtagjöldunum.

Meginástæða þess að erfitt var að ná vaxtagjöldunum að fullu til baka var að ákveðið hafði verið að 
greiða hlutaféð með skuldabréfum með breytilegum vöxtum sem voru mjög háir á þessu tímabili, en 
fyrsta árið reyndust árlegir vextir af skuldabréfinu vera 13,3% að meðaltali (sbr. kafla 2.4.5.). Hefði 
ríkissjóður fjármagnað hlutabréfakaupin með skuldabréfum með föstum vöxtum hefðu vaxtagjöldin 
orðið minni á upphafstímabilinu, en væntanlega hærri þegar til lengri tíma er litið, en árlegir vextir af 
skuldabréfinu með breytilegum vöxtum eru nú 3,25% (febrúar 2011).“

Ekki er hægt að draga aðra ályktun af vaxtagreiðslum ríkissjóðs til bankanna vegna hluta- 
fjárloforða en að þær teljist skýr viðurkenning á því að þeir voru sannarlega í eigu ríkisins. 
Þrátt fyrir þetta virðist það vera svo að þegar kom að því að selja gömlu bönkunum hlutafé 
í hinum nýju hafi verið horft fram hjá þeirri eiginfjáruppbyggingu sem hafði átt sér stað á því 
tímabili þegar bankarnir voru 100% í eigu ríkisins.



8

Áætlaðar vaxtagreiðslur af þessum hlutafjárloforðum eru um 40 milljarðar kr. Svo virðist 
sem ávinningurinn af eignaaukningunni hafi verið gefinn eftir í samningum þrátt fyrir að 
vextir hafi verið greiddir af hlutafjárframlaginu.

b. Skuldabréf til gömlu bankanna.
Skuldabréf til gömlu bankanna vegna mismunar á verðmæti á yfirteknum eignum og 

skuldum voru ákvörðuð 274,8 milljarðar kr. vegna Landsbankans og 52 milljarðar kr. vegna 
Íslandsbanka. Arion átti hins vegar kröfu á gamla bankann að fjárhæð 38,3 milljarðar kr.

Verðmæti á kröfum þessum miðaðist við nettóeignavirði á yfirtökudegi og var í íslenskum 
krónum í samræmi við ákvæði laga. Stjórnvöld höfðu hins vegar miklar áhyggjur af gjald- 
eyrisjöfnuði bankanna þar sem stór hluti eigna var í erlendri mynt en skuldir að megninu til 
í íslenskum krónum. Þeir lögðu sig því fram við að semja um að þessar skuldir yrðu yfir- 
færðar í erlenda mynt.

Nú er til þess að taka að bankarnir voru reknir á ábyrgð ríkisins og að þeir höfðu verið í 
rekstri frá yfirtökudegi fram til samningsdags. Öll áhætta af styrkingu krónunnar og ávinn- 
ingur af falli hennar hvíldi því á ríkissjóði.

Miðgengi meðaltals mánaða eins og það er skráð hjá Seðlabanka Íslands á því tímabili 
þegar bankarnir voru í eigu ríkisins er eftirfarandi.

USD GBP CHF EUR
okt. 2008 114,09 193,00 100,05 151,86
nóv. 2008 135,32 207,65 113,70 172,40
des. 2008 123,99 184,30 108,06 166,28
jan. 2009 123,72 178,68 109,93 164,16
feb. 2009 113,83 164,01 97,67 145,66
mars 2009 114,68 162,79 99,33 149,70
apríl 2009 126,63 186,29 110,35 167,16
maí 2009 126,35 194,84 114,05 172,38
jú n í2009 126,66 207,38 117,21 177,56
júlí 2009 127,36 208,23 118,01 179,41
ágúst 2009 127,15 210,08 119,00 181,33
sept. 2009 124,61 203,55 119,80 181,45
okt. 2009 123,89 200,54 121,35 183,69
nóv. 2009 123,74 205,42 122,24 184,64
des. 2009 125,07 203,26 121,69 182,92
jan. 2010 125,87 203,59 121,77 179,78

Sú staðreynd að íslenska krónan hafði frá því í október 2008 og fram til ársloka 2009 
fallið gagnvart öllum helstu myntum virðist ekki hafa nýst ríkinu þrátt fyrir að hafa tekið 
ábyrgð og áhættu af rekstri bankanna og naut ríkissjóður ekki ávinnings af verðmætaaukn- 
ingu bankanna. Hér virðist því sem ríkið hafi fórnað möguleikum sínum á því að gera upp 
skuldir miðað við skráð gengi á samningsdegi sem voru ákvarðaðar í íslenskum krónum á 
yfirtökudegi.

Vert er að hafa í huga að á sama tíma og leitast var við að ná gjaldeyrisjöfnuði bankanna 
réttum með samningum við kröfuhafa sat Seðlabanki Íslands uppi með skuldsettan gjaldeyris- 
forða og velta má fyrir sér hvort ekki hefði mátt gera skiptasamning við viðskiptabankana
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til að netta út áhættu af væntri styrkingu krónunnar og í leiðinni hefði Seðlabankinn getað 
minnkað áhættu sína.

c. Uppgjör á endurhverfum lánum og veðlánum hjá Seðlabankanum.
Við fall bankanna var Seðlabankinn með mikil útlán til bankakerfisins sem voru tryggð 

með veðlánum eða samningum um endurkaup. Mörg af þessum veðum Seðlabankans reynd- 
ust lítils virði þegar á reyndi. Samt virðist sem veðkröfur í bréf sem sannanlega voru verðmæt 
hafi verið gefnar eftir og verðmæti þannig færð til gömlu bankanna án þess að ljóst sé hvert 
endurgjald þeirra var. Nokkrum vandkvæðum er bundið að finna nákvæmlega út hvað gerðist 
þar eð þessar eignir voru færðar niður af Seðlabankanum að hluta og síðar seldar ríkinu gegn 
útgáfu skuldabréfs. Ríkið seldi eignirnar aftur til Seðlabankans sem flutti þær til eignarhalds- 
félaga í eigu bankans. Í ljósi óvenjulegrar atburðarásar er full ástæða til að skoða þetta betur.

Úr skýrslu Ríkisendurskoðunar um fyrirgreiðslu við fjármálafyrirtæki, bls. 6:

„Við fall bankanna 2008 varð Seðlabanki Íslands fyrir verulegu tjóni vegna lána bankans til fjármála- 
fyrirtækja og nam staða þeirra samtals 345 m.kr. í árslok 2008. Það sýndi sig að tryggingar að baki 
lánunum voru í mörgum tilvikum lélegar og var við uppgjör Seðlabankans fyrir árið 2008 ákveðið að 
afskrifa strax 75 ma.kr. af þessum kröfum og færa til gjalda í ársreikningi. Það sem eftir stóð af kröfun- 
um, 270 ma.kr., yfirtók ríkissjóður í skiptum fyrir skuldabréf að sömu fjárhæð og bætti þar með eigin- 
fjárstöðu Seðlabankans. Einnig yfirtók ríkissjóður tryggingabréf að fjárhæð 97,9ma.kr. vegna samninga 
við aðalmiðlara ríkisverðbréfa sem höfðu fengið lánuð ríkisverðbréf til skilgreinds tíma gegn því að 
leggja fram tryggingabréf. Kröfurnar sem ríkissjóður yfirtók frá Seðlabankanum námu þannig samtals 
367,9 ma.kr. en mat á þeim benti til þess að meirihlutinn væri tapaður eða myndi tapast. Hjá ríkissjóði 
voru þar af leiðandi gjaldfærðir 192,2 ma.kr. sem tapaðar kröfur. Áætlað tap Seðlabankans og ríkissjóðs 
vegna lánveitinga til bankakerfisins fyrir hrun var því samtals 267,2 ma.kr. Kröfur sem ríkissjóður yfir- 
tók frá Seðlabankanum voru síðar færðar aftur til bankans sem stofnaði sérstök félög til þess að fara með 
umsýslu þeirra. Ríkisendurskoðun telur of snemmt að fjalla almennt um árangur af umsýslu þeirra eigna 
sem bankinn eignaðist eftir hrun bankakerfisins.“

3. Sala á hlutum í bönkum.
a. Íslandsbanki.

Íslandsbanki var stofnaður með 775 millj. kr. stofnframlagi sem greitt var inn á genginu 
1 kr. fyrir hlut í október 2008. Á hluthafafundi Íslandsbanka 14. ágúst 2009 skrifaði ríkið sig 
fyrir 64.225 millj. kr. hlut í bankanum sem greiddur var inn á genginu 6,5 kr. fyrir hlut. Út- 
gefnir hlutir í Íslandsbanka voru því 10 milljarðar kr. og innborgað hlutafé nam 65 milljörð- 
um kr. Ríkið veitti Glitni kauprétt á 95% af útgefnu hlutafé í bankanum gegn greiðslu sem 
samsvaraði því skuldabréfi sem Íslandsbanki hafði gefið út til Glitnis vegna nettóstöðu, upp- 
haflega 52 milljarðar kr.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 38:

„Ef SSH tekur gildi mun Íslandsbanki millifæra til Glitnis ríkisskuldabréf, sem hafa verið færð til hans 
af FJR vegna ofangreindrar stofnfjármögnunar. Þessi ríkisskuldabréf verða samtals jöfn að fjárhæð og 
Skuldabréf A sem lýst er hér á eftir hefði verið ef það hefði verið gefið út að viðbættum uppsöfnuðum 
og ógreiddum vöxtum. Glitnir mun nota fyrrnefnd ríkisskuldabréf til að kaupa 9,5 ma. hluti í Íslands- 
banka, en það samsvarar 95% af útgefnu hlutafé. Jafnframt afsalar Glitnir sér öllum réttindum sam- 
kvæmt SVS.“
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Skuldabréf A var gefið út af Íslandsbanka til Glitnis vegna þess að nettóeignir sem 
Íslandsbanki tók yfir frá Glitni voru samkvæmt mati 52 milljörðum kr. hærri, skuldabréfið 
var gefið út í evrum og hljóðaði upp á 346.182.012 evrur og miðað var við gengi 15. október 
2008 þegar gengi evru var 150,21 kr.

Ætla má að verðmæti skuldabréfs A með áföllnum vöxtum 15. október 2009 hafi verið um 
366 milljónir evra sem samsvarar 67,1 milljarði kr. á gengi þess dags.

Hinn 9. mars 2009 yfirtók Fjármálaeftirlitið fjárfestingabankann Straum og 17. mars 2009 
voru innstæður Straums fluttar til Íslandsbanka gegn útgáfu Straums á skuldabréfi að fjárhæð 
43,7 milljarðarkr. Samhliðaþessu var Íslandsbanka veittur lausafjárstuðningur og bankanum 
afhent ríkisskuldabréf sem veðtækt var hjá Seðlabanka Íslands. Íslandsbanka bar að afhenda 
ríkinu til baka bréf þetta í takt við afborganir Straums af sínu bréfi. Bréf þetta bar REIBOR- 
vexti + 1,9% álag fyrstu 12 mánuði og 1% álag eftir það. Samhliða þessu var gerður 
samningur um lausafjárstuðning við Íslandsbanka.

Ríkið greiddi 775 millj. kr. og afhenti 64.225 milljón hluti af RIKH 18 1009 auk áfallinna 
vaxta á skuldabréfið frá 9. október 2008, samtals 9,1 milljarð kr. Íslandsbanki endurgreiddi 
síðar 8 milljarða kr. af þessum vöxtum. Heildargreiðsla ríkisins var því 66 milljarðar kr.

Íslandsbanki endurgreiddi ríkinu hlutafjárframlag sitt með því að afhenda því til baka 
ríkisskuldabréf að fjárhæð 33,8 milljarðar kr. en 24,8 milljörðum kr. var haldið eftir vegna 
kaupa ríkisins á víkjandi láni af Íslandsbanka. Nettógreiðsla ríkisins fyrir 5% hlut í Íslands- 
banka er því 7,3 milljarðar kr.

Bent er á að bankinn var rekinn á ábyrgð ríkisins í heilt ár, en hækkun eiginfjár sem komin 
er til vegna rekstrar bankans frá yfirtöku og til 31. desember 2009 er 26,2 milljarðar kr. sem 
hefðu átt að renna til ríkisins sem var eigandi bankans á tímabilinu og bar af honum alla 
áhættu.

Ef aðilar hefðu kosið að líta svo á að þar sem Glitnir væri tilbúinn að leggja nettóeignir 
inn sem hlutafé væri eðlilegt að þeir mundu njóta hagnaðar bankans frá yfirtöku. Þá hefðu 
skiptahlutföllin væntanlega átt að taka mið af stofnframlagi í upphafi, þ.e. 52 milljarðar kr. 
af 65 milljörðum kr. í Glitni hefðu þá átt að gefa 80% í bankanum en ekki 95%.

Álitaefni um Islandsbanka.
Ekki verður annað séð en eftirfarandi atriði þurfi frekari umfjöllun og athugun:

-  Ríkið virðist hafa gefið eftir eiginfjáruppbyggingu bankans meðan hann var í eigu ríkis- 
ins.

-  Ríkið virðist hafa gefið eftir réttinn til að gera upp skuld við gamla bankann á gengi 
samningsdags.

-  Ríkið greiðir 7,3 milljarða kr. fyrir 5% hlut í bankanum eða rúmlega tvöfalt nafnverð 
meðan Glitnir greiddi með 52 milljarða kr. skuldabréfi sem var vaxtareiknað og fært í 
erlenda mynt.

-  Ríkið veitti víkjandi lán að fjárhæð 25 milljarðar kr. með vöxtum sem voru aðeins 1% 
hærri en vextir á láni Glitnis til Íslandsbanka sem tryggt var með veðrétti án þess að 
tekið væri tillit til þess við skiptingu eigna.

-  Ríkið veitti lausafjárfyrirgreiðslu upp á 25 milljarða kr. sem veitt var Íslandsbanka í 
tengslum við kaup Glitnis á hlut í Íslandsbanka, sbr. kafla 3.1.5. Samningur um 
lausafjárfyrirgreiðslu í skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 
49. Samt sem áður kemur fram í svari Fjársýslunnar til fjárlaganefndar að engin lausa- 
fjárfyrirgreiðsla hafi verið veitt.
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-  Í tengslum við uppgjör á kröfu Seðlabankans vegna veðsettra húsnæðislána er óljóst 
hvort bankinn gaf eftir hluta af þeim vöxtum sem hann átti rétt á.

-  Áhætta ríkisins af Íslandsbanka gat því numið allt að 32,3 milljörðum kr. og 57,3 
milljörðum kr. ef lausafjárfyrirgreiðsla hefði verið nýtt, væntanlega að viðbættri 
lausafjárfyrirgreiðslu vegna Straums. Framlag Glitnis var 52 milljarðar kr. Þrátt fyrir 
þetta fékk Glitnir 95% af ávinningnum.

b. Landsbankinn.
Nýi Landsbankinn var stofnaður með 775 millj. kr. stofnframlagi sem greitt var inn á 

genginu 1 kr. fyrir hlut í október 2008. Hinn 15. desember 2009 var gert samkomulag um að 
auka hlutafé bankans. Ríkið skrifaði sig fyrir 18.725 milljón hlutum og greiddi fyrir með 
útgáfu á 121.225 milljón hlutum af RSKH 18 1009. Gamli bankinn skrifaði sig fyrir 4.480 
milljón hlutum á genginu 6,25 kr. fyrir hlut. Heildarhlutafé bankans var því 24 milljarðar kr. 
og innborgað hlutafé var 150 milljarðar kr.

Samhliða þessu var samið um skuldabréf vegna þess að nettóeignir þær sem nýi bankinn 
tók yfir voru metnar 274,8 milljörðum kr. hærri en þær skuldir sem yfirteknar voru.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 60:

„Við skuldalúkningu LBI samkvæmt RASÚS mun NBI gefa út skuldabréf í þremur myntum að fjárhæð 
EUR 870.788.398,42, GBP 275.001.322,12 og USD 734.255.859,93. Nafnverð skuldabréfannavarsam- 
tals 260 ma.kr. miðað við tilgreint gengi gjaldmiðla þann 30. september 2008, en markaðsverðmæti 
þeirra var metið 247 ma.kr. vegna hagstæðra vaxtakjara skuldabréfanna fyrstu fimm árin.“

Ef verðmæti þessara skuldabréfa er reiknað upp miðað við skráð miðgengi Seðlabanka Ís- 
lands 30. september 2008 er verðmæti þeirra í íslenskum krónum 251,5 milljarðar kr. og 
253,2 milljarðar kr. miðað við sama gengi 9. október 2008.

Hlutafé gamla bankans í þeim nýja var því að hluta til greitt með mismun á mati markaðs- 
virðis og nafnvirðis þessara skuldabréfa.

Samningurinn var gerður 15. desember 2009 til að gera upp skuld sem var að nafnvirði
274,8 milljarða kr. Þau skuldabréf sem samið var um að bankinn afhenti voru hins vegar 
reiknuð yfir í íslenskar krónur á þeim sama degi að ígildi 309,6 milljarðar kr.

Í tengslum við útgáfu á 92 milljarða kr. skilyrtu skuldabréfi veitti gamli bankinn ríkinu 
kauprétt á hlutafé sínu í bankanum. Ríkið greiddi gamla bankanum 2 milljarða kr. fyrir 
þennan kauprétt og fór sú greiðsla fram með þeim hætti að yfirverðsreikningur hlutafjár var 
lækkaður um samsvarandi upphæð sem þá var færð til hækkunar skuldar við gamla bankann. 
Þetta er óvenjuleg færsla enda hefur yfirverðsreikningur hlutafjár almennt ekki verið talinn 
til frjálsra sjóða og því óheimilt að nota hann til útgreiðslu arðs, sbr. úrskurð yfirskatta- 
nefndar nr. 163/2013.

Úr ársreikningi Landsbankans 2009, bls. 30:s 

„Knock-in forward derivative
Upon the issue of the contingent bond Landsbanki Íslands hf. is required by the terms of the agreements 
signed on 15 December 2009 to surrender to the Icelandic Government all or some of the shares in the 
Bank that Landsbanki Íslands hf. has received as compensation for the assets and liabilities transferred

w w w .landsbankinn.is/U ploads/D ocum ents/U m L andsbankann/landsbankinn_arsreikningur_sam staedu_2009.pdf

http://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/UmLandsbankann/landsbankinn_arsreikningur_samstaedu_2009.pdf
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to the Bank. The number of the shares to be surrendered depends on and is directly proportional to the 
nominal value of the contingent bond. The management of the Bank has concluded that the Icelandic 
Government's right to receive the shares from Landsbanki Íslands hf. is a knock-in forward derivative 
paid for by the Bank indirectly, as part o f the consideration transferred to Landsbanki Íslands hf. 
Accordingly, the Bank accounts for the fee that the Icelandic Government would have paid in an arm's 
length transaction as a deemed capital distribution in the amount of ISK 2 billion.“

Vextir á hlutafjárloforð.
Áfallnir vextir á þau RIKH 18 01009 skuldabréf sem ríkið afhenti Landsbankanum sem 

hlutafé voru 15. desember 2009 18.588 millj. kr. Samsvarandi áfallnir vextir á framlag gamla 
bankans voru 4.270 millj. kr.

Samkvæmt ársreikningi Landsbankans voru þeir greiddir með eftirfarandi hætti:

Úr ársreikningi Landsbankans 2009, bls. 38-39:

„15. Unpaid capital contribution
In 2008, the Icelandic State committed itself to fund the Bank by a capital contribution amounting to 
ISK 149,225 million. The equity contribution was finalised in the Government Capitalisation Agreement 
as of 15 December 2009, according to which the Icelandic State provided a government bond to the 
Bank on 30 December 2009 which had a nominal value of ISK 121,225 million plus the interest accrued 
since 9 October 2008 in the amount of ISK 18,588 million. The remaining ISK 28,000 million plus the 
interest accrued since 9 October 2008 in the amount of ISK 4,270 million was settled through offset 
against provisional liability with Landsbanki Íslands hf. (see Note 20). Any interest accrued on unpaid 
capital contribution at year-end is included in the line item "Other assets" in the balance sheet.

20. Provisional liability due to Landsbanki Íslands hf.
C arrying
am ount

R ecognised  due to acqu isition  o f  ne t assets from  L andsbanki Íslands hf. on 9 O ctober 2008 274,800
A ccrued  in terest 6,611
Foreign exchange d ifference 23,646
At 31 December 2008 305,057
A dditional p rov ision  m ade in the period 2,000
A ccrued  in terest 13,148
F oreign exchange d ifference 24,233
Settlem ent th rough  borrow ings (312,168)
S ettlem ent th rough  offset against capital contribution (28,000)
Settlem ent th rough  offset against in terest on capital contribution (4,270)
At 31 December 2009 0

Further information about the provisional liability is disclosed in Note 4.“

Uppreiknuð staða þeirra skuldabréfa sem gefin voru út til greiðslu á 274,8 milljarða kr. 
skuld nýja bankans við gamla bankann var í árslok miðað við skráð miðgengi Seðlabanka Ís- 
lands 285,2 milljarðar kr. og áfallnir vextir miðað við vaxtakjör bréfa 4,3 milljarðar kr. Upp- 
reiknuð staða miðað við 31. desember 2008 er því 289,5 milljarðar kr. miðað við fyrir- 
liggjandi gögn. Staðan er talin vera 305 milljarðar kr. í bókum bankans og munar 15,5 
milljörðum kr. Þessi munur er óútskýrður.

Staða þessarar skuldar með áföllnum vöxtum var 306,5 milljarðar kr. í bókum bankans 31. 
desember 2009 og var þá búið að draga frá 28 milljarða kr. vegna hlutafjárframlags og 4,3
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milljarða kr. vegna vaxta á hlutafjárframlag auk þess sem ætla má af skýringu 21 (sjá hér á 
eftir) að greiddir hafi verið vextir af fjárhæðinni fyrir tímabilið 9. október 2008 til 9. október 
2009 því að áfallnir vextir eru þar tilgreindir sem 3,2 milljarðar kr.

Úr ársreikningi Landsbankans 2009, bls. 39:

„21. Borrowings

Senior secured bonds

Nominal amounts
Foreign
currency ISK Contractual 

interest rate (%)

Carrying amount

2009 2008

EUR
GBP
USD

871 million 156,519 EURIBOR + 1.75/2.90 158,573
275 million 55,316 LIBOR + 1.75/2.90 56,086
734 million 91,456 LIBOR + 1.75/2.90 91,834

Total 303,291 306,493 0

The senior secured bonds mature in October 2018 and do not have instalment payments during the first 
5 y ears. The interest rates are 3 months EURIBOR for the EUR-denominated bond and 3 months LIBOR 
for the GBP and USD-denominated bonds, plus a margin of 1.75% for the first 5 years and a margin of 
2.90% for the remaining 5 years. On or after 30 June 2010, bondholders have the right to require the 
Bank to convert the bonds into Eurobonds. Upon such conversion, the Bank will make reasonable endea- 
vours to list such Eurobonds on a qualified stock exchange, as soon as feasible following conversion.

The Group did not default on any principal and interest nor breached any covenants with respect to 
liabilities during the reporting period.“

Kostnaður við hlutafjáraukningu var 102 millj. kr. og var hann greiddur af ríkinu með 
lækkun á yfirverðsreikningi bankans. Auk þess tók nýi bankinn á sig að greiða 2 milljarða 
kr. af kostnaði til þess gamla.

Úr ársreikningi Landsbankans 2009, bls. 46:

„35. Acquisition-related costs
7.10--31.12.

2009 2008
Cost o f  acquisition o f assets and liabilities from  Landsbanki Íslands hf. 886 1,072
Claims on Landsbanki Íslands hf. which were written o ff due to a settlement
agreement with Landsbanki Íslands hf. 158 2,000
Total 1,044 3,072

Integral to the negotiation process was an agreement between the Bank and Landsbanki Íslands hf. 
regarding the net claim that the Bank had on Landsbanki Íslands hf. relating to the Bank's opening 
balance sheet. As a result of this agreement, ISK 2 billion was expensed as acquisition-related cost in 
the 2008 consolidated income statement.“

Álitaefni um Landsbanka.
Ekki verður annað séð en eftirfarandi atriði þurfi frekari umfjöllun og athugun:

-  Ríkið greiddi tæplega 19 milljarða kr. í vexti af hlutafjárloforðum. Mál skipuðust þannig 
að Landsbankinn varð að lokum að mestu í eigu ríkisins. Hagnaður sá er myndaðist 
vegna vaxtagreiðslna kom ríkissjóði til góða.

-  Ákveðið var við útgáfu á skuldabréfum í evrum, breskum pundum og bandarískum 
dollurum að miða við ákveðið gengi og það lagt til grundvallar við uppgjör á nettóeign 
umfram skuldir sem var þá í íslenskum krónum 274,8 milljarðar kr. Óskýrt er hvernig
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þessi skuld varð að 306,5 milljörðum kr. í lok árs 2009 eftir að vextir höfðu verið 
greiddir í fjóra ársfjórðunga og gamli bankinn hafði greitt 28 milljarða kr. í hlutafé 
ásamt vöxtum upp á 4,3 milljarða kr.

d. Arion.
Arion var stofnaður með 775 millj. kr. stofnframlagi sem greitt var inn á genginu 1 kr. 

fyrir hlut í október 2008. Á hluthafafundi Arion 14. ágúst 2009 skrifaði ríkið sig fyrir
11.870.833.333 hlutum í bankanum sem greiddir voru inn á genginu 6 kr. fyrir hlut. Útgefnir 
hlutir í Arion voru eftir þessa aukningu 12.645.833.333 og innborgað hlutafé 72 milljarðar 
kr. Allt hlutafé var í eigu ríkisins eftir þessa aukningu.

Nettóeignir Arion reyndust vera minni en þær skuldir sem teknar voru yfir af bankanum 
og skuldaði því gamli bankinn þeim nýja 38 milljarða kr.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 50:

„Í þessum kafla er lýst samningum milli fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins (FJR), Arion banka og 
Kaupþings banka, en þann 20. júlí 2009 náðu FJR og skilanefnd Kaupþings rammasamkomulagi um 
stofnfjármögnun Arion og fyrirkomulag vegna yfirfærslu innlendra eigna og skulda til Arion. Samn- 
ingurinn er að því leyti frábrugðinn samningum um Íslandsbanka að eignir yfirfærðar til Arion reyndust 
verðminni en yfirfærðar innstæður. Því reyndist nauðsynlegt til að ná jöfnuði í yfirfærðum eignum og 
skuldum að Kaupþing gæfi út skuldayfirlýsingu til Arion og setti í aðgreinda vörslu tilgreindar eignir 
sem Arion hefði ákveðin réttindi í til viðbótar við yfirfærðar eignir sem Arion fengi vaxtatekjur af.“

Samningur ríkisins við Kaupþing gerði ráð fyrir að Kaupskil ehf. (Kaupskil) sem voru í 
100% eigu Kaupþings skrifuðu sig fyrir 87% hlutafjár í bankanum. Áskriftin var með hefð- 
bundnum skilyrðum vegna fjárfestingar.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 51:

„Ef skilyrðum fyrir stofnfjármögnun Kaupþings væri fullnægt yrði hlutafé Arion aukið og Kaupþing 
myndi kaupa nægilega marga hluti í Arion til að uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum. 
Til endurgjalds myndi Kaupþing færa ákveðnar eignir til Arion en á sama tíma myndi FJR ákveða 
lækkun hlutafjár í Arion og fá í þess stað millifært til sín ríkisskuldabréf í samræmi við samninginn.

Fjárhæð í ríkisskuldabréfum sem ríkið mun leggja fram í formi víkjandi láns yrði haldið eftir af Arion 
til endurgjalds fyrir útgáfu Arion á hinu víkjandi skuldabréfi. Að hinni sameiginlegu stofnfjármögnun 
lokinni tæki hluthafasamkomulagið gildi.“

Samningurinn milli skilanefndar og ríkisins var undirritaður 3. september 2009 og gerði 
hann ráð fyrir að skilyrði væru uppfyllt fyrir 31. október 2009. Ekki náðist að uppfylla skil- 
yrðin fyrir þann tíma og gjörningnum var í raun ekki lokið fyrr en 8. janúar 2010. 
Samningurinn gerði ráð fyrir að ríkið legði fram 35% af stofnframlagi og Kaupþing 65%. 
Framlag Kaupþings væri að öllu leyti hlutafé en framlag ríkisins yrði í formi víkjandi láns 
og hlutafjár. Víkjandi lán ríkisins átti að vera 4% af eiginfjárgrunni og upphaflega var gert 
ráð fyrir að það væri 25 milljarðar kr. en niðurstaðan varð 29,6 milljarðar kr. Víkjandi lán 
þetta sem gefið var út í evrum var með ársfjórðungslegum vaxtagreiðslum og fljótandi 
EUROBOR-vöxtum að viðbættu 4% álagi. Arion gat hvenær sem var breytt þessu skuldabréfi 
í hlutafé og gat ríkið þá valið um almennt hlutafé eða atkvæðalaus forgangsbréf sem bæru 
vexti er samsvöruðu áhættulausum vöxtum í íslenskum krónum að viðbættu 4% álagi, þ.e.
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víkjandi evrubréf sem Arion gæfi út með breytirétti skuldara. Ríkið keypti þetta bréf sem var 
að fjárhæð 162.899.906 evrur og bar vexti frá 8. janúar 2010. Vextir á bréfinu voru þriggja 
mánaða EUROBOR-vextir að viðbættu 4% álagi og greitt var fyrir það með afhendingu á
29.408.320.000 bréfum af RIKH 18 1009 sem er hluti af þeim bréfum sem ríkið átti að fá 
endurgreidd í tengslum við hlutafjárlækkun Arion og kaup Kaupskila á 87%hlut í bankanum.

Líkt og í Landsbankanum og Íslandsbanka var ágreiningur um verðmat eigna og var sá 
ágreiningur gerður upp með því að láta heimtur frá sérgreindum skuldurum ráða endanlegri 
greiðslu vegna yfirtekinna nettóeigna. Í tilviki Arion var gamli bankinn hins vegar í skuld við 
þann nýja. Í tilviki Landsbankans og Íslandsbanka var sú leið farin að gefa út skuldabréf þar 
sem endanlegur höfuðstóll átti að markast af innheimtu. Í tilviki Arion var farin sú leið að 
búa til skilyrtan virðisrétt sem notaður væri til að gera upp skuld gamla bankans við Arion.

Kaupþing lagði svo fram eignir í vörslu til Arion til að þekja mismuninn á 38 milljarða 
kr. skuld og heimtum undir skilyrtum virðisrétti. Fyrsta apríl ár hvert átti Kaupþing að leggja 
fram mat vörslueigna miðað við lok ársins á undan. Allar tekjur af vörslueignum átti að 
leggja inn á vaxtareikning Kaupþings og yrði umframfjárhæð laus til útborgunar. Ef mat 
vörslueigna á matsdegi væri undir verðmæti skuldar átti Kaupþing að leggja fram frekari 
eignir til vörslu. Ef það væri ekki gert teldist samningurinn niður fallinn og Arion gæti þá 
yfirtekið vörslueignir og selt. Reyndist söluverð hærra en skuldin átti Arion að greiða Kaup- 
þingi mismuninn en reyndist það lægra ætti Kaupþing að greiða Arion muninn og yrði sú 
krafa Arion forgangskrafa í bú Kaupþings.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 53:

„3.2.2.I. Samningur um vörslu og skilyrtan virðisrétt 
Samningur um vörslu og skilyrtan virðisrétt (SVSV) kveður á um hvernig eignir Kaupþings eru látnar 

í vörslu til að þekja virði þess sem upp á vantar vegna færslu eigna og skulda frá Kaupþingi til Arion. 
Það sem upp á vantar er metið á 38 ma.kr. en af því ber að greiða vexti. Samþykkt er að helmingur þess 
sem upp á vantar verði talinn skuld í íslenskum krónum sem ber vexti sem eru 0,15% yfir meðalvöxtum 
greiddum af Arion af innlánsreikningi Kaupþings hjá Arion. Hinn helmingurinn skal teljast vera skuld 
í EUR sem ber eins mánaðar EURIBOR vexti að viðbættu 1,75% álagi. Fjárhæðin sem upp á vantar 
getur aldrei orðið hærri en 38 ma.kr. að undanskildu því sem nemur gjaldföllnum vöxtum og gengisflökti 
samkvæmt SVSV.

Þá fær Kaupþing skilyrtan virðisrétt á safni stærstu lána Arion sem samanstendur af um 67% af milli- 
færsluvirði heildarlánanna til viðskiptavina og 50% af brúttóvirði millifærðra eigna. Hugsanlegum ábata 
umfram væntan hagnað af eignunum verður skipt milli Arion og Kaupþings þannig að Kaupþing fær 
80% af ábatanum þar til náðst hefur að endurheimta 38 ma.kr. og 50% af næstu 10 ma.kr. í endurheimtu. 
Ábatinn verður eignfærður á móti því er vantaði upp á upphaflega vegna færslu nettóeigna til Arion. 
Samkomulagið gildir til 30. júní 2012. Kaupþing mun einnig greiða umsamda vexti af því sem upp á 
vantaði í upphafi til Arion þar til það sem upp á vantaði verður endurheimt eða eignir að jafnhárri fjár- 
hæð verða millifærðar til Arion.“

Kaupþingi var einnig veittur réttur til að taka til baka eignir sem metnar höfðu verið verð- 
lausar í stofnefnahagsreikningi Arion.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 51:

„Á sex mánaða tímabili frá undirritun samnings skulu millifærðar eignir, sem metnar voru á núllvirði 
í stofnefnahagsreikningi Arion, færðar til baka til Kaupþings á núllvirði ef Kaupþing biður um það.“
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Samhliða þessu var gengið frá samkomulagi við Kaupþing vegna veðlánaviðskipta gamla 
bankans við Seðlabanka Íslands. Húsnæðislán og lán til opinberra aðila voru framseld til 
Arion gegn lánasamningi Seðlabanka við Arion. Lánið var fjölmyntalán og var það uppreikn- 
að á 61,3 milljarða kr. miðað við 8. janúar 2010. Þrátt fyrir að gengið hafi verið frá þessum 
samningi 30. nóvember 2009 komu áhrif hans ekki fram í efnahagsreikningi bankans 31. 
desember 2009 og svo virðist sem samningurinn tengist frágangi á greiðslu Kaupþings á 87% 
af hlutafé bankans.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 58:

„3.2.6. Samkomulag Kaupþings og Seðlabankans um húsnæðislán 
Í tengslum við yfirtöku Kaupþings á 87% eignarhlut ríkisins í Arion var gengið frá samkomulagi um 

m.a. gjaldfallin dag- og veðlán sem Seðlabankinn hafði veitt Kaupþingi fyrir fall hans í október 2008. 
Að því marki sem um var að ræða lán tryggð með veði í húsnæðislánum og/eða lánum til ríkisfyrirtækja 
og sveitarfélaga varð það að samkomulagi að þau lán yrðu framseld til Arion gegn lánssamningi Arion 
við Seðlabankann. Samkomulag þetta var gert 30. nóvember 2009.

Til að stuðla að auknu jafnvægi í gjaldeyrisjöfnuði Arion var samið um fjölmyntalán. Höfuðstóll láns- 
samningsins var að jafnvirði 61,3 ma.kr. miðað við 8. janúar 2010. Lánssamningurinn er til 7 ára en 
hægt er að framlengja hann í 6 ár til viðbótar. Vaxtakjör lánssamningsins eru þriggja mánaða erlendir 
millibankavextir að viðbættu 3% álagi. Lánssamningurinn er veðtryggður með öllum þeim lánssamning- 
um sem upphaflegu höfðu verið veðsettir Seðlabankanum.“

Vegna yfirtöku Fjármálaeftirlitsins á SPRON og yfirfærslu innlána SPRON til Arion var 
gert samkomulag um lausafjárfyrirgreiðslu til handa Arion enda hafði fjármálaráðuneytið 
lofað Arion skaðleysi af SPRON-viðskiptunum. Ríkið lofaði því að lána Arion allt að 75 
milljarða kr. af ríkisskuldabréfum gegn veði í SPRON-skuldabréfi.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 57:

„3.2.4. Flutningur á innstæðum SPRON til Arion 
Þann 21. mars 2009 ákvað FME á grundvelli heimilda sinna skv. neyðarlögunum að yfirtaka vald 

stjórnar og hluthafafundar í SPRON og skipa honum skilanefnd. Þá ákvað FME að flytja hæfar inn- 
stæður SPRON til Arion banka, eftir hafa haft samráð við skilanefndina, kröfuhafa, Seðlabanka Íslands 
og fjármálaráðuneytið, til að tryggja innstæðueigendum aðgang að innstæðum sínum. Þá ákvað FME 
að SPRON skyldi stofna sérstakt hlutafélag (sem fékk nafnið Drómi ehf.) að fullu í sinni eigu sem myndi 
yfirtaka allar eignir SPRON þar með talin veðréttindi og ábyrgðir. Drómi tók einnig yfir skuldbindingar 
SPRON gagnvart Arion vegna flutnings á innstæðum og skyldi gefa út skuldabréf til Arion sem sam- 
svaraði yfirteknum innstæðukröfum með veði í öllum eignum félagsins ásamt hlutafjáreign SPRON í 
Dróma, hið svokallaða SPRON-skuldabréf.“

Á árinu 2009 tók Arion einnig yfir eignir og skuldir Sparisjóðs Mýrarsýslu og hluta af 
eignasafni Sparisjóðabanka Íslands.

Úr ársreikningi Arion 2009, bls. 9:9

„Non-cash investing and financing transactions:
The following non-cash investing and financing transactions that occurred during 2009 have been ex- 

cluded from the Consolidated Statement of Cash Flows:

www.arionbanki.is/hbrary/Skrar/Bankmn/Starfsemi/Uppgjor-og-arsskyrslur/Uppgjor/Anon_banki_hf._Consolidated_Financial_Statements_-_31.12.2009_-_FINAL.PDF
9

http://www.arionbanki.is/hbrary/Skrar/Bankmn/Starfsemi/Uppgjor-og-arsskyrslur/Uppgjor/Anon_banki_hf._Consolidated_Financial_Statements_-_31.12.2009_-_FINAL.PDF
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1. An equity contribution by the Icelandic state of amount ISK 71,225 million was settled through the 
receipt of Icelandic government bonds (refer note 89).

2. Deposits and overdrafts were transferred to the Bank from SPRON and Sparisjódabanki Íslands hf. 
in consideration for a bond claim on Drómi ehf. of amount ISK 91,489 million and Sparisjódabanki 
Íslands hf. of amount ISK 371 million respectively (refer note 34).

3. The net assets of Sparisjódur Mýrasýslu were acquired by way of the issuance of bonds to creditors 
of nominal amount ISK 9,714 million (refer note 35).

4. The net assets of subsidiaries acquired with a view to resale, with a fair value of ISK 11,255 million, 
and disposal groups held for sale, with a fair value of ISK 19,689 mln were acquired through the 
foreclosure on collateral held against loan balances to these entities (refer notes 36 and 79).“

Úr ársreikningi Arion 2009, bls. 24-25:

„34. Acquisition o f  certain business activities o f  SPRON and Sparisjódabanki Íslands h f
[...]
The financial impact of this acquisition at fair value is:

22.03.2009
Loans and receivables to customers .................................................................  5.188
Bonds ...................................................................................................................  91.489
Deposits from customers ..................................................................................  (96.055)
Deposits from credit institu tions........................................................................  (621)
Total .....................................................................................................................  -

As consideration, Sparisjódabanki Íslands hf. issued a bond claim on Sparisjódabanki Íslands hf. in the 
sum of ISK 371 million to Arion banki hf.

The financial impact of this acquisition at fair value is

Loans and receivables to customers ............................
Bonds ..............................................................................
Deposits from customers .............................................
Total ................................................................................

35. Acquisition o f  Sparisjódur Mýrasýslu 
[...]
The financial impact of the acquisition of SPM is shown in the table below at fair value:

03.04.2009
Cash and cash balances with Central Bank ......................................................  805
Loans and receivables to credit institutions ......................................................  (5.371)
Loans and receivables to customers .................................................................  33.211
Bonds and debt instruments ..............................................................................  595
Shares and equity instruments .......................................................................... 289
Investment property ...........................................................................................  153
Investment in associates ..................................................................................... 436
Property and equipment ..................................................................................... 692
Other assets ..........................................................................................................  1.624
Due to credit institutions and Central Bank ......................................................  (2.844)
Deposits ............................................................................................................... (19.835)
Borrowings ........................................................................................................... (7.769)
Other liabilities ....................................................................................................  (1.945)
Minority interest ..................................................................................................  (40)
Total .....................................................................................................................  - “

22.03.2009
1.073

371
(1.444)
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Hlutafjárlækkun og hlutafjárhækkun Arion 8. janúar 2010.

Dagsetning Hlutir Greiðsla Yfirverð Gengi

Ríkið greiðir 14. ágúst 2009 11.870.833.333 71.225.000.000 59.354.166.667 6,00

Stofnframlag 21. okt. 2008 775.000.000 775.000.000 - 1,00

Staðan 31. des. 2009 12.645.833.333 72.000.000.000 59.354.166.667 5,69
Hlutafé fært niður 8. jan. 2010 -12.385.833.333 -62.137.931.035 -49.752.097.702 5,02

Staðan eftir niðurfærslu 260.000.000 9.862.068.965 9.602.068.965 37,93
Hlutafé, hækkun 8. jan. 2010 1.740.000.000 66.000.000.000 64.260.000.000 37,93

Staðan 9. jan. 2010 2.000.000.000 75.862.068.965 73.862.068.965 37,93

Hlutafé Arion var lækkað um 12.385.833.333 hluti 8. janúar 2010 og átti ríkið að fá til 
baka ígildi 62.137.931.035 af RIKH 18 1009. Ríkið notaði hluta af þessum skuldabréfum til 
að greiða fyrir víkjandi lán sem Arion gaf út upp á 29.530 millj. kr. Nettó átti ríkið þá að hafa 
fengið til baka sem samsvaraði 32.595 millj. kr. í formi RIKH 18 1009 ríkisbréfa.

Samhliða þessu var hlutafé bankans aukið um 1.740 milljón hluti gegn greiðslu á 66 
milljörðum kr. frá Kaupskilum hf. Innborgun þessi átti sér stað með eftirfarandi hætti sam- 
kvæmt sérfræðiskýrslu Deloitte sem liggur frammi hjá fyrirtækjaskrá:
A. Með því að lán sem metin höfðu verið verðlaus inn í stofnefnahag bankans og tekin 

höfðu verið yfir af Kaupþingi samkvæmt samkomulagi voru aftur lögð inn í bankann en 
þá metin á 28.770.593.951 kr. samkvæmt verðmatsskýrslu Capacent miðað við stöðuna 
30. júní 2009.

B. Með því að leggja inn íbúðalán ásamt lánum til sveitarfélaga, opinberra hlutafélaga, 
ríkisfyrirtækja, kirkna og annarra smærri aðila að verðmæti a.m.k. 22.801.577.592 kr. 
umfram skuldir.

C. Með reiðufé 14.427.828.457 kr. Reiðufé þetta virðist hins vegar ekki hafa verið greitt 
beint til bankans heldur kemur það fram sem lækkun á inneignum Seðlabanka og fjár- 
málastofnana hjá Arion, sbr. sjóðstreymi bankans fyrir árið 2010.

Hlutafjáraukning Arion að fjárhæð 66 milljarðar kr. var því í formi endurmats á lánasafni 
og yfirtöku Arion á lánasafni sem tengdist íbúðalánum og lánum til opinberra aðila sem 
Kaupþing hafði fyrir hrun veðsett Seðlabanka Íslands og endurmati á lánasafni sem Fjármála- 
eftirlitið og Deloitte LLP höfðu áður metið verðlaust.

Það hlutafé sem Kaupskil greiddu inn í Arion fyrir 87% hlut sinn var því eingöngu í formi 
lánapappíra og lækkunar á skuldum við fjármálastofnanir. Því kemur ekki á óvart að lausa- 
fjárstaða bankans hafi verið þung og að ríkið hafi leyst það mál með loforði um að lána ríkis- 
skuldabréf upp á 75 milljarða kr. til að tryggja greiðsluhæfi bankans.

Það eignasafn sem Seðlabankinn afhenti Kaupþingi í tengslum við uppgjör á veðlána- 
viðskiptum, og framseldi að hluta eða öllu leyti til Arion og Kaupskila, var a.m.k. rúmlega 
84 milljarða kr. virði, enda var það framselt með áhvílandi veðskuldum upp á 61,25 millj- 
arða kr.

Ekki liggur fyrir hvert tjón Seðlabankans varð af veðlánaviðskiptunum við Kaupþing en 
hluti krafna Seðlabankans á slitabúið er kominn til vegna þessara viðskipta.
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Úr ársreikningi Arion 2010, bls. 69:10

,fton-cash investing and financing transactions:
2010 2011

Loans and receivables received through changes in capitalization,
seenote 35 .................................................................................................  112,824 -

Bonds and debt instruments delivered through changes in
capitalization, see note 35 .........................................................................  (32,595) -

Liabilities due to credit institutions and central bank transferred due
to changes in capitalization, see note 35 ...........................................  14,428 -

Borrowings transferred due to changes in capitalization, see note 35 (61,252) -

Subordinated loans transferred due to changes in capitalization, see
note 35 ......................................................................................................  (29,543) -

Net changes in equity due to changes in capitalization ........................  (3,862) -

Equity contribution by the Icelandic state settled through the receipt
of Icelandic government b o n d s .................................................................... -  71,225

Bond claim on Drómi and Sparisjódabanki Íslands hf. in
consideration for deposits and overdrafts ..................................................  -  91,860

Deposits and overdrafts transferred from SPRON and
Sparisjódabanki Íslands hf ..........................................................................  -  (91,860)

Assets acquired from Sparisjódur Mýrasýslu ............................................ -  9,714

Bond issued to the creditors of Sparisjódur Mýrasýslu ..........................  -  (9,714)

Assets acquired through foreclosure on collateral from legal entities
with view to resale ......................................................................................  9,816 30,944

Settlement of loans and receivables through foreclosure on collateral
from legal entities with view to resale ................................................ (9,816) (30,944)“

Úr ársreikningi Arion 2010, bls. 84:

„These Consolidated Financial Statements reflect changes in capitalization following the changes in 
ownership of Arion Bank 8 January 2010.

Changes following shareholder approval 8 January 2010:

Assets 8.1.2010
Loans and receivables to customers ....................................................  112,824
Bonds and debt instruments .................................................................  (32,595)

Total Assets 80,229

Liabilities
Due to credit institutions and Central Bank .......................................  (14,428)
Borrowings .................................................................................................... 61,252
Subordinated liabilities ................................................................................  29,543

Liabilities 76,367

www.arionbanki.is/library/Skrar/Bankinn/Starfsemi/Uppgjor-og-arsskyrslur/arsskyrslur/Annual_Report_2010_loka%C3%BAtg%C3%A1fa_vefur.pdf
10

http://www.arionbanki.is/library/Skrar/Bankinn/Starfsemi/Uppgjor-og-arsskyrslur/arsskyrslur/Annual_Report_2010_loka%C3%BAtg%C3%A1fa_vefur.pdf
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Equity
Share capital .............................................................................................  (10,646)
Share premium .........................................................................................  14,508

Total Equity 3,862
Total Liabilities and Equity 80,229

With new shareholder and changes in capitalization the share capital was increased by ISK 66,000 
million. The capital increase consists of the following transactions:

Capitalization 8.1.2010
ISK mortgage loans ....................................................................................... 6,584
Due to credit institutions and Central Bank ............................................... 14,428
Corporate loans ..............................................................................................  28,770
Other loans ..................................................................................................... 16,218

66,000
Related funding agreement with Central Bank
FX mortgage loans ........................................................................................ 38,094
ISK mortgage loans .....................................................................................  23,158
Borrowings ....................................................................................................  (61,252)

Álitaefni um Arion.
Ekki verður annað séð en eftirfarandi atriði þurfi frekari umfjöllun og athugun:

-  Ríkið virðist hafa gefið eftir megnið af eiginfjáruppbyggingu bankans upp á tæpa 18 
milljarða kr., fyrir utan 6,5 milljarða kr. arðgreiðslu á fyrsta ársfjórðungi 2012 sem ríkið 
lánaði aftur í formi víkjandi láns.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 51:
„Fyrir það tímabil sem Arion var að fullu í eigu ríkisins ber því arður af rekstri bankans samkvæmt 
nánara samkomulagi.“

-  Óljóst er með hvaða hætti var gengið frá kröfum og tryggingum Arion vegna kröfu á 
Kaupþing.

-  Ekki er vitað hvenær og hvernig endurgreiðsla hlutafjár fór fram þrátt fyrir fyrirspurnir 
þar um til opinberra stofnana.

-  Ríkið veitti víkjandi lán upp á 25 milljarða kr. en það varð 32 milljarðar kr. með óvenju 
hagstæðum vaxtakjörum í ljósi þess að lánið hafði breytirétt að kröfu skuldara. Lánið 
var því efnislega eigið fé sem heimilt var að greiða til baka með vöxtum ef rekstur 
þróaðist með þeim hætti að Kaupskil sæju sér hag í að endurgreiða það.

-  Ríkið veitti lausafjárfyrirgreiðslu upp á 75 milljarða kr. til að liðka fyrir svo að unnt væri 
að greiða eigið fé inn með pappírum sem ekki tryggðu gjaldþol bankans ef færa þyrfti 
niður eigið fé.

-  Gefin voru óvenju hagfelld vaxtakjör á skuld gamla bankans við nýja bankann.
-  Vaxtakjör á lánum Seðlabankans til Arion, í tengslum við uppgjör á kröfu Seðlabankans 

vegna veðsettra húsnæðislána, þarfnast nánari athugunar. Ekki er ljóst hvort bankinn 
hefur gefið eftir hluta af þeim vöxtum sem hann átti rétt á. Ekki er ljóst með hvaða hætti 
aðrar skuldir vegna endurhverfra viðskipta og veðskuldir voru gerðar upp en furðu vekur 
að skuldari geti keypt til baka af lánveitanda eignir sem eru meira virði en þau veð sem 
á þeim hvíldu en skilið lánveitanda eftir með tapið af öðrum sambærilegum eignum.
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4. Aðrar yfirteknar fjármálastofnanir.
Ríkið kom að fjármögnun annarra fjármálastofnana og þar er um umtalsverða fjármuni að 

ræða. Hér er stiklað á stóru.
9. mars 2009 tók Fjármálaeftirlitið Straum-Burðarás fjárfestingabanka yfir og vék stjórn 

hans frá störfum og skipaði bankanum skilanefnd. 17. mars 2009 ákvað Fjármálaeftirlitið að 
flytja innstæður Straums til Íslandsbanka eftir að hafa haft samráð við skilanefndina, kröfu- 
hafa, Seðlabanka Íslands og fjármálaráðuneytið. Yfirtaka Íslandsbanka á innstæðum í 
Straumi leiddi til lausafjárfyrirgreiðslu. Á útgáfudegi skuldabréfs Straums til Íslandsbanka 
vegna yfirtekinna innstæðna gerðu Íslandsbanki og ríkið með sér samkomulag um að ríkið 
tæki yfir skuldabréf Straums að fullu eða að hluta og afhenti ríkisbréf í staðinn. Ef Straumur 
greiddi ekki að fullu upp bréf sitt fyrir 31. mars 2013 héldi Íslandsbanki eftir mismun á 
greiðslum í formi ríkisskuldabréfs og ríkið eignaðist eftirstöðvar af Straumsbréfinu. Straumur 
greiddi skuldina að fullu en ekki er vitað hvaða vexti ríkið greiddi til Íslandsbanka og hvort 
vextir af Straumsbréfinu runnu í ríkissjóð.

21. mars 2009 tók Fjármálaeftirlitið SPRON yfir og vék stjórn sparisjóðsins frá störfum. 
Innstæður voru færðar til Arion (þá Nýja Kaupþing). Innheimtufélagið Drómi var stofnað og 
yfirtók það aðrar eignir bankans og gaf út skuldabréf til Arion að fjárhæð 97,6 milljarðar kr. 
Ríkið ábyrgðist skaðleysi Arion af þessum gjörningi og veitti í tengslum við þetta lausafjár- 
fyrirgreiðslu til Arion upp á 75 milljarða kr. sem uppfyllti þar með kröfur Seðlabankans um 
veðhæfni. Ekki hefur komið fram hvort samræmi hafi verið í vöxtum sem ríkið greiddi og 
þeim vöxtum sem Arion greiddi af skuldabréfinu sem bankinn fékk frá Dróma.

Úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, bls. 58:

„Gjald Arion fyrir afnot af fyrirgreiðslunni verður sem hér segir:

Þegar SPRON-bréfið er notað sem veð:
Ekkert lántökugjald.
Notkunargjald:
1. Ádráttur frá 0-25 ma.kr.: Ekkert gjald. Hið sama mun eiga við um frekari ádrátt ef hægt 
er að sýna fram á að þörf fyrir laust fé stafi beinlínis af úttektum á SPRON- innstæðum.
2. Ádráttur 25-75 ma.kr. fyrir umsamið gjald.

E f aðrar eignir en skuldabréf SPRON eru settar sem veð:
0,5% lántökugjald.
3% p.a. notkunargjald.

Ríkið lýsti því yfir í bréfi sínu að það muni halda samningaumleitunum sínum við Seðlabanka Íslands 
áfram og gera sitt besta til að fá Seðlabankann til að taka skuldabréf SPRON beint sem veð í þeim 
tilgangi að veita aðgang að lausafé. Yfirlýsingin er í gildi til lokagjaldaga SPRON-skuldabréfsins á árinu 
2014.

Ennfremur lýsti ríkið því yfir að það væri reiðubúið að hefja samninga við Arion um frekari 
lausafjáraðgang ef svo færi að útflæði annarra innlána en SPRON-innlána skapaði lausafjárerfiðleika 
hjá Arion.“

Arion tók líka yfir Sparisjóð Mýrasýslu og Sparisjóðabanka Íslands. Takmarkaðar opin- 
berar upplýsingar eru til um yfirtökurnar en samkvæmt ársreikningi Arion 2009 tók bankinn 
yfir skuldabréf upp á 10,1 milljarð kr. í tengslum við yfirtökuna.
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Yfirtaka á Byr og síðan sala til Íslandsbanka þar sem víkjandi skuldabréf 
fylg ir með í  kaupunum.

Úr skýrslu Ríkisendurskoðunar um fyrirgreiðslu við fjármálafyrirtæki, bls. 4:

„Ríkið stofnaði árið 2010 hlutafélagið Byr og sparisjóðinn SpKef sem keyptu eignir Byrs sparisjóðs og 
Sparisjóðsins í Keflavík og tóku yfir hluta af skuldum þeirra, einkum innstæðuskuldir, en eldri félögin 
voru sett í slitameðferð. Ríkissjóður lagði Byr til 900 m.kr. hlutafjárframlag og SpKef sparisjóði sam- 
bærilegt eiginfjárframlag.

Ríkið samdi síðan við Byr og skilanefnd Byrs sparisjóðs (gamla Byrs) um að ríkið eignaðist 5,2% hlut 
í nýja félaginu en að Byr sparisjóður eignaðist 94,8% við að kröfum hans á félagið var breytt í hlutafé. 
Einnig fólst í samkomulaginu að ríkið veitti Byr 5 ma.kr. víkjandi lán til 10 ára. Íslandsbanki keypti 
síðan Byr fyrir 6,6 ma.kr. og sameinaði sínum rekstri. Hlutur ríkissjóðs af söluandvirði Byr var 765 
m.kr. sem þýðir að sölutap þess nam 135 m.kr. Heimild til sölunnar og til þess að breyta víkjandi láninu 
í lausafjárfyrirgreiðslu er í fjáraukalögum fyrir árið 2011.“

Yfirtaka á SpK ef ogflutningur til Landsbanka.

Úr skýrslu Ríkisendurskoðunar um fyrirgreiðslu við fjármálafyrirtæki bls. 4-5:

„Þegar Sparisjóðurinn í Keflavík var tekinn yfir af Fjármálaeftirlitinu (FME) var gengið út frá því að 
eigið fé hans væri um 5 ma.kr. Verðmöt sem síðar voru gerð sýndu fram á verri stöðu og var í ljósi þess 
fallið frá því að endurreisa sparisjóðinn en þess í stað samið við nýja Landsbankann um yfirtöku og að 
ríkissjóður greiddi bankanum það sem upp á vantaði til að mæta neikvæðri eignastöðu sparisjóðsins. 
Ekki náðist samkomulag milli aðila um mat eignanna og skilaði úrskurðarnefnd bindandi niðurstöðu í 
júní 2012 um að neikvæð staða sparisjóðsins væri 19,2 ma.kr. Að teknu tilliti til vaxta nemur kostnaður 
ríkisins samtals 25 ma.kr. vegna sparisjóðsins.“

Stofnfé lagt í  aðra sparisjóði, VBS, Saga & Askar Capital.

Úr skýrslu Ríkisendurskoðunar um fyrirgreiðslu við fjármálafyrirtæki, bls. 5-6:

„Ríkið lagði einnig stofnfé í fimm minni sparisjóði á árinu 2010, þ.e. Sparisjóð Vestmannaeyja, Spari- 
sjóð Bolungarvíkur, Sparisjóð Svarfdæla, Sparisjóð Norðfjarðar og Sparisjóð Þórshafnar og nágrennis. 
Stofnfjárframlögin voru í tengslum við uppgjör á kröfum Seðlabankans á hendur sparisjóðunum, en 
Seðlabankinn eignaðist þær við þrot SPB hf. Kröfum Seðlabankans sem námu rúmlega 8 ma.kr. var að 
hluta breytt í eigið fé, víkjandi eða almenn lán, en að öðru leyti voru þær gefnar eftir. Byggðastofnun 
og aðrir kröfuhafar komu einnig að fjárhagslegri endurskipulagningu sparisjóðanna. Í árslok 2011 nam 
verðmæti eignarhluta ríkisins í þessum sparisjóðum samtals rúmlega 1,7 ma.kr. á kostnaðarverði. Banka- 
sýsla ríkisins auglýsti á árinu 2011 til sölu hlut ríkisins í tveimur sparisjóðum, Sparisjóði Norðfjarðar 
og Sparisjóði Svarfdæla. Aðeins tilboði Landsbankans (NBI hf.) í þann síðarnefnda var tekið. Bókfærð 
eign ríkissjóðs í sparisjóðnum nam 382 m.kr. á kostnaðarverði en hlutdeild þess í söluverði var 148,5 
m.kr. Tap þess af sölunni var því 233,5 m.kr.
[...]
Við greiðsluþrot bankakerfisins haustið 2008 tapaði ríkið kröfum sem það átti á lánastofnanir sem 
önnuðust viðskiptavakt með útgefin ríkisskuldabréf á innlendum lánsfjármarkaði. Á meðal þeirra lána- 
stofnana sem fengið höfðu ríkisskuldabréf lánuð voru VBS fjárfestingabanki hf., Askar Capital hf. og 
Saga Capital hf. Félögin höfðu ekki getu til þess að endurgreiða andvirði bréfanna og mat fjármálaráðu- 
neytið hagstæðast að semja um greiðslu þessara krafna. Var samið um að félögin greiddu skuldir sínar, 
samtals 52 ma.kr., með verðtryggðum skuldabréfum sem báru 2% vexti, voru afborgunarlaus fyrstu 3 
árin en áttu síðan að greiðast með jöfnum árlegum afborgunum til ársins 2015. Skuld Saga Capital við



ríkið var 19,7 ma.kr., skuld VBS fjárfestingabanka 26,4 ma.kr. og skuld Askar Capital 6,3 ma.kr. Ekki 
var um að ræða nýjar lánveitingar ríkisins eða Seðlabankans til þessara fyrirtækja heldur var eldri kröf- 
um á hendur þeim breytt í lán til lengri tíma. Núna liggur hins vegar fyrir að félögin munu hugsanlega 
ekki standa að fullu við lánasamningana þar sem þau hafa öll verið tekin til slitameðferðar.“

Sjóvá.

Úr skýrslu Ríkisendurskoðunar um fyrirgreiðslu við fjármálafyrirtæki, bls. 6-7:

„Vegna mikils taps á fjárfestingum uppfyllti tryggingafélagið Sjóvá -  Almennar tryggingar ekki lengur 
skilyrði um lágmarksgjaldþol og var eigið fé félagsins neikvætt um 13,5 ma.kr. Það hefði að lágmarki 
þurft að vera jákvætt um 2 ma.kr. og því lá fyrir að ef forða ætti félaginu frá gjaldþroti yrði að leggja 
því til 15,5 ma.kr. nýtt hlutafé. Stjórnvöld töldu rétt að aðstoða félagið til að forða viðskiptavinum þess 
frá tjóni og viðhalda trausti til vátryggingastarfsemi hér á landi. Glitnir banki og Íslandsbanki áttu einnig 
hagsmuna að gæta vegna krafna sinna á hendur félaginu. Í júní 2009 var stofnað sérstakt félag, SA 
tryggingar hf. (Sjóvá), sem tók yfir vátryggingastarfsemina. Ríkið tók þátt í endurskipulagningunni 
Sjóvár með því að leggja fram tilteknar eignir, en það voru annars vegar krafa á Askar Capital sem metin 
var á um 6 ma.kr. og hins vegar skuldabréf útgefið af Landsvirkjun að nafnvirði 4,2 ma.kr. Samtals var 
verðmæti þeirra eigna sem ríkið lagði fram 11,6 ma.kr. Upphaflega var gert ráð fyrir að framlagið væri 
lán en með möguleika á að breyta því í hlutafé. Þegar umsýsla krafna í eigu ríkissjóðs og Seðlabankans 
var sameinuð í eignaumsýslufélagi Seðlabankans færðist ákvörðunarvald og eftirlit með kröfu ríkisins 
vegna Sjóvar til þess. Láni ríkisins vegna Sjóvar var síðan breytt í hlutafélag og átti eignaumsýslufélag 
Seðlabankans eftir það 73,03% í Sjóvá á móti 9,3% hlut Íslandsbanka og 17,67% hlut SAT 
eignahaldsfélags.

Eignarhluti Seðlabankans í Sjóvá var auglýstur til sölu í byrjun árs 2010 og ákvað Seðlabankinn taka 
tilboði félagsins SF1 í 52,4% hlutafjárins í Sjóvá fyrir 4,9 ma.kr. en einnig var samið um kauprétt þess 
á 20,63% hlut til viðbótar. Verðið sem fékkst fyrir bréfin jafngildir því að heildarvirði Sjóvár hafi numið 
rúmlega 10 ma.kr. Ríkið tapaði um 3,4 ma.kr. við sölu bréfanna og mun tapa 1,4 ma.kr. að auki nýti 
kaupendur sér kaupréttinn. Heildartap ríkisins vegna sölunnar á Sjóvá getur þannig numið allt að 
4,8 ma.kr. Það kemur reyndar ekki á óvart að ríkið skuli tapa á þessum viðskiptum enda greiddi það 11,6 
ma.kr. fyrir eignarhlut í félagi sem var með neikvæða eiginfjárstöðu og því í reynd gjaldþrota.“

Lánasjóður landbúnaðarins og aðrar ríkisábyrgðir.

Úr skýrslu Ríkisendurskoðunar um fyrirgreiðslu við fjármálafyrirtæki, bls. 7:

„Þegar ríkisbönkunum var breytt í hlutafélög á sínum tíma og þeir seldir hvíldu áfram á þeim skuldbind- 
ingar vegna þeirra skuldabréfa með ríkisábyrgð sem þá höfðu verið gefin út. Sama máli gegndi um 
skuldir Lánasjóðs landbúnaðarins sem Landsbankinn keypti af ríkinu árið 2005. Í árslok 2010 nam staða 
lána til Landsbanka Íslands með ríkisábyrgð samtals 22,1 ma.kr., þar af voru 13,8 ma.kr. vegna Lána- 
sjóðs landbúnaðarins og 3,8 ma.kr. vegna Lífeyrissjóðs bankamanna. Ríkisábyrgðir vegna Glitnis banka 
hf. voru 403 m.kr. vegna skulda Iðnlánasjóðs. Árin 2008-2010 greiddi ríkisábyrgðasjóður samtals 7,8 
m.kr. upp í kröfur vegna ofangreindra lána til þess að forðast dráttarvexti og innheimtukostnað, en leysti 
síðan til sín þær skuldir gamla Landsbankans og Glitnis sem eru með ábyrgð ríkissjóðs. Í ríkisreikningi 
fyrir árið 2010 voru gjaldfærðar 27,5 ma.kr. sem er áætlað tap vegna ríkisábyrgða og í ríkisreikningi 
fyrir árið 2009 voru gjaldfærðar 3,5 ma.kr. Samtals nemur tap ríkisins vegna ábyrgða sem féllu á það 
vegna falls bankanna 31 ma.kr.“
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5. Lokaorð.
Hinn 14. október 2008 gaf Fjármálaeftirlitið út forsendur fyrir skiptingu efna- 

hagsreikninga Landsbankans, Glitnis og Kaupþings og endurskoðaði þær 19. október 2008.11 
Forsendur þessar voru gefnar út með vísan til 100. gr. laga nr. 161/2002 og 5. gr. laga nr. 
125/2008. Í forsendunum setti Fjármálaeftirlitið fram samræmd viðmið um framsetningu 
stofnefnahagsreikninga nýju bankanna með það að markmiði að samræma vinnubrögð við 
yfirfærslu eigna og skulda til nýju bankanna.

Ríkisstjórnin sem tók við 1. febrúar 2009 kaus að fara þá leið að byggja endurreisn bank- 
anna ekki á upphaflegum grunni neyðarlaganna heldur ganga til samninga við kröfuhafa. Þá 
virðist ríkið ekki hafa haft trú á því að neyðarlögin mundu halda ef til dómsmála kæmi og 
þess vegna hafi verið gengið langt í að friða kröfuhafa gömlu bankanna, sbr. fundargerð 2. 
fundar stýrinefndar ríkisstjórnarinnar og Hawkpoint frá 20. mars 2009:

1. Guðmundur Árnason rtview  the steering group’s first meeting on 10 March,

2. Mr. Unines ied a presentation o f Hnwkpoinl's d rs f t  initial assessment that was circulated to íhe 
committee. He said that the instrumcnt bad thc potential to very compleít. There were also questions as to whom 
Deloitte was woricing for that needcd to be deared up for all concemed. Mr. Baines also stated that the creditors 
were pleased thal something was now happening and that they had someone to tafk to.

Mr. Ámason said that ít was important to keep a  disciplincd díalogue with the creditors. There needed to be a 
cotnmon understanding o f  who is mandated to talk to whom. He said that it is important not to intertere in the 
relationship between the resolutiott committees and tbe creditora. The state wants to appease the crcditors to the 
extent possible. Thc negotiations are, however, bllateral between the statc and the iinancial advisors o f  the old

Löggiltir skjalaþýðendur þýddu þennan texta á eftirfarandi hátt:
1. Guðmundur Árnason fer yfir fyrsta fund stýrinefndarinnar þann 10. mars.

2. Hr. Baines fór fyrir kynningu Hawkpoint á drögum að fyrsta mati, sem dreift var til nefndarinnar. Hann 
sagði skbr./fjármálagerninginn vera liklegt að verða mjög flókið. Einnig væri ekki skýrt fyrir hvern 
Deloitte væri að vinna, sem þyrfti að skýra vegna allra sem hlut ættu að máli. Hr. Baines sagði einnig að 
kröfuhafarværi ánægðir með að eitthvað væri nú að gerast og að þeir hefðu einhvern að tala við.

Hr. Árnason sagði það mikilvægt að viðhalda öguðum viðræðum við kröfuhafana. Það þyrfti að vera 
sameiginlegur skilningur hver væri bæ rtil að tala við hvern. Hann sagði það mikilvægt að trufla ekki 
samband skilanefndanna og kröfuhafanna. Rikið vill friðþægja kröfuhafa eins og mögulegt er. 
Samningaviðræðurnar eru hinsvegar, tvihliða milli ríkisins og fjármá alegra ráðgjafa gömlu bankanna.

11 www.fme.is/media/akvardanir/19.-oktober-2008_3.pdf

http://www.fme.is/media/akvardanir/19.-oktober-2008_3.pdf
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Atriði til skoðunar.
1. Skoða verður hvort rétturinn til að færa eignir og skuldbindingar yfir í íslenskum krón- 

um var að hluta gefinn eftir og hvort sú aðgerð hafi valdið ríkissjóði talsverðu tjóni. 
Heimtur af yfirfærðum eignasöfnum voru afhentar gömlu bönkunum:
a. með skuldabréfum tengdum heimtum,
b. með því að gefa eftir ávinning af rekstri bankanna fram til þess tíma er hlutabréf voru 

afhent gömlu bönkunum,
c. með því að afhenda hlutafé til gömlu bankanna.

2. Ríkið tók áfram á sig meginþorra áhættunnar af rekstri bankanna:
a. í formi greidds hlutafjárframlags,
b. vegna víkjandi lána sem vafi leikur á hvort hafi verið verðlögð eðlilega og í tilviki 

Arion með breytirétti að kröfu skuldara,
c. í formi lausafjárfyrirgreiðslu á kjörum sem voru betri en markaðskjör sem hefði verið 

dregið á að fullu ef illa hefði árað í rekstri nýju bankanna. Öll áhætta á því sem miður 
hefði getað farið var því hjá ríkinu.

3. Ríkið gaf út skuldabréf til bankanna á gengi stofnefnahagsdags en ekki gengi samnings- 
dags og færði þannig gengismun frá nýju bönkunum til þeirra gömlu.

4. Ríkið samþykkti að greiða vexti til bankanna á hlutafjárloforð frá stofndegi en krafðist 
ekki hlutdeildar í hagnaði þeirra fyrir sama tímabil.

5. Ríkið gaf eftir veðkröfur Seðlabankans á gömlu bankana og afhenti þannig, a.m.k. í til- 
viki Arion, verðmæti til gamla bankans sem voru umfram yfirteknar veðkröfur nýja 
bankans og skildi Seðlabankann eftir með almenna veðkröfu í bú Arion.

6. Ríkið samþykkti að taka á nýju bankana og þar með ríkið ýmsan kostnað tengdan gjörn- 
ingum þessum.

7. Ríkið var áfram með megnið af áhættunni af rekstri bankanna þrátt fyrir að hafa gefið 
eftir meginþorrann af mögulegum ávinningi af heimtum til gömlu bankanna. Hugsanlegt 
tap af rekstri bankanna hefði getað fallið á ríkissjóð en hagnaðurinn átti að verða eftir 
í bönkunum.

8. Skoða þarf stofnun og innheimtustefnu Dróma.
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Íslandsbanka árið 2009 og kaup Glitnis á hlutum í Íslandsbanka.
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http://www.rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/01/fyrirgreidsla_vid_fjarmalafyrirtaeki2.pdf
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Dags. 14. október 2008

EndurskoÖað 19. október 2008 
Tilvís. 2008100036

Til: Stjómar Fjánnálaeftirlitsins
Frá: Jónasi Fr. Jónssyni, forstjóra Fjármálaeftirlitsins

Forsendur fyrir skiptingu efnahagsreiknings

Forsendur fyrir skiptingu efnahagsreiknings Landsbanka Islands hf., Kaupþings hf. og 
Glitnis hf. I samræmi við lög nr. 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna 

sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl.

Með vísan í 100. gr. a. í lögum nr. 161/2002 sbr. 5. gr. laga nr. 125/2008, hefur Fjármálaeftirlitið 
sett saman samræmt viðmið um framsetningu stofiiefrtahagsreiknings nýs banka. Markmiðið 
með þessu er að samræma vinnubrögð við yfírfærslu eigna og skulda í nýjan banka og koma með 
tillögu um áætlað mat en formlegt verðmat eigna og skulda fer fram síðar.

Við yfirfærslu eigna er haft til hliðsjónar að flytja allar eignir sem tengjast innlendri starfsemi 
gamla bankans yfir í hinn nýja. Erlend dótturfélög og erlend útibú bankans verða því eftir í 
gamla bankanum nema í þeim tilfellum sem meginstaifsemi þeiira fer fram á Islandi.

Hér á eftir er gerð nánari grein fyrir yfirferð einstakra liða opnunarefiiahagsreiknings.

Eignir

Sjóður og innstæður í  Seðlabanka færast allar yfir í nýja bankann á bókfærðu verði. 

á fleiðusamningar eru ekki færðir yfir í nýja bankann.

Markaðsskuldabréf og 'önnur verðbréf með föstum tekjum eru færð yfir í nýja bankann á 
áætluðu gangvirði nema þau verðbréf sem gefin eru út af Qármálafýrirtæki þar sem 
Fjármálaeftirlitið hefur gripíð tií aðgerða á grundvelli 5. gr. laga nr. 125/2008.

Hlutabréf og önnur verðbréf með breytiiegum tekjum eru færð yfir í nýja bankann á áætluðu 
gangvirði.

Verðbréf vegna áhœttuvarna eru færð yfir í nýja bankann á gangvirði.

Kröfur á lánastofnanir eru færðar yfir 1 nýja bankaim á áætluðu gangvirði nema kröfúr á 
fjármálafyrirtæki þar sem Fjármálaeftirlitið hefur gripið til aðgerða á grundvelli 5. gr. laga nr. 
125/2008.

Útlán tU viðskiptavina önnur en þau sem tilgreind eru hér á eftir eru færð yfir í nýja bahkann á 
bókfærðu verði að teknu tillifi til áætlaðra afskrifta einstakra útlána. Við yfirferð einstakra útlána
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skal miðað við að skoðuð séu stærstu útlán eða að lágEaarki 40% af heildarútlánasafhi gamla 
bankans.

Eftirfarandi útlán eru ekki færð yfir í nýja bankann:
- Veðsett útlán
- Rekstrareiningar um sérverkefni (SPV)

Útlán sem eru hluti af „total retum swap“
- Útlán sem heyra undir reglur um sértryggð skuldabréf

Sérstaklega áhættusöm útlán, t.d. millilagslán (mezzanine) og útlán sem falið geta í sér 
framtíðarskuldbindingar (undrawn revolvers)

Hlutir i hlutdeildarfélögum Allir hlutir í Ínnlendum hlutdeildarfélögum flytjast yfir í nýja 
bankann á áætluðu gangvirði.

Fjárfesíing í dótturfélogum Innlend og erlend dótturfélög sem tengjast innlendri starfsemi 
fíytjast yfír í nýja bankann á bókfærðu verði, önnur ekki.

Rekstrarfjármunir fara allir yfir í nýja bankann á bókfærðu verði nema þeir tilheyri erlendum 
útibúum sem skilin eru eftir í gamla bankanum. — - -

óefnislegar eignir sem nýtast í rekstri nýja bankans flytjast jrfir á matsvirði.

Fastafjármunir til sölu eru allir færðir yfír á bókfærðu verði að teknu tilliti til áætlaðrar 
niðurfærslu.

Skatteign er ekki færð yfír í nýja bankann.

Aðrar eignir. Effírtaldar aðrar eignir eru færðar yfír í nýja bankann: 
óuppgerð viðskipti á bókfærðu verði
Viðskiptakrofur á bókfærðu verði að teknu tíUiti til áætlaðrar niðurfærslu
Listmunir á bókfærðu verði
Aðrar eignir sem eíga við hveiju sinni

Skuldir . .___________  ____ ___

Innlán, önnur en í erlendum útibúum gamla bankans, skal færa á bókfærðu verði. 

Verðbréfaútgáfa og önnur lántaka er ekki færð yfír í nýja bankann.

Víkjandi lán em ekki færð yfír í nýja bankann.

Skattskuldbindingar em ekki færðar yfír í nýja bankann.

Aðrar skuldir. Óuppgerð viðskipti færast yfír í nýja bankann á bókfærðu verði, annað verður 
effír í gamla bankanum, þar með talið skuldir tengdar afleiðusamningum.

Önnur atriði
Kröfúr og skuldir við innlend greiðslukortafyrirtæki sem ekki hafa verið færð á efhahagsreikning 
gamla bankans þarf að færa sem útlán og skuld við fí ármálafyrirtæki í opnunarefnahagsreikningi 
nýja bankans.

2/3



F J A F l M Á L A j ^ F T i R L E T Í Ð
T H  É'H N A N C  SÁ*L'sui'e r v ]S Ó r Ý' A O T h'Ó k i t ý ’ Yc f  l a n d

Rekstrarskuldir gamla bankans eru ekki færðar yfir í nýja bankann, sama hvaða nafui þær 
nefhast. Það er í höndum stjómenda nýju bankanna hvers um síg að ganga frá málum við þá 
aðila sem þerr telja bankann þurfa að vera í áfiamhaldandi viðskíptum við.

Áætla þarf verðmæti óbókfærðra listmuna í eigu bankans og færa í opnunarefhahagsreikning.

Hafa skal í huga ákvarðanir sem fiam koma í minnisblöðum um afleiðusamninga og endurhverf 
viðskipti.

Veita skal upplýsingar um eftirfarandi:
Ónýttar yfirdráttarheimildir,
Skuldbindingar vegna skuldbindandi lánalína (committed loan facilitíes) og 

- Ábyrgðir vegna innlendrar starfsemi.

Miðað er víð gengi gjaldmíðla 30. september 2008.

Fyrirvari er gerður um að forsendur þessar gœtu breyst á meðan vinna við skiptingu efnahags 
bankanna þriggja stenduryfir.
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2.
Fjármálaeftirlitið: Svörvið 

fyrirspurnum varðandi stofnun 
Kaupskila ehf. o.fl. tengdum þáttum.



Fundur í fjárlaganefnd 3. febrúar 2016 -  spurningar til Fjármálaeftirlitsins

í gögnum FME kemur fram að Kaupskil voru stofhuð með 100 milljónum í hlutafé fékk 
87 % í bankanum og vitnað tii komandi hluthafasamkomulag Kaupskila slitastjómarinnar 
og ríkisins um fjármögnun. Hvemig var það samkomulag? 
í skýrslu fjármálaráðherra, Steingríms J. Sigfússonar, firá mars 2011 um endurreisn 
viðskiptabankanna kemur fram um SPKON/Dróma að ríkissjóður hélt áfram að 
fjármagna Arionbanka eftir að hann komst í eigu slitastjómar með 71,25 milljarða láni og 
EUR víkjandi láni,af hverju varþað gert?
Er það réttur skilningur að KaupskiEsIitastjórnin hafi ekki lagt ffam raunverulegt Iausafé .
til fjármögnunarbankans heldur eingöngu tekið frá eignir/sett að veðí/til tryggingar— og-----
þess vegna hafi ríkið í raun áhættufjármagnað og lausafjármagnað nýja bankann að míklu
leyti eftir að hann komst í eigu slitastjórnarinnar? —  -----------
Hefur FME hluthafasamkomulag ríkisins og Kaupskila/slitastjómar undir höndum?---------
Var vaxtaeftirgjöfm af stóra skuldabréfínu sem fjallað var um nú í janúar í MBL með 
einhverjum hætti þáttur í þessari fléttu að afhenda kröfuhöfunum Arionbanka?
Hvemig var háttað stjómunarréttinum eftir þessar aðgerðir hverníg gat ríkið varið sína 
hagsmuni?

Vigdis Hauksdóttir, formaður.fjárlaganefndar -



12. febrúar 2015

Efni: Svör Fjármáíaefíiriitsíns víð spurningum frá fjárlaganefnd Alþingís 3. febrúar 2016

Vísað er tií töivupósts, dags. 3. febrúar 2016, frá nefndarritara fjáríaganefndar þar sem óskað er 
effir að Fjánmálaeftirfitið svari nánar tiígreindum spurningum. Svör Fjármáíaeftiríitsins eru 
eftirfarandi.

1. í gögnum FME kemur fram að Kaupskíi ehf. var stofnað með 100 miííjónum í hlutafé, 
gegn 87 % eignarhlut í Arion banka og vitnað til komandi hluthafasamkomulag Kaupskila

 siitasfjórnarinnar og ríkisins um fjármögnun. Hvemig var það samkomuíag?

Svar: Hvað varðar spurningu um efni hluthafasamkomulagsíns telur Fjármálaefíirlitið rétt 
að þeirri spurningu verði beint til fjármáía- og efnahagsráðuneytisíns sbr. einnig svar vtð 
spumingu nr. 4.

Hvað varðar það atriði t spurningu 1 að Kaupskii haft verið stofnað með 100 mifljónum
 króna í_hlutafé gegn 87% eignarhiut í Arion banka þá átti sér stað híutafjáraukning í

Kaupskiíum ehf. samfara yfirtöku félagsins á umreeddum 87% eignarhluthlut sbr. 
ennfremur skýringar nr. 3. og 5. í hjálögðum ársreikningi Kaupskila ehf. fyrir árið 2010.

2. í skýrsiu íjármálaráðherra, Steingríms J . Sigfússonar, frá mars 2011 um endurreisn 
viðskiptabankanna kemur fram um SPRON / Dróma að ríkissjóður hélt áfram að 
Qármagna Arion banka eftir að hann komst í eigu slitastjórnar með 71,25 milljarða láni og 
EUR víkjandi láni. Af hverju var það gert?

Svar: í kafla 3.2.5 í umræddri skýrsiu Ijármálaráðherra kemur m.a. fram að þann 3. 
september 2009 haft tjármálaráðuneytið afhent Arion banka bréf þar sem staðfest er að 
ef samningur um sameiginlega stofnfjármögnun verði fullnustaður eins og gert er ráð 

" -fyrii— f samningnum muni ríkið tryggja Arion banka ákveðna lausafjárfyrirgrejðslu.
 ----- . Énnfremur segir að ríkið staðfesti þar að það muni lána Aríon banka allt að 75 ma.kr. í

,’T. ríksskufdabréfum.með veði í skuldabréfi SPRON en sú fjárhæð geti lækkað um Ijárhæð
er samsvarar lækkun á SPRON skuldabréfínu. Þá kemur fram að ríkisskuldabréfið muni 

ppfyjja-kröfur-Seðlabanka Isíands um veðhæfi fyrir lausafé á stöðluðum kjörum.

Varðandi tiiurð og uppgjör skuldar Dróma hf. víð Arion banka hf. vísast til kafla D í 
skýrslu fjármála- og efnahagsráðherra um Dróma hf. sem lögð var fyrir Alþingi á 143. 
löggjafarþingi 2013-2014 sbr. eftirfarandi tengil: 
http://www.althingi.is/aitext/pdf/143/s/1315.pdf

Teljist ofangreiní svar ekki fullnægjandi telur Fjármálaeftirlitið rétt að frekari svara við 
spurníngu nr. 2 verði afiað hjá fjármáia- og efnahagsráðuneytinu.

3. Er það réttur skiíningur að Kaupskil/slitastjórnin hafi ekki lagt fram raunverulegt lausafé íil 
fjármögnunar bankans heldur eingöngu tekið frá eignir/sett að veði/til íryggingar - og 
þess vegna hafí ríkið í raun áhættuprmagnað og íausaprmagnað nýja bankann að 
mikiu íeyti eftir að hann komst í eigu siitastjórnarinnar?
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• Heildareiginfjárhiutfall verði 16% að iágmarki. Hiutfaií þetta gildi sömuleiðis í 3 ár 
nema Fjármálaefíirliíið ákveði annað.

Lausafjárkröfur:
• Lausapreignir sem hlutfal! af heildarinnlánum séu yfir 20%.
• Reiðufé og ígiídi þess sem hlutfall af óbundnum inniánum sé yfir 5%.

Þann 8. janúar 2010, þégar umræddur samningur milli fjármáiaráðuneytísins og 
Kaupþings um stofnprmögnun Arion banka hf. tók gildi, uppfyllii Arion banki 
ofangreindar eiginfjár- og lausaíjárkröfur sbr. jafnframt í því sambandi skýringar nr. 108 
og 120 í ársreikningi Arion banka hf. fyrír árið 2009 sem finna má undir eftírfarandi fengli; 
https://www.arionbanki.is/iibrarv/Skrar/Bankinn/Starfsemi/UDpaior-oa- 
arsskvrsÍur/Uppaior/Arion bankí hf. Consolidated Financiai Statements - 31.12.2009 - 

FINAL.PDF

í ofangreindrí skýringu nr. 120 kemur jafnframt fram proforma efnahagsreikningur Ariom 
banka 8. janúar 2010.

4. Hefur FME hiuthafasamkomulag ríkisins og Kaupskila/slftastjórnar undir höndum? Ef svo 
er, vinsamlegast sendið það til fjárlaganefndar Alþingi.

Svar: Fjármáiaeftirlitið hefur umrætt samkomulag undir höndum. Þar sem tjármála- og 
efnahagsráðuneytið er aðiii að umræddu samkomulagi teíur Fjármálaeftiriitið rétt að 
beiðni um afhendingu hluthafasamkomulagsins verði beint að fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu, sbr. 1. mgr. 16. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012.

5. Var vaxtaeftirgjöfin af skuldabréfinu sem fjalíað var um nú í janúar í MBL með 
einhverjum hætti þáttur í þeirri aðgerð að afhenda kröfuhöfunum Arionbanka?

Svar: Fjármálaeftirlitinu er ekki kunnugt um umrædda vaxtaeftirgjöf og teiur rétt að 
þessari spumingu verði beint að ijármála- og efnahagsráðuneyíinu.

6. Hverni'g var háttað síjórnun bankans á þessu tímabili og hvaða leiðir voru fyrir ríkið" til 
þess að veíja sína hagsmuni?

Svar: í skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna frá mars 2011 kemur 
fram í kafla 3.2.1.3 hvemig háttað skyídi skipun stjórnarmanna í stjórn Arion banka 
samkvæmt hiuthafasamningi miiii aðila. Þar kom m.a. fram að Qármálaráðuneytið'ætti 
rétt á að filnefna einn síjórnamann í stjórn bankans og að ríkið skyldi eiga neitunarvald í 
tilteknum málum.

f bréfi Fjármáiaeftirlitsins, dags. 8. janúar 2010, varðandi umsókn Kaupskila ehf. um 
heimiíd til að fara með vírkan eignarhlut í Arion banka hf. er \ kafía 5.2 m.a. íýst skiiyrðum 
eftirlitsins varðandi óhæði síjórnarmanna tií að tryggja stjórnunarlegt sjáifstæði.

Að öðru ieytí en ofan greinir telur Fjármáiaeftiriitið rétt að svara við þessari spurníngu 
verði aflað hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu.

https://www.arionbanki.is/iibrarv/Skrar/Bankinn/Starfsemi/UDpaior-oa-


3.
Ríkisendurskoðun: SvÖr við 

fyrirspurnum um uppgjör Arionbanka,
r ■ - -- --------------------

hlutfjáraukningu Islandsbanka árið 
2009 og kaup Glitnis á hlutum í

r

Islandsbanka.



4, apríl 2016

Fyrirspurn trl ríkisendurskoSanda frá Vigdísí Hauksdóttur

1. Fjöidi hiuta í Arion banka - uppgefið hlutafé bankans samkvæmt samþykktum frá í september 
2009 stemmir ekki vtð þann fjötda bréfa sem ríkisendurskoðun gefur upp í svari 1.4.2009. Hvað 
skýrir mismuninn?

 skv  sva ri 1.04.2016 11.879.833.333 j

sto fn  fram lag  775.000.000 ]

sam ta is 12.654.S33.333 j

j skv. Fyrirtækja skr j 12.645.S33.333

[Mismunur _  5.0K).000

2. Samkvæmt innsendum gögnum tii fyrirtækjaskrár fékk Nýja Kaupþing afhent 71.225.000.000. 
krónur að nafnverði af RSKH 18, 2009 sem greiðsiu fyrir hiut ríkisins f bankanum, af svari þínu máI
skilja að afhent hafi verið 70.870.646.766 nafnverðshiutir með áföilnum vöxtum upp á 
354.353.234 kr. Getur embættið upplýst um hvorfjárhæðin er rétt þ.e. hvað iét ríkið af hendi 
marga nafnverðshluti af RSKH 18 fyrir hiutafjáraukningu í ágúst 2009?

3. Getur rfkisendurskoðun uppiýst um hvað ríkið fékk marga nafnverðshluti af RSKH 18 til baka 
þann 8. janúar 2010 við hiutafáraukningu og hverjir voru áfailnir vextir á skuldabréftð á þeim við 
þegar ríkið fékk bréfið til baka

4T—Voru áfáilnir vextir greiddir upp samhiiða afhendingu á bréfum tii ríkisins? ■

5. - Samkvæmt skýringu 120 í ársreikning Arionbanka fyrir rekstrarárið 2009 kemurfram að vfkjandi 
‘ ián tii bankans sé 29.543.000.000 kr. samkvæmt svari þínu er þessi fjárhæð 29.408.320.000 kr. 

Hver er ástæðan fyrir þessum mismun? ■

6. Samkvæmt ársreikntngi Arionbanka fyrir 2009 er eigið fé bankans 89.879.000.000 kr. og skv. 
skýringu 120 í sama reikning er eigið fé eftir lækkun og hækkun 93.741.000.000 kr. Teiur 
rfkisendurskoðun eðliiegt að við hfutafjáraukningu bankans hafí verið horft framhjá óráðstöfuðu 
eigin fé upp á 17,8 milljarða við ákvörðun á skiptahlutföllum?



RÍKíSENDURSKOÐUN

16040004
11.02
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Minnisblað

Viðtakandi: Fjárlaganefnd

Sendandi: ríkisendurskoðandif

Efni: Fyrirspurn dags. 29. tnars 2016

RíkisendurskoSun barst svohljóðandi fyrirspum fra Vfgdísí Hauksdóttur, ibrmanni fjáriagnefndar.

Á aðaffundi Arion banka hf.y kt 5810080150 sem var aðajfundurfyrír áríð2008, sem haldinn 
var þann var 8. janúar 2010 var samþykkt að lækka hlutqfé bankans sem nemur 

.12385.833.333' tíi útgœiðsiufyrir Rikíssjáð, —

Hvar er þessa inngreiðsiu að finna f  fjáríögum eða aukafjáríögum, iokafjáríögum og 
ríkisreikningi ? . "

Þetta er sú greiðsía (þ.e. nafrwero hiuta) sem nkissjóðurfékkfrá Aríon banka þegar hiutafé var íækkað í 
samræmí við fjármögnunarsamning Nýja Kaupþings sem gengið var frá í árslok 2009.

Forsaga þessa máis er að á árinu 2009 (14. ágúst 2009) var haldinn hluthafafundur þar sem hlutafé var 
aukið í bankanum. Ríkið iagði 11.879.833333 nýja nafnverðshluti á gengínu 6 í formi ríkisskuidabréfa 
RIKH 18 (um 71. milijarð). Samkvæmt greinargerð með tilíögu tií hiuthafafundar var veríð að leggja 
NKBtiI nægjanlegt hiutafs svo að bankinn uppfyliti þær kröfursem gerðar eru tii eigínijárhiutfalls.

Á fundinum 8..janúar.2010 var hiutafé lækkað um 12385.833333 að nafnverði eða samtals kr. 
-62.137.931.035 með staíum á skuidabréfinu fra íslenska rfkinu að þvr tilskildu að eignarhiuti rikisins yrði 
13% af heíldarhlutafé bankans en Kaupskíf sem erfyrirtæ ki í eigu siitabús Kaupþings greiddi inn hlutafé 

- sem  nam 87.% af.hejldarhlirtafé.NKB. .

Eftirfarandi yfirlit sýnir uppgjör þessara viðskípta:

‘OppbaSegt hlufeíe bankans (21.10.2008) 1  ;
• ÍG reÍtt með peningum 09.10.2008     225.000.000;
: jG reÍtt með útgáfu RIKH 18  __ - 70.870.645.766;

• i íÁ falin ir vextir fra 09.10.2008 - 2130.2008_________________ j 354.353.234Í
; i Samtais hiutaféf 72.000.000.000;

: .............. j ........... .......................

Lækkun á hlutafé
jVikjandi ián t ii Arion _  j -29.408.320.0001
IRIKH 18 bréfum skiiað ____________ j -32.729.611.0351
i Samtais endurgreitt hiutaféi -62137.931.035s

jHlutaffáreign ríkissjóðs _ l 9.852,068.955i

T * ■*Afstemmíng viö heitdarhlutafé Arionbanka
* íEigTð fé bankans 08^01.2010 ,1 75.862068.9621
; |13% hluturríkissjóðs .....................  j 9.862068.965j

1
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' 15. aprff 2016/SA 
16040004
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Mlnnisblað

Viðtakandf: Fjárlaganefnd, Vigdfs Hauksdóttir formaður

Sendandi: ríkisendurskoðandi, Sveinn Arason /

Efni: Fyrirspurn um uppgjör vegna Arionbanka,

1. Fjöldí hiuta í Arion banka - uppgefið hiutafé bankans samkvæmt samþykktum frá í 
september 2009 stemmir ekki við þann fjölda bréfa sem Ríkisendurskoðun gefur upþ” 
í svarí 1.4.2009, Hvað skýrir mismuninn?

sfcvsvari 1.04,2016
stofn fratniag 
samtaís
skv. Fyriftækjaskr

11.S79, S33,3£3
775.000.000 

12,«54.833.333
12.645,833.313

íMísmunur 5.000.000

Svar: Það var misritun í skjaii, sem við fengum sent. Skv, svari 01.04.2016 átti að
standa 11.870.833.333. MismunurO.

í eftirfarandi tofiu er gerð grein fýrir breytingum á hiutafénu.

Hlutafé
Niðurfærsia 8, jan 2010 
Ný útgáfa 8, jan 2010

Ár Hiutir Hiutafé Gengi
2009 12.646 72.000 . 5; 693
2010 -12.386 -62.139 5,017
2010 1.740 66,000 37,931_____

2.000 75.861 37,931

2. Samkvæmt innsendum gögnum tií fyrirtækjaskrár fékk Nýja Kaupþing {nú 
Arionbankt) afhent 71,225.000.000. krónur að nafnverði af RSKH 18, árið 2009 sem 
greiðslu fyrir hlut rfkisins f bankanum, af svari þtnu má skilja að afhent hafi verið 
70.870.646.766 nafnverðshiutir með áföiinum vöxtum upp á 354.353.234 kr. Getur 
embættið upplýst um hvor fjárhæðin er rétt þ.e. hvað iét ríkið af hendi marga 
nafnverðshluti af RSKH 18 fyrir hlutafjáraukningu f ágúst 2009?

Svar: Ölí ríkisbréf eru geftn út miðað við ákveðið nafnverð á útgáfudegi. Virðt
þeirra tekur sfðan daglegum breytíngum miðað við þá ávöxtunarkröfu sem f

1
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þeim feíst Samkvæmt þeim gögnum sem Ríkisendurskoðun hefur undir 
höndum var nafnverð skuldabréfanna 70.870.646.766 kr. Afhent er ákveðið 
magn rafrænna bréfa og innifafið í verðinu eru áfaiinir vextír, sem er eign 
eíganda bréfanna á söludegi. Bréfin eru framseld ásamt áföilnum vöxtum og 
það er eigandinn sem fe r  vextina greidda, Áfollnir vextir námu 354.253.234 
kr. ogverðmætið þvfsamtals 71.225.000.000 kr.

Upphaflegt Hutafé faaukaus (21,10.2008)
Greitt með peningum 09.10,2008  775.000.000

Greitt með útgáfu RIKH 18 70.870.646.766
Áfaiinir vextir frá 09,10.2008 - 21.10.2008 354.353.234
Afhent RIKH 18 m/áfö!lnum vöxtum 71,225.000.000

Samtaís hiutafé 72.000.000.000

3. Getur Ríkisendurskoðun upplýst um hvað ríkið fékk marga nafnverðshluti af RSKH 18 
tii baka þann 8. janúar 2010 vtð hiutafjáraukningu og hverjir voru áfaiínir vextir á 
skuidabréfið ó þeim við þegar ríkíð fékk bréfið til baka

Svar: Skv. samkomulagi við bankann fékk rfkissjóður endurgreitt hlutafé sem nam
62.157.931.035 krónum. Endurgreiðslan var þanntg: 32.729.611.035 kr. 
nafnverðshiuti en bankinn hélt eftir 29.408.320.000 nafnverðshiutum. Á 
móti gaf bankinn út víkjandi skuidabréf f evrum sem samsvaraði ríkis- 
bréfunum. Afhent bréf eru reiknuð upp m,v. dagverð þeirra ásamt áfötinum 
vöxtum. Færsian í bókhaidi ríkíssjóðs var gerö miöað við 31.12,2009 með 
heímifd í fögum nr, 138/2009, sem tóku giídi þann 31,12.2009.

4. Voru áfaiinír vextir greíddir upp samhiiða afhendtngu á bréfum tií ríkisins?

Svar: Skv. uppgjöri sem fagt var fram námu áfaiinir vextir 10,8 ma.kr. en skv.
samkomuiagi sem gert var og vísað er tif f svari fjármáiaróðuneytisins til 
Morgunbiaðsins 29. desember 2015, voru endurgreiddir 6,5 ma.kr, sbr. 
fjáraukalög 2009

5. Samkvæmt skýringu 1201 ársreikning Arionbanka fyrir rekstrarárið 2009 kemur fram 
aö víkjandi ián tii bankans sé 29.543,000,000 kr. samkvæmt svari þfnu er þessi 
fjárhæð 29.408.320.000 kr. Hver er ástæðan fyrirþessum mismun?

Svar: Upphaffegt skuldabréf nam EUR 162.899.906 og var bókfært á genginu
180,53 sem er miðgengi þann 8, janúar 2010, Lfkiegt er að mismunurinn 
stafi af því að bankinn færi þetta skuidabréf f sitt bókhald á söiugengi. Lánið

Læ kktm  á eigin fé 31.12.2009 
Víkjandi ián tii Arion 08.01,2010 
RIKH 18 bréfurn skilað 08.01.2010 
Samtais endurgreitt hiutafé -62.137.931.035

-29.408.320.000
-32.729.611.035

2
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var upphafíega veitt í evrum og síðan breytt f jafngildj þess í pundum og 
doifurum,

6. Samkvæmt ársreikningi Arionbanka fyrír 2009 er eígtð fé bankans 89,879.000.000 kr. 
og skv, skýringu 120 í sama reikning er eigið fé eftir lækkun og hækkun
93.741.000.000 kr. Telur Ríkisendurskoðun eðfiiegt að við híutaffáraukningu bankans 
hafi verið horft framhjá óráðstöfuðu eigin fé upp á 17,8 miiijarða við ákvörðun á 
skiptahiutföilum?

Svar: f svari Ríkisendurskoðunar ti! fjárlaganefridar frá 3. júlf 2015 kom m.a, fram
að rfktð hafi seit bankana á verðí sem var í samræmi við bókfært verðmætí 
þess fjársem það iagði fram vegna stofnunar þejrra en ekki verði sem svarar 
tli innra virði þeirra f ársiok 2009. Ætla megi að verðmatið hafr grundvaliast á 
þeirri forsendu sem stjórnvöid gengu útfrá um að nýju bankarnir skyldu 
greiða sannvirði fyrir þær eignir sem þetr tóku yfir frá gömiu bönkunum, 
Rfkisendurskoðun sagðl sfðan að rétt væri að fjármáia- og efnahags-- 
ráðuneytið skýrði frekar sjónarmið rfkisins um verðmat á bönkunum, Þá má- 
nefna að Bankasýsfa Qaliaði um þetta í svari sfnu tii fjáriaganefndar þann 1,- 
júif 2015.

i- -

3
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28. apríl 2016/SA

Viðtakandi: Fjárlaganefnd, Vrgdís Hauksdóttir

Sendandi: ríkisendurskoðandí /

Minnísblað

Efní: Svar vi£f fyrirspurn fjárlaganefndar um skuldabréf sem gefin voru út í
tengslum við hlutafjáraukningu íslandsbanka hf. og kaup Gíitnis á hiutum í 
bankanum

Híutafjáraukníng Ísíandsbanka 2009 -
1. Hvað afhenti ríkið marga nafnsverðshluti af RSKH 181009 í tengsium við þessa — — 

hiutafáraukningu?
2. Hvaða dag voru þessi bréf afhent?
3. Tíl hvaða dags höfðu vextir af þessu bréfi verið greiddir vtð afhendingu?

Svar
Við yfírtöku Glitnis hf. í byrjun október 2008 iagði ríkissjóður fram 775 m.kr. stofnframlag til 
bankans. Fyriratíuntn var síðan að auka hlutaféð þegar fyrir lægí endaniegt mat á 
yfirfæröum eignum frá slitabúinu. Niðurstaöa matsins fékkst 15.10.2009 og var þar lagt til að 
stofnfjáraukning tii íslandsbanka næmi 64,25 ma.kr. StofnframlagiÖ var greitt með rikis- 
skuldabréfum BiKH .18 ,. Lokíð var við frágang bréfanna þann 08.01.2010 og miðast 
-vaxtaútrerkningar-við þann tíma, en færslur eru gerðar m.v. 31.12.2009 eins og kemur ffam í 
ársreíkningi íslandsbanka í árslok 2009. Níðurstaða hlutafjáraukningarinnar var eftírfarandi.

Dagsl Gengll Nafnverðí Yfirverðí Samtaisl
ÍStofnframlag í 8.10.20081 1,00] 775.000} 01 775.CX30I

Aukning RIKH 18__________  _  6,951 _9.225.œ0Í 55.000.000} 64.064.841)
Á fa íjn i rv e x t irv ið  afh e n djngu j 21.10.2008,̂  C j  j 160.159}

JAhent RÍKIH 18/m áfölinum  voxtum  _  l 1____________ |___________ i 64.225.000l
Samtals m.kr! ] j 10.000.000| 55.000.000? 65.000.000Í

Endurgreiðslur Glitnis í tengslum við kaup Glitnis á 95% hiut í íslandsbanka 2009
1. Hvað fékk ríkið marga nafnsverðshiutí af RSKH18 1009 afhenta víð söiu á 95% hiut í 

íslandsbanka til Giitnis
2. Hvaða dag voru þessi bréf afhent?
3. Tíí hvaða dags höfðu vextir af þessu bréfi verið greiddir við afhendíngu?

1



Ö S  RÍKISENDURSfCOÐUN

Svar
Sala á eignarhlut.
f meðfylgjandi töfíu kemur fram greining á sölu eignarhfuta ríkissjóðs. Salan er míöuð við 
31.12.2009, en vaxtaútreikningarnir m.v. 08.01.2010.

Bankinn átti að endurgreíða 58,5 ma.kr. og gerði hann það með því að skiia til baka andvirði
33,8 ma.kr. í RIKH 18. Hann hélt eftir RIKH18 að verðmætt 24,8 ma.kr., sem hann gat notað 
með því að seíja á markaði til að bæta iausafjárstöðuna sína. Á mótí þessum 24,8 ma.kr, sem 
hann hélt eftir af RIKH 18 gaf bankinn út víkjandi kúluián til 10 ára. Bankinn hefur greitt upp 
lánið.

Dags Gengí Nafnverð Yfirverð Samtals
Sala 31.12.2009 6,16 9.500.000 49.007.512 58.507.512
Vfkjandi ián 31.12.2009 0 0 -24.842.559
Skilar RIKH18 31.12.2009 0 0 -33.800.840
Áfallnir vextir 31.12.2009__________  0________________0________135.887

Samtals m.kr 9.500.000 49.007312 0

Greíning á vaxtaútreikningi.
Ríkissjóður greiddi samtals 9,1 ma.kr. f vextí á tímabiiinu af RÍKIH 18. Víð uppgjörið 
endurgreiddi fslandsbanki tæpa 8,1 ma.kr. og ríkissjóður tók á sig tæpan 1,1 ma.kr. Ástæða 
þess að ríkissjóður tók á sig 1,1 ma.kr. vexti má rekja ti! hlutar þess j eigrnfjárframlaginu í 15
mánuði og af víkjandi láninu frá 9.. des 2009 til afhendingardags 8. jan. 2010.

Dags Peningar
Greiddirvextir 8.10.2009 8.629.178
Greiddír vextir 8.11.2009 496.503

Samtais vaxtagreiðsíur rfkrssjóðs 9.125.681
íslandsbankl endurgreiðir -8.055.451

Vaxtahluti rfkissjóðs m.kr 1.070.229

Greíning á vaxtahlut rfkissjóðs
Kaupverð 6.332.329
Greitt -775.000

5.557.329
Vaxtatímabií 8/10/2008-8/12010 878.753

Veittvíkjandi lán 24.842.559
Áfalinir vextir við afhendingu RIKH 18 -135.887

24.706.672
Vaxtatímabfl 9/12 2009 -8/12010 191.477

Samtafs vextír m,kr 1.070,229

2



a l þ i n g i

Reykjavik, 2. maí 2016

RíkisendurskoöuB
B .t til Sveins ÁxasonaT;, ríkisendurskoðanda,
Bríetartúni 7 
150 Reykjavík

Vísað er til svars Ríkisendurskoðunar frá 15. aprfl sl, vegna fyrixspiiraar. um nppgjör 
végná Ariönbanká;

>ar er í svari við tölulið 3. tflgreint að nafiiverðíshlutír að fjárhæö 32.729.611,035 
kr. hafi verið aíhentir rOdssjöðí þann 8. janúar 2010, Spurt hvort að Rfldsendíárskoðun 
geö staðfest áð ofangreindir na&verðshlutír hafi' verið afhentir ríkíssjóði á þessum 
degí?

í tengslum við sölu á ríkisíns á 87% hlut í Aríonbanka tfl Kaupskila þá afhenti 
Seðlabankinn veðlán sem Kaupþing haföi íagt fram sem tiyggíngu til bankans vegna 
viðskipta. Yið hlutafjáraukningu Arion var þetta sama lánasafh metið á 22,8 mílljarða 
kr. umfram þaer skuldir sem hvíldu á lánasafeinu. A f þessu tílefrn er óskað eftir því að 
Rfldsendurskoðún svari eftírfarandi spurmngum.

1. Hvert var nafeverð þeirra kmfea sem fíuttar vom tfl Arion og á hvaða verðí 
■ _ __ vom þasr fiuttar jríír?

-'r==i:̂ 2 r ='Var 'feamkvaemt mat á því hvért áætlað dagverð þeixxa vaf?
3~ Var gengjðlrá felinaðaruppgjöri Kaupþings við Seðlabankann samhliða 

_  —-þessum-flutmngi? . . _ _ ...........
4, Varð Seðlábankinn f>rir tjóni í tengslum við uppgjör þetta og ef svo er, hvert 

var áætlað tjón bankans?

Þess fer óskað að Ríkisendurskoðun afli svara vxð ofangreindum spumingum sem 
allraíyrst

Virðingarfidlst,

Í J Á R L A G A N E F N D

A L H N G I  Ip;  1 5 1  R E Y K J A V Í  K S Í M I :  5 Í  3 0 4 0 0



RIKISENDURSKOÐUN
Bríetatíúni 7, 105 Reykjayík IS-Icelani

ÐagsemíQ̂ Tih&un
Fjárlaganefnd Alþingis 
Vtgtfís Hauksdóttír, fbrmaður 
Aíþingí

3 1 . m aí 2016 16040004
11.02

SA/bh

150 Reykjayík

Vfs$ð er  tií bréfs fjáíiaganefndar, dags. 2. máf s l , þar sem óskað var eftir tilteknum 
uppiýsingum í tengslum víð söiu rikisíns á 87% híut ríktsins f Árion banka tii Kaupskila á árínu 
2009.

Með þv/að fyrírsþurnin beindistað aðkomu Seðlabanka íslands b& þessum viðskiptum pg þaf 
sem Ríktsendurskoöun hefur ekki gögn þar um þá frannsendl stofnunln fyrirspurn 
fjárlaganeffidartii Seðlabanka fslands-með.brétí.dags..ll, maj sl.  ________________ '...........  '

Ríkisendurskoðun hefur fengiö skrifiegt svar frá Seðlabankanum> dags. 27. maí sí., og kemur 
þar m.a, fram að mat á verðmæti krafna sem fiuttar voru ytír tÍl-Arion banka hf. og elgnum 
sem stóðu tíi trygginga kröfúm hafí verlð ffamkvæmt áf fyrirtækinu Capacent þó svo að 
endaniegt uppgjör hafí ekkí verið samhliða afhendingu þá er það mat bankaps að hann hafí 
ekkl oroið fyrirtjóni vegna þessa uppgjörs,

f bréfínu bendir Seðlabankinn á.. að sa.mkvæmt 1,  mgr, 35. gr. iaga nr. 36/2001 um 
Seðíabanka fslands þá eru umbeðhar upþíýsihgar háðaf ríkri þagnarskyídu 'en í ákvæðinu 
segir m.a. starfsmenn Seðlabanka fsiands eru bundnir þagnarskyldu um aiit- það sem 
varðar- hagf viðskíptamanna bankans pg máíefhi bahkans sjálfs, svo og um önnur atriði sem 
þeír fá Vitneskju um í starfi stnu og ieynt skulu fara samkvæmt lögiim eða eðlt máÍSí nema 
dómari ‘úrskúrði að uppiýstngáf sé skylt að veita fyrir dömT eð.a til iögregiu eða skylt sé. að 
veita upplýstngar iögum samkvæmt." --- --------------------------------------------------

Það skaí tektð ífám að Ríkisendurskbðuh hefur víðtækar heímíldlrtiiað áfla.séti-Upplýsinga-og-. 
gagna sem trúnaður nlíir um eins og hér er raktð. Stofnuriih ér þá bundin þetm trónaðL

Að síðustu vtlí Ríkisendurskoðun mínná á áð í 51. og 52. gr. íaga nr, 55/1991 um, þingsköp 
Álþtngís eru ákvæðl um trúnaðarskyldur Alþtngís vegna uppiýsinga og gagna sem afhent eru 
Alþingt og trunaður rficir um.

Afrlt: Seðlabankí íslahds

Sími /  íeÍephoBe: .(+354) 569 7100, myndsími /  íelefax-í (+354) 562 4546-, keoniiála J  Jd.no.: 540269-1S19, 
B'etfang / e-mail: pástur@rikj'SéncLí£1 heifiöasíða/ bttp': ww:rikísend.is



4.
Fjársýsla ríkisins: Svör við 

fyrirspurnum um sölu á hlut 
íslandsbanka til Glitnis.



A L Þ I N G Í

Reykj&vík, Zm aí 2016

Fjársýslaríkisms
B .t til Ingþórs IL Eiríkssoíiar
Vegmúla 3
10S Reýkjayík

í iengslmn við Iagakeimildir íil að brej'ta ejgnarhlut rikisins í viðsídpftabQfikum í_ 
samnmgum við skilanefhdir gomlu baokanná er óskað eftir Jjv í að Fjársýsla ríkisins 
svari. eins og kostur er ef&farandi spummgum meíri hluta fjáríaganefedar Álþingís 
varðandx söluna á islándsbanka*

I. í tengslum við sölu ríkisins á 95% falut I íslandsbanka til Gliínis: ——~----
a. Hvað fékk ríkið maiga nafhverðs faluta Af RSKH 18 1009 greiddatil 
baka?

b. Hvaða dag fékk ríkið þessa faluti afhenta? 
e. Höfðu vexfir verið greiddir afþessum bréfiim riam til 

afhendingadags?

2. í tengslum við sölu ríkisms á 95% hlut f ísiandsbanka tíl Glitnis var 
Ísíandsbanka veiít vxkjandí lán?

_j l  _Var breytirétíur í þessu láni og ef svo er favemig var honum háttað? 
buið að greiða þetfca lán íil baka?

> r 
3^—Ltengslumnrið sölu ríkisins á 95% hlut í Islandsbanka til GHtms.var.

Islandsbanka veitt lausaij árririxgrelÖsla er hún erm í gildi?

4. í tengslum við kaup íslandsbanka á Byr var íslandsbanka veitt 
íausaf áríyrirgrelðsla:

a. Á favað kjörum var faún?
b, Er hún enn við í gildi?

5. í tengslum við flutning á veðsettu faúnæðislánasafbi Glitnis til íslandsbanka 
er baegt að upþlýsa:

a. Hver var nafeverð þeirra krafea sem fluttar til ISB og á favaða verði 
voruþær riuttar til ISB?

b. Var gert mat á því faver ámtlað dagverð þeiira var?
c. Var gengið &á fellnaðar uppsöri Gíitnis við Seðlabankann samhlíða 

þessum flutningí?
d. VarÖ Seðlabankinn fyrir tf óni í tengslum við uppgjör þetta og ef svo 

favert var áætlað tjón Seðlabankans af þessum viöskiptum?

F J Á R L A G  A N E F N D

A L H N G l  1 5 0  R E Y K J A V Í  K Ígg S f M 1 : 5 6 3  D 4 0 0



6. Ríkísjóður iagði txl 65 milljarða kr. í hlutafé til Íslaiidsbaiíka í 'fonní RSKH 
18 1009 og reiðuíjár. ViÖ sölu á 95% hlut til Gíituis virðist hlutdeild ríkisins 
í  uppsöfiiuðu eigmfé gefin efiir, en uppsaíhað eigið fé bankans í árslok 2009 
nam 26 milljorðum kr.

a. í  Ijósi fiess að í hlut GBtms koma. 95% af arði bankáns fiá 
stofiidegi er þá ekki óeðlilegt að selja 95% af 65 milíjarða 
hltrtafiárfiamlagi fyrir 52 milljarða kx. ?

Áfiití ípármála- og efixahagsráðuneyti

Vxrðmgaríyllst,

F J Á R L A G Á N E F N D

AUÞ t HGI  ^  1S0 E B t K J A V Í  K ^  St  Ml :  5 6 3 0 á 0 ö



Fjársýsla ríMsins

Fjárlaganefhd Alþiugís 
b/t Guðiaugs bórs Þórðarsonar 
Áustnrstræti 8-1(1 
150 Reybjavík

Reylqavíkj 25. maí 2016

Málefni: Fyrirspum frá f} árlaganefad Alþingis frá 2. maí 2016, vegna
ísiandsbanka kf.

Vtsað e rtil fyrirspurnar fjáríaganefndar ftengsíum þær eignabreytingarsem urSu hjá fsiandsbanka hf. vegna við 
samninga sem gerðir voru við skllanefndlr Glitnis banka hf., f tengslum viö uppgjor yfirtekinna eigna og skulda t 
kjöSfar ákvaröana Fjármáiaeftirlitsins, sbr. IÖg nr. 138/2009, um heimlid til að staðfesta breytingar á eignarhíut 
rfkísins í íslandsbanka’hf.rArtori'banka hf. og NBI hf.

f spurnmgum nefhdarinnar er taiað um SSKH 18 1009 bréf sem er heiti þeirra bréfa sériThotuð voru f 
viðskiptum. Heitið RtKH er notað f svörunum þegar fjallað er utn þessi bréf. Formlega voru bréfin ekki gefin út 
og skráö fyrr en f september 2009 (eða síðar) þó þau hafi verið vaxtareiknuð eins og þau hafi verið gefin út og 
skrað 15. október 2008.

Meðfyigjandl er úr skýringum í ársreikníngi fslandsbanka fyrir árlð 2008 {ársreiknlngur dagsettur f des 2009, sja 
heímasíðu bankans) sem skýrir betur hvemigstaðið var að þessu;

47. Accofdmg to fite Pareri Compan/s Art’des ofAssocraSon íne tota) numba“ Cffshares fesifed ort meapoia&fl was 10.000 rofion. At 15.102008 psitf 
— capðaJ toíaSsd ISK 775m. The lceíancSc Govemment pledged to províde adtSfiortal síart up cepftai totafeg ISK 64225m and ftiis share 

“~capitel was psd in fuD ín Séþterabér2009. The totol share capítel at 31.122008 is íheretore stated as ISK 65.0K)m. Tbe Bond issoed by the tœíaníic 
SövéírimeritIbr tte share'capítal is interesFbearing \wfti a vaiiable rate of interest baseri on the rate ptáÆsried by fte Central Bank of lcetand as ttie 
intercst rate on credft hsStuÍíons1 current accounís. The srierestls payabíe reboacfiváy araf the firat interest acoual date ís 15 öctober 2008. Fircí 

 îrterestpavinenlriateB-8-Qgtober-2009.- .........

Meðfylgjandi er úr skýrslu stjóm ar bankans f ársreikningí fyrir árið 2009 {sjá heimasíðu bankans) til enn frekari 
skýringar:

Stofmm og gígnarhald
BanHnn var staínaöœ 8. ottðber 2008- og hót stsrfæml 10. attóter 2008 Jregar pantmn. yfirtök ögnir og sboidír sem teogdust • 
iimiaiidsstarfseini Gtruúsbauiabf. CGHtoárl. en hanniofði vaiö yfirtetínn af TfHnu í íjðlfar semíagaroeyÓariaga í október200S,

tann. 15. oktðber 200& njrttí sKlan&fnd GHtrás ksupréí±siimtílþassa& tígnast 95% af fihtíaffe bankans sf stjóiiiTSlduni sem Mldu eftír 5% 
af hhitafénu. kaupin tfiku gHril 11. septeniba: 2009.

Svör við spumíngum:

1. a.) hegar hlutafé f ísiandsbanka var auktð í 65 milljaröa þá var greltt með RIKH bréfum að nafnverði kr. 
64.064.841.397 auk áfallinna vaxta kr. 160.158.603, sjá ennfremur meðfylgjandí úr ársreikningi bankans. f 
tengslum víð samkomulag við kröfuhafs um yfirtðku 95% htutarins skilaði bankinn RIKH bréfum að nafnvirði kr. 
33.800.839.756 og skuldabréfi með víkjandi skilmálum að nafnverði kr. 24.842.558.906. {sbr. lið 2). Samtaia 
þessa kr. 58.507.511.965 {+ áfalln irvextir kr. 135.886.697).

Equity

li Vegmúia 3 
108 Reykjavík

Sími: 545 7500 
Fax: 562 6383

'Netfang: Heimasíða:
nostur@fis.is www.fis.is

mailto:nostur@fis.is
http://www.fis.is


1. b) Dagsetn'mg afhendingar bréfanna kemur ekkí fram en vextir voru greiddir til 8/11 200S en stðan 
endurgreíddír 8/12010, sjá ennfremur afrit úr skýríngum ogskýrsfu stjómar hér að ofan varöandí dagsetningar.

1. c) Vextir voru gretddir af RiKH bréfunum tíl 8/11 2009 samtaís kr. 9.125.680.741 en sfðan endurgreiddt 
íslandsbanki htuta vaxtanna sem tilheyröt þeim híuta hiutabréfanna sem var skiiað samtais kr. 8.055.451.315. 
Nettó eru greiddtr vextir kr. 1.070.229.426 { kr. 160.158.603 áfailinn við afhendíngu) vegna RÍKH bréfanna sem 
Voru að fjárhaeð kr. 30.264.001,641 fyrír tímabiiið 15/9 2008 - 8/1 2010 en híuti RIKH bréfanna, þ.e. vegna 
víkjandi íánsins kr. 24.842.558.906, bera ekki vextt nema síðustu 3-4 mánuði tímabtfsíns.

2. Kjör vfkjandi iánsins fóí ekfd í sér breytirétt í hiutafé samkvæmt framangretndu samkomuiagi um 
eignabreytingar og var iáníð greítt upp í desember 2015.

3. lausafjárfyrirgreíðsla var ekkí veitt í tengslum víð eignabreytingamar. Afhending RIKH bréfa gegn víkjandí íáni 
var gerð tii að mæta þvt gjaideyrismisvægi sem var til staðar t efnahag bankans.

4. Lausafjárfyrirgreiðsia vegna kaupa fslandsbanka á hlutafé í BYR var ekkí veitt samkvæmt uppiýsingum 
Fjársýslunnar. Kaupverð. var greltt með skuidabréft að fjárhæð 765.244.403 og voru kjor þess ”etns mánaöar 
REiBOR" +1,75%. Lán þetta var greítt upp á árinu 2015 en lokagjalddagí þess var 23/112015-

5. Fjársýslan kom hvorki að ákvörðunum um né frámkvæmd flutninga á veðsettu húsnæotsiánasafnt Glitnis til 
íslandabanka og hefur því ekkí uppiýsingar tii að svara þessum iið.

6. Rétt er að við hlutafiáraukntngu skráði ríkiö stg fyrir aukntngu upp í 65 milljarða en a f gögnum má ráða að 
gretðsia hafi ekki átt sér stað við auknínguna. Skv. skýringu í ársrelkninga fslandsbanka 2008, sjá svarlíð 1 a., 
segtr að aukningin hafi ekki verið greidd fyrr en f september 2009. Ríktð fékk til baka fgiidi nafnverðs 
58.507.511.965 RIKH bréfa vegna þessa 95% hlutar.

Bgnabreytingarnar voru iiður f samningum ríkisíns víð krðfuhafa gamJa bankans um uppgjör eigna og skuída 
sem fluttar voru yftr í hinn nýja banka á grundvelií neyðariaganna. Fjársýslan hefur ekki forsendur tíl að leggja 
sérstakt mat á slfka samninga, forsögu þeirra eða þærsamningaviðræðursem ieiddu tii umræddrar niöurstöðu.

VirSingarfylÍst, 

fh. FjársýsJu ríkístns



Bankasýsla ríkisins: Svar við fyrirspurn
r

um skuld nýja Landsbanka Islands við 
þrotabú gamla bankans.



BANKASÝSLA RÍKtSÍNS

Atþingí
vt, Guðiaugur þór Þórðarsart 
varaformaður fjáríaganefndar 
Austurstræti 8 -1 0  
150 Reykjavík

Reykjavík, 31. maí 2016

Efni: fyrírspum varðandi skuld Landsbankans h t við Landsbanka Ísíands hf.

Vísað er tii erindls yðar, dags. 2. maí 2016. í því er óskað eftír að Bankasýsla ríkísíns afi? ákveðna 
uppiýsinga frá Landsbankanum hf. f bréfinu er því lýst að á stofndegi hafi Landsbankínn hf, skuldað^ 
Landsbanká íslands hf, {nú LBl hf.J skv, samkomulagí 274,8 ma.kr. en I bókhaidi bankans í árslok 2008 
bafi þessi fjárhæð veríð komin í 305 ma,kr. Óskaðí meírihiuti Ijárlaganefntíar eftír uppiýsingum um 
hvaða kjör Voru á þessari skuld Landsbankans hf. við Landsbanka fsíands hf, Sankasýsla j;íkísins 
framsendi erindíð á Landsbankann hf. og óskaði eftir þessum upplýsingum. .

Umbeðnar uppiýsingar koma fram í ársreikníngí Landsbankans hf. fyrir órlð 2008, sem samþykkturvar 
af stjórn ha ns þann 22. janúar 2010, og í ársreikningi fyrrr árið 2009, sem samþykktur var af stjóm 8, 
apríí 2010. Astæðan fyrir þvf að reíkningar voru samþykktir þetta seínt var m.a. að samningaviðræður 
-stóðu yfir tií þann 15. desember 2009 varðandi ýmis atriðí tengd stofnun bankans á miiii íslenska rikisins 
og bankanna tveggja.

f fyrrgreindu samkomulagi fra 15, desember 2009 var gengið frá ýmsum atriðum varðandi stofnun 
Landsbankans hf„ þar með taiið fjárhæð skuidar við gamla bankann, myntsamsetningu og kjör þeirra 
iána frá stofnun bankans í október 2008, eignarhlut gamía bankans í nýja bankanum og fleiri atriði.

-  “Samkvæmt þesstrsamkomulagi var'skúid vegna^stofnun bankans tií tíu ára. Fyrstu fimm árin voru 
afborgunariaus og vextir voru EURIBOR/LiBOR með 1,75% vaxtaáiagl Seínní ftmm ártn voru vextir 

• einnig EURlBOR/LiBOR en með 2,9% vaxtáíagi, Um réðstöfun eigna og skutda Landsbanka íslands hf. tii 
Landsbartkans hf. og kjör skuídarinnar er fjaiiað um í skýringu nr. 4 í ársretknmgi fyrtr áríð 2008 og í 
skýringum nr. 20 og 21 í ársreikningí fyrir árið 2009. Ársreikningarnir eru aðgengtiegir á . vef _ 
Landsbankans.

Virðingarfylíst,
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Svar fjármála- og efiiahagsráðuneytis við spnmingum 1 og 4

Svar við spurningu nr. 1 (hluíhafasamningur Kaupskila hf. og íslenska ríkisins)

í spuminguimi segir að í gögnum FME komi fram að Kaupskil hafi verið stofhað með 100 milljónum í hlutafé 
„gegn 87% eignarhlut í Arion banka og vitnað tilkomandi hluthafasamkomulags slitastjómarinnar og íslenska 
ffldsins“. Sfðan er spuit um það hvemig það samkomulag hafi verið.

Svar fjármála- og efiaahagsráðuneytisms: Tfl að eignast 87% hlutagár í Arion banka lögðu Kaupskil fiam 
hlutafé í Arion banka h£ Á hluthafafimdi bankans 1 janúar 2010 var eftirfarandi samþykkt;

Um leið og hlutafé er lækkað í samræmi við ffamangreint skal það hækkað sem nemur fjárhæð kr.
1.740.000.000 að nafiivirði og verður heildarhlutafé eftir hækkun kr. 2.000.000.000,-
(krónur tveinnilljarðar 00/100). Gengi á hækkuninni skal vera 37,9310344. Heimilt verði að taka við

 --------- greiðslu nýrra hluta í formi annarra verðmæta en reiðuj^ár enda liggi fyrir sérfræðiskýrsla, sbr. 37. gr.
lagá'nri 2/1995 um hlutafélög, sbr. 6. gr., 7. gr. og 8. gr. sömu laga, þess efhis að verðmætin séu að 
lágmarki jafiiverðmæt þeim hlutum sem þau koma sem greiðsla fyrir. Áskrift skal fara fiam á 

 hluthafafrmdi þar-sem tillaga þessí er samþykkt. vikur fiá samþykkt tillögunnar og greiðsla fari fram
innánTveggja vflmafiáásföift íslenskarfldð'skálfállafrááskrifiaixétti sínumtilnýrrahluta. Einungis 
Kaupskilum ehf. skal boðinn réttur að áskrift til nýrra hluta. Hinir nýju hlutir verða gefiúr út í sama 
flokki og þeir hlutir sem fyrir eru og veita þeir réttindi í félaginu fiá lokum aðalfundar þar sem 
hækkunin er samþykkt enda fáist áskrift fyrir viðkomandi hlutum á fúndinum. Áætlaður kostnaður við 
hluta§árhækkunina (sthnpilgjöld) er kr. 10.000.000.

Þannig greiddu Kaupskil um 66 roiiliarða króna fyrir 87% heiídarhlutafjár (1.740.000.000 x 37,9310344). 
Hlutafé hafði áður verið lækkað og fslenska rfldnu greitt til baka það framJag sem áður hafði verið sett inn, að 
teknu tilIM til 13 % eignarhlutar og uppgj örs vegna rekstrarafkomu og vaxta.

Stjómskipunar- og eftirlitsnefiid hefur áður verið afhent skjal í trúnaði sem lýsir þessu ferli og beri 
heitið .. Kaupthin? Capitalisation Ásreemenl

Úrskurðamefiid um upplýsingamál hafði áður úrskurðað að skjalið skyldi að hluta háð trúnaði, sbr. úrskurð 
nefiidarinnar fiá 3. jú lí2013. Er þar um að ræða 9. gr. samningsins sem varðar framsaltiltekinna eigna milli 
gamla og nýja Kaupþings, svo og 5. viðauka þar sem tilteknir viðsidptamenn munu vera nafhgreindir. Skjalið er 
meðfylgjandi ásamt viðkomandi úrskurði

Svar við spurningu nr. 4 — BQuthafasamnÍngur Kaupskila og íslenska ríkisins



Um er að ræða skjal með yfrskriftiiroi Shareholders Agreement frá 3. september 2009, sem lýsir samskiptum 
hluthafa, s.s. varðandi forkaupsrétt, kauprétt o.fL

Hluíhafasamningurinn var birtur á heimasíðu Fjármálaráðuneytisins 
https://www.fiarmalaradunevtLÍs/media/skia1/Rhareholders agreement 03 09 2009.pdf.

Samkvæmt úrskurðí úrskurðamefiidar um upplýsingarmál voru tiltekin ákvæði háð trúnaðí. Upplýsingar sem 
varða tíltekin viðskipta- og fjárhagsinálefiri hluthafa 1 greinum 1.1, 5.1,9.4 og 9.6 voru fjarlægðar í samræmi við 
ákvæði 5. gr. upplýsingalaga og úrskurð úrskurðamefhdar um upplýsingamál ffá 29. júní 2012 í málí nr. A- 
436/2012. Um er að rasða ákvæði er varða hluthafavemd annars vegar og verð kaupréttar hins vegar.

https://www.fiarmalaradunevtL%c3%8ds/media/skia1/Rhareholders
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Fundargerð -  2. furtdur stýrinefndar ríkisstjórnarinnar og Hawkpoint

Málsnúmer: FOR09030068
Skráð: 20. mars 2009
Eigandi skjaís; Tómas Brynjóifsson(FOR/NotesSTJR

Fundargerð: 2. fundur stýrinefndar ríkisstjórnarinnar og Hawkpoint {fjármáialegur ráðgjafi 
ríkisstjórnarinnar) ki. 10 þann 17. mars 2009, Fjármáiaráðuneytinu, Reykjavík.

Viðstaddir
Guðmundur Árnason {formaður ífjarveru indriða H. Þoriákssonar), Mats Josefsson, Þórhailur Arason, 
Þorsteinn Þorsteinsson, Helga Valfells fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Daníel Svavarsson frá Seðlabankanum. 
Paul Baines, Andrew Lynn, Charies Williams, Andrew Speirs og Rupert Pepper frá Hawkpoint, Tómas 
Brynjólfsson, ritari nefndarinnar.

1. Guðmundur Árnason feryfirfyrsta fund stýrinefndarinnar þann 10. mars.

2. Hr. Baines fór fyrir kynningu Hawkpoint á drögum að fyrsta mati, sem dreift var til nefndarinnar. Hann 
sagðí skbr./fjármálagerninginn vera iíklegt að verða mjög fiókið. Einnig væri ekki skýrt fyrir hvern 
Deloitte væri að vinna, sem þyrfti að skýra vegna allra sem hlut ættu að máli. Hr. Baines sagði einnig að 
kröfuhafar væri ánægðir með að eitthvað væri nú að gerast og að þeir hefðu einhvern að tala við.

Hr. Árnason sagði það mikilvægt að viðhaída öguðum viðræðum við kröfuhafana. Það þyrfti að vera 
sameiginlegur skilningur hver væri bær til að tala við hvern. Hann sagði það mikiivægt að trufla ekki 
samband skiianefndanna og kröfuhafanna. Ríkið vill friðþægja kröfuhafa eins og möguiegt er. 
Samningaviðræðurnar eru hinsvegar, tvíhliða milii ríkisins og fjármáfalegra ráðgjafa gömlu bankanna.

Hr. Baines sagði að Hawkpoint hefðu tekið á mótifjölda beiðna um fundi frá kröfuhöfunum. Hawkpoint 
værí núna reiðubúið að hlusta en fundir væru takmarkaðir við óformlegar samræður. Skiianefndirnar ættu 
hinsvegar ekki að vera útiiokaðar frá máiinu. Hr. Baines sagði að það væri mikiívægt að ná skipulagi 
bankanna réttu. Ríkisstjórnin þyrfti að átta sig á hverju hún vildi ná fram. Hann sagði að Hawkpoint liti svo á 
að það væri ekki í þágu ríkisstjórnarinnar að bjóða hlutafé til utanaðkomandi fjárfesta ígegnum 
skbr./fjármáiagjörninginn.

3. Hawkpoint dró fram grunnatriði sem snéri að bönkunum:
a. gæði inneigna
b. FX ójafnvægi ( gengislán )
c. verðtryggingarmisræmi
d. stöðugleiki innlána
e. breytingareftirstofnfærslur

a. Gæði inneígna

• Lán til eignarhaidsfélaga voru færð niður um 75% í október. Það kæmi Deioitte ekki á óvart ef þetta 
hlutfali yrði hærra.

• Einstakiingar virðast ná að vera í skilum með skuldir sínar.
• Stærstu vandamálin ítengslum við FX ián. Þessl lán eru í mörgum tilvikum ekki í skilum vegna 

ákvarðana ríkisstjórnarinnar.

Andrew Lynn sagði bankana vita verkefnin framundan. Hinsvegar efist Hawkpoint um að bankarnir hafi 
nægjanlegan mannafla, þráttfyrir að þeir séu með rétta hugarfarið. Gottfólker að yfirgefa bankana. Hann 
efaðist jafnframt hvort nægjanlegan löglærðan mannafla til að slíta ölíum fyrirtækjunum. Svo virðist sem 
bankarnir séu að bíða eftir Deloitte niðurstöðu. Bankarnir segjast þurfa niðurstöður Deioitte til að haida 
áfram með málið.



Hr. Josefsson sagðist hræðast að enginn væri að hafa eftirlit með bönkunum. Hann sagði það geta tekið tvo 
mánuði til viðbótar að setja upp the AMC.

Hawkpoint sagði að stjórnir bankanna þyrftu að gera sér grein fyrir að endurskipiagning væri þeirra 
mikilvægasta verkefn) núna. Eigandi bankanna þarf í þessu ástandi að hámarka virði í 
endurskipufagningarferiinu. Það væri ótti um að starfsfólkið væri ekkí nógu reynt eða áhugasamt til að Ijúka 
endurskipulagningarferlinu, miðað við þrautþjáifaða og reynda alþjóðlega endurskipulagníngar sérfræðinga. 
Ferlið er sérlega flókið og það er þörf fyrir að ríkisstjómin setji eftirlit í gang. Afskriftir er hættuiegasta leiðin 
við núverandi aðstæður að áiiti Hawkpoint.

Frú Valfells efaðist um hvort stjórnlrnar hefðu réttu þekkinguna til að fást við þetta ferli.

Hr. Speirs sagði að stjórnimarsæu ekki að endurskipuiagning væru þeírra megin verkefni.

Hr. Þorsteinsson spurði hvort AGS (IMF) gæti sent endurskipulagningar tæknílegt aðstoðarlið. Hr. Josefsson 
sagði að AGS gæti ekki ráðíagt einstaka fyrirtækjum (bankarnir). Hann lagði til Worid bank eða IFC sem 
hugsanlega valkosti. Hann sagði að AGS hefði séð fyrir ráðningu um 20-30 manna liðs úr einkageiranum.
Það gæti farið í bankana og fundið útián í vanskilum. Einhver lán yrðu ffutt til AMC. Markmiðið væri 
hinsvegar, að halda eins stórum hluta innan bankanna og að bankarnir yrðu að greiða fyrir þessa þjónustu.

Hawkpoint sagði það vera míkilvægt að AMC skipulagið væri sett upp tii að hjálpa bönkunum, ekki í 
andstöðu við þá.

Hr. Svavarsson sagði að ríkisstjórnin þyrfti að vera leiðandi t að setja reglurnar um viðskipta siðferði.

Hr. Árnason sagði mikilvægt fyrir eigandann að ieggja iínur og meta sína hagsmuni. Stefnu þyrfti að móta 
hjá fjármálaráðuneytinu og framkvæma í hverjum banka fyrir síg. Þar vantaði einbeitingu og getu við 
endurskipulagninguna.

Hr. Arason sagðl að Fjármálaráðuneytið hefði nú þegar ráðið sérfræðing á þessu sviði.

b. FX misvægi.
Hawkpoínt sagði að skbr./fjármálagjörningurinn gæti ekki leyst úr FX ójafnvæginu í heiid. Það er þörf á að 
leysa þetta vandamál hratt, þar sem bankarnir hafi stóra niðurfærða stöðu FX gengislána. Hawkpoint kynnti 
nokkrar leiðir til að leysa FX misvægið, með skbr./fjármáiagjörningi í gegnum ríkisstjórnina, með skipti 
fyrirkomulagi, með endurskipulagningu FX lána f innlend lán og með skíptum við gömlu bankana sem 
mótaðiia, Hawkpoint sagði það vera mikilvægt að nota skipti við Seðiabankann fyrir stóran skerf af 
vandamáiinu.

Hr. Svavarsson benti á að það væru ákveðin vandamáivið skiptinguna, þ.e. að bankarníreru að stórum hluta 
langtrsvissneskirfrankar ogjapönskjen.fsicj Skiptingin gæti jafnframt aðeins ieyst hiuta vandamálsins. 
Bankarnir bvrftu að enduruppfæra mvntlánin eins oe beireætu. Hann vildi að bankarnir kæmu með tiiiögur 
að skiptum við ríkisstjórnina (rfkið). Þessartilllöguryrðu síðan metnar.

Hr. Þorsteinsson lagði áhersíu á að misvægi FX ójafnvægis yrði skipt út frá október til að útrýma neikvæða 
stöðu síðan þá og þurrka út tap bankana af þessu vandamáli. Skiptin skifdu vera ítakmarkaðan tfma svo 
bankarnir gætu klárað FX útlánin. Hann vildi einnig skiptin til að útrýma vaxtastigs áhættu.

Hr. Svavarsson benti á að skipti frá október gætu verið vandasöm gagnvart öðrum fjármálastofnunum. 
Fjármáiamðuneytið hefði því þegar rætt þetta vandamál. Kostnaður gæti einnig orðið áhyggjuefni vegna 
samninga við AGS um að framhalda ekki þjóðnýtingu taps.

Hr. Williams sagði að bankarnir væru að gera ráð fyrir að þessari áhættu yrði skipt út og að þeir þyrftu ekki 
að aðhafast sjáífir. Hann sagði að bankarnir þyrftu að leiða framkvæmdina en að hún þyrfti eftirlit og yfirsýn



frá ríkisstjórninni,

Hr. Josefsson benti á að alit þetta ójafnvægi þyrfti að vera leiðrétt áður en endurskoðuninni iýkur þann 15. 
apríl.

Hr. Williams og hr. Josefsson sögðu að eigendur bankanna þyrftu að beina athygiinni að því að leiða þessa 
framkvæmd.

Hr. Arason sagði að vinnuhópur um FX ójafnvægið, myndi fljótlega skila ioka tillögum og að allir (í 
fjármáiaráðuneytinu) skyldu vandamáíið.

Hr. Josefsson og hr. Svavarsson sögðu að það væri lykiíatriði að rfkið gæti ekki tekið á sig meiri kostnað vegna 
AGS áætlunarinnar.

c. Verðtryggíngaójafnvægi
Hawkpoínt bent á að lægri verðbóiga hjáípaði ójafnvægí verðtryggingar. Verðtrygginga misræmi er 
jafnframt viðráðanlegra í gegnum skbr. / fjármálagjörninginn heldur en FX ójafnvægið. Það er líka til staðar 
fjármáialeg leið í gegnum HFF. Breytingar á lögum og regiugerðum sem takmörkuðu verðtryggingu við 
langtímalán gætu jafnframt leyst hiuta þessa vandamáls.

Bankarnir hinsvegar byggjust við að skbr. /fjármáíagjörningurinn myndi einnig ieysa þennan mismun.

Hr. Svavarsson ftrekaði að bankarnir þyrftu að hreinsa upp þetta ójafnvægi áður en þeir gætu átt von á skipti 
samningum við Seðlabankann.

Hr. Þorsteinsson vill leysa ójafnvægi vísitölu, í gegnum skiptisamning. Seðlabankinn þarf einnig að setja 
reglur um verðtryggingu því minni líkur væru á áhættuvörn f núverandi umhverfí.

Frú Valfells sagðí að Seðlabankinn yrði að reikna út kostnað við frystingu veðlána.

d. Stöðugieiki innlána
Hawkpoint sagði að innián gætu dregist saman í kjöifar afléttingar gjaldeyrishafta. Lífeyrissjóðir eru eínnig 
mjög rfkiraf íausafé um þessar mundir. Það er möguleiki að þessi innlán muni iækka umtaisvert þegar þau 
færast í aðrar fjárfestingar.

e. Hreyfingar eftirstofnfærsíur
Hr. Árnason sagði að það hefðu verið tvær stórar tiífærslur á eignum, sem í raun hefðu tilheyrt erienda hluta 
bankans, (sem f eðli sfnu hefðu tilheyrt gamla bankanum). Hann sagði að tilfærslur frá nýju til gömlu 
bankanna þyrftu að verða samþykktar. Samkvæmt ftariegum samræðum við Landsbanka hefðu allar 
tilfærslur verið samþykktar að fuílu.

Hr. Josefsson sagði að honum iíkaði ekki eignatilfærslurnar þar sem þær skekktu myndina. Hann vlldi vita 
hver átti upphafið að tilfærsiunum.

Hr. Williams sagði að það væri mjög mikílvægt að skrá allar tilfærslur og að skynsemin væri Ijós og í 
samræmi við upphaflegu skilin,

Hr. Árnason iagðitil að spurningin um eignatilfærsluryrði lögð fyrir samræmingarnefndina.

4. Framgangan til þessa.
Hawkpoint hefur hitt alla fjárhagsráðgjafa gömlu bankanna. Morgan Stanley þykja erfiðastir að eiga við, á 
meðan Barcap finnst sem þeir hafi minni upplýsingar en hinir. Þeir óttast einnig að kröfuhafarnir muni beina 
ágreiningsmálum sínum tií dómstólanna. Fjárhags ráðgjafarnir vilja að óháðir aðilar hafi aðgang að 
ítariegum upplýsingum í Deloitte feriinu. Það er þörf á að skýra hvaða gögn nýju bankarnir skuli afhenda



fjárhags ráðgjöfunum. Hawkpoint hefur áhyggjur af stjórnun vegna eignarhalds ríkisins.

Hr. Williams benti á að FME hafí sent bréf vegna skipta á upplýsingum. Þær ráðleggingar hafi hinsvegar 
verið túlkaðar á mismunandi hátt. Það var sambvkkt að fiármálaráðunevtið bvrfti að koma fram sem 
eigandi gaenvart bessu máli. á meðan FME setur reelurnar.

Hawkpoint var boðið að halda 10 mínútna kynningu á fyrsta fundi samræmingarnefndarinnar með 
kröfuhöfum (3ja miðvikudag hvers mánaðar). Nærvera þeirra tii að sýna að aiiir aðilar aðgerðanna eru að 
vinna saman.

Hr. Árnason sagði að sambandið við kröfuhafana hefði orðið betra þessar síðustu vikur. Ferlið þyrfti að vera 
skýrt og í réttri röð.

5. Minnisbiað um sameiginlegan skilning ( MoU }.
Hawkpoint iagði til að MoU yrði undirritaður miili skilanefndanna, ríkisstjórnarinnar og nýju bankanna vegna 
óuppgerðra mála þegar ferlið væri fært lengra og það væru upplýsingar (að meðtöldum 
endurskoðunarskýrsíum, nákvæmum viðskiptaáætlunum og tilheyrandi skiptasamningum sem færir ferlið 
náiægt enda. Þetta minnisblað um sameiginlegan skilning (MoU) yrði gert opinbert og myndi leggja iínur 
fyrir loka lausnina. Þetta minnisblað um sameiginlegan skilning ( ,MoU } gæti orðið skýr áfangi þar sem 
núverandi tímaáætiun liti út fyrir að vera óraunhæf. Hiutafjáraukningu gæti ekki iokið þar tif eftir samþykkt 
skbr./fjármálagjörningsins. Skbr./fjármálagjörninginn þyrfti að vinna með samkomuiagi um eiginfjárstöðu.

Hr. Williams sagðí að endurfjármögnum og skbr./fjármáiagjörningurinn þyrfti að vera lokið á sama tíma. 
Stjórnir bankanna þyrftu að samþykkja viðskiptaáætlanirnar og kvitta upp á endurskoðunina. ÖH núverandi 
vinna þyrfti að koma saman á einn stað.

Hr. Þorsteinsson sagði vera þörf á dagsetningu frá bönkunum.

Hr. Josefsson sagði endurekoðunina vera helsta vandamálið.

Hr. Svavarsson skýrði út að AGS ætti von á að skbr. /  fjármálagjörningurinn yrði í formi hlutabréfa. Það væri 
þörf á að taka tillit tii sjálfbærni skulda við útgáfu skbr./fjármálagjörningsins. Skbr./fjármálagjörningurinn 
Joarf að vera að minnsta kosti / equity like as possible. Einnig iiti AGS náið á óvissar skuldir ríkisins. Með 
ríkið sem eina eigandann ykjust þessar skuldbindingar umtaisvert.

Hr. Valfefls benti á að það væri tregí á íslandi að gefa út venjuleg forgangshlutabréf.

Hr. Arason sagði að fjármálaráðuneytið væri að vinna að stefnumörkun um hlutverk rfkisins sem eiganda.

Hr. Þorsteinsson sagði að það væri mikiivægt fyrir kröfuhafana.

Áhyggjum var lýst yfir að Deioitte matsferiið gæti leitt til of hátt metinna eigna.

Hr. Þorsteinsson lýsti yfir áhuga á að nota Hawkpoint sem ráðgjafa fyrir hlutafjáraukningu.

Hawkpoint og hr. Þorsteinsson voru beðnir um að ýta við bönkum tif að hefja vinnu tii að leiðrétta það sem 
þeír gætu af ójafnvægi. Það þyrfti einnig að biðja bankana um ítariegri upplýsingar og að þeir segðu hvers 
konar samninga þeir vildu. Ríktð hefði ekki faltist á skiptasamn’mga og þyrfti að sjá hvað bankarnir vildu.

6. Næsti fundur var ákveðinn þriðjudaginn 24. mars.
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Hawkpoínt kynnti stöðu framvindunnar þann 24. mars 2009

1. Process

l.a . Staða þekktra vinnuferla.

Endurskoðanir og viðskiptaáætlanir.
Christian Kent: Hawkpoint hefur hitt hvern banka tii að fylgja eftir viðskiptaáætiunum FME, Engin 
áþreifanleg vinna hefur hafist við endurskoðanirnar, Tveir bankar halda fram að þeir getí klárað í byrjun maf 
og einn f endaðan maí. Viðskiptaáætlanirnar eru ítariegar bottom-up áætlanir. Bréf var sent til bankanna á 
föstudag, svara beðið fyrir daginn í dag. Bankarnír hafa samþykkt að vinna með 8. apríl sem 
afhendingardag.

Gengi/gengislána ójafnvægi.
Hawkpoint bendir á gengis/gengislána ójafnvægi sem þýðingarmesta máiið í náinni framtíð. Það er þörf á 
að móta stefnu og meta alfa kosti. Það er nauðsynlegt að hefja vlðræður við Seðiabankann til að fá málefni 
upp á borðið. Þessi tvö verkefni, innan bankanna og með Seðlabankanum þurfa svo að vera samræmd.

Þorsteinn upplýsti nefndina um að vinnunefnd um gengi/gengislána ójafnvægi værí að Ijúka störfum og 
afhenda vandamáíið til Hawkpoint sem á að komast að niðurstöðu gegnum þetta verkferli. 
Fjármálaráðuneyti á að biðja Seðíabankann um að semja fyrir hönd rfkisins við nýju bankana,

Eiginfjárkröfur
Samkvæmt Hawkpoint er þörfin á fjármagni enn vinnsla f gangi og mun m.a. koma með viðskiptaáætluninni, 
Hawkpoint er að byggja fjárhags líkan sem notar gögnin til að prófa mismunandi fjármagns þarfir.

Hr. Josefsson spurði hvort bankarnir hefðu farið fram á 15% CAD hiutfail.

Hr. Speirs svaraði þvf til að bankarnir hefðu ekki farið fram á sérstakt hlutfall. Aðai áhyggjuefní Hawkpoint er 
ekki hlutfallið sem slíkt heldur að það virkí. Skortur á leiðsögn leiðirtií aukinna umræðna um 
eiginfjárhlutfaii( capital ratio).

Hr. Josefsson minnti á að upphaflega viijayfirlýsingin segir að bankarnir skuli endurfjármagnaðir að 10%.

Hr. Arason sagði að FME væri einnig að miða við 10% sem sitt viðmið.

Framkom nar uppiýsingar.
Hr. Wiliiams sagði að bankarnir væru að nota mismunandi aðferðir. Kaupþing hefði fengið ítarlega 
áreiðanleikakönnun frá Morgan Stanley. Þeir hefðu sett upp ítarlegt gagnaherbergi og hefðu sett upp 
trúnaðarsamníng.
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íslandsbanki hefði afhent mikllvægar upplýsingar og sett upp gagnaherbergi. Hawkpoint hefði stöðvað þá 
vinnu þar til skýrar leiðbeiningar gætu verið gefnar. Landsbanki bíður fyrirmæla. Það er þörf á að veita 
sama aðgang f öllum tilvikum og þess vegna að fylgja stærsta sameiginíega samnefnaranum. Aðgerðir 
Kaupþings muna, vegna þess, setja fordæmi. Aðgangur að upplýsingum er einnig mikiivægasta máiefnið frá 
sjónarhóli kröfuhafa að sögn Hawkpoint.

Hr. Speirs taidi þessa spurnigu meira pólitísks eðlis en efnislega. Kröfuhafarnir þyrftu viðskiptaáætlunina og 
Deioitte vinnuna og skilning á þvf til að meta verðmæti vfirfærðra eigna. Hann lagði jafnframt áherslu á að 
það væri mikilvægt að setja upp flæði og stýra samskiptum milli aðiia. Hawkpoint hefur reynt að skerpa 
þetta ferli og komið skilboðum um samskipti milli skilanefnda og nýju bankanna.

Hr. Josefsson spurði hversu mikil gögn nýju bankarnir hefðu.

Hr. Williams sagði að lykilatriðin væru endurskoðanirnar og viðskiptaáætlanirnartil viðbótar nýlegum 
viðskiptum. Gagnaherbergin myndu hjáipa fjárhagsráðgjöfunum tii að ná samhengi í Deioitte vinnuna og 
gæti flýtt henni.

Hr. Þorsteinsson sagði að honum fyndist að fjárhagsráðgjafar Kaupþings og íslandsbanka væru lengra komnir 
en Hawkpoint. Þessi vinna værí, hinsvegar, að hiuta til einskis. Það væri hins vegar ekki hlutverk 
stýrinefndarinnar að ákveða um verkefni unnin af fjármálaráðgjöfunum.

Frú Valfells gaf álit sitt á fréttatilkynningum frá bönkunum í tengslum vtð grein í Morgunblaðinu þann 24. 
mars um hugsanlegan samruna bankanna. Hún velti fyrir sér hvort Morgan Staniey væri að gefa út 
fréttatilkynningar tengdar vinnuferlinu.

Hr. Speirs sagði Hawkpoint hafa átt góða fundi með kröfuhöfum og mjög góðar samræður. Þeir hafi lýst yfir 
efasemdum um feriið og samskipti. Þessar samræður hafi iyft væntingum og það er gott að lyfta þeim.
Hann spurði hvort samræmingarnefndin hafi fengið einhver viðbrögð.

Hr. Josefsson sagði samskiptin að mestu einhliða. Bestu samræðurnar væru um wlnding-up gögnin. Þeir 
væru hins vegar áhugasamir um að vita tímaáætlunína.

Hr. Speirs sagði aðal áhyggjuefni kröfuhafanna í tengslum við tímaáætlunina væru tengd framvindunni og 
hvort þeir hefðu nægan tíma til að gefa ráð og hafa áhrif á ferlið.

Andrew Speirs sagði að kröfuhafarnir þyrftu að skilja ferlið til að geta sagt heima að þeir hefðu gert allt sem 
þeirgeta. Ríkisstjórnin þyrfti einnig að skilgreina hvað hún þyrfti frá kröfuhöfunum. Samkomulagið ervið 
skilanefndirnar og fjárhagslega ráðgjafa þeirra. Kröfuhafarnir þyrftu að sjá það sem sanngjarnt samkomuíag. 
Það myndí hjálpa að fá álit frá töiuverðum fjölda kröfuhafa og stuðning frá þeim. Slíkur stuðningur yrði afar 
mikilvægur fyrir ríkisstjórnina og sýndi öðrum kröfuhöfum að þetta væri ekki eignarnám. Þetta er efst f 
huga Hawkpoint

Hr. Josefsson sagði að það væri jákvætt ef samkomulag, studd af kröfuhöfum, gæti náðst, ef þeirviidu ná 
slíku samkomulagi.

Hr. Speirs sagði að kröfuhafarnir viidu ná samkomulagi. Þeir hefðu, hins vegar, áhyggjur af að þeir myndu 
ekki fá mikii verðmæti og þeir gætu ekki gert mikið í því. Þeir hafa verið að hóta að nota núverandi ástand 
gegn hagsmunum íslands eriendis. Þeir munu ekki láta verða af því ef þeir fá eitthvað.

Hr. Josefsson sagði að hann tryði þvf ekki að kröfuhafarnir myndu láta verða af hótunum þeirra.

Hawkpoint lagði til að skiianefndirnar gætu sett samninga í stuðnings atkvæðagreiðslu. Ef kröfuhafarnir 
samþykktu samkomuíagið, yrði erfíðara að vekja spurningar utan fsiands.



Spurning hefur komið upp um aiþjóðlegan lögfræðilegan ráðgjafa. Hugsanlegar aðgerðir og auðlindir utan 
fsíands þyrfti að greína.

Hr. Þoriáksson sagði að það væri mikilvægt að skoða hvaða kröfuhafar væru mikiivægastir íslandi. Það eru 
sérstaklega stóru bankarnirsem ísland hefurverið ítengsium við ílangantíma. Við ættum ekki að hugsa 
um að gefa þeim betri samning, heldur hlusta á áhyggjur þeirra og kröfur.

Hr. Williams samþykkti að horfa yrði til þess að koma íslensku bönkunum aftur inn í kerfið.

Hr. Josefsson spurði hvað myndi gerast ef naumur meirihluti kröfuhafanna yrði andsnúinn samkomulaginu.

Hr. Williams sagði að skiianefndirnaryrðu aðsamþykkja ogskrifa undir samkomuiagið. Þeim þyrftiað ííða 
vel með það. Hann sagði að útlit eignarnáms gæti haft aivarlegar affeiðingar.

Frú Vaifells sagði skilanefndirnar óttast málaferli.

Hr. Wílliams sagði þeir kröfuhafar sem væru mest biandaðir í máiið ættu að hafa mest um það að segja.

Hr. Speirs sagði það sína tilfinningu að skilanefndirnar væru leiddar af ráðgjöfum. MS væru í mestum 
tengslum við áhyggjur kröfuhafa. Litu þá sem þeirra raunverulegu viðskiptavini. Þeir væru komnir lengst í 
lærdómskúrfunni og væru herskáastir. Kröfuhöfum fyndist MS vera mest inn í málinu.
Barcap hefðu komið upp þokkalegu teymi en væru neðar í kúrfunní.
UBS er að vinna of mikið fyrir fsiandsbanka. Kröfuhafar myndu hafa áhyggjur ef þeir vissu hvernig UBS er að 
haga sér.

Hr. Þorsteinsson sagði að það væri skortur á afskiptum eiganda. Gengis/gengislánaójafnvægi væri 
mikilvægast, ekki sfst vegna /neikvæðrafthe negative carry). Ríkisstjórnin er að styðja FX lánveitendur, Það 
er þörf á að fást víð þetta fljótt. Hugsaniegt pólítískt vandamál. Bankarnir hafa einnig umtalsvert tap af því 
að kaupa eignir af peninga markaðs sjóðum. 30 milljarðar íslenskra króna frá LAIS,

Hr. Speirs spurði um áhyggjur AGS.

Hr, Josefsson svaraði að áhersia sjóðsins væri að mestu á fjárlagagerðina.

Hr, Þoriáksson sagði að hann myndi taka þetta upp á fundi hans með fastafuíltrúa AGS daginn eftir.

Hr. Wiiiamson benti á að ef tapi bankanna yrði ýtt yfir á einkageirann, myndi það veikja hann frekar með 
tilheyrandi frekari veikingu á efnahagsreikningi bankanna.

l.b . Tímaáætlun

-Lykil vegstikur og afhendingarmöguleiki

-Samskipti (Ríkisstjórn, AGS, nýju bankarnir, skilanefndirnar)

-Birting Deioitte skýrslunnar.

Hr. Williams kynnti nýja ítariega tímaáætlun sem sýndi að fýsilegt væri að Ijúka feriinu í lok maí, byrjun júnf. 
Lok maí væri hins vegar ekki áætlaður afhendingar tími Hawkpoint. Þessi tímaáætiun tæki hins vegar ekki 
tiliit ti! atburðanna í kringum SPRON og lcebank. Áhrif þess þyrfti að skoða frekar.
Ferlið er um þessar mundir á undirbúningsstigi með þrjá flókna verkferla, Ðeloitte skýrsian yrði fáanleg 
þann 31. mars. Aðal spurningin er hvort fjárhags ráðgjafarnir fái aðgang að 2. kafia skýrslunnar. Það gætu 
verið nægar upplýsingar fyrir 24. aprí! til að hefja samningaviðræður. Loka dagsetning myndi ráðast af



úrlausn skbr./fjármálagjörningsins, loka úttektum (endurskoðunum) skiptum og svo að fá rétta föikið inn í 
herbergi ti! að semja.

Hr. Josefsson spurðu hvort hægt væri að ffýta þessari tímaáætlun. Hann hefði áhyggjur af því að það að 
fresta ferfinu fram í júnígæti verið erfitt fyrir LOI. Þetta myndi ieiða tii viðbótar 2 mánaða óvissu fyrir 
bankana.

Hr. Williamsom og hr. Speirs sögðu að þessi tfmaáætiun væri eins knöpp (ietter of intent) og möguíegt væri. 
Tímasetningar gætu faiið í sér áhættu og að ailt þyrfti að vera tii staðar í þriðju viku apríi. Bankarnir væru nú 
þegar á tímaáætiun en þeir þyrftu að bíða að hiuta eða niðurstöðu Deioitte skýrsiunnar. Viðskiptaáætiunin 
þyrfti að vera tiibúin fyrír páska.

Hr. Josefsson sagði að það væru hagsmunir bankanna að tefja ferlið. Hann spurði hversu mikif pressa hefði 
verið sett á bankana að fiýta þessu ferlí.

Hr. Wiiiamson sagði að hann tryði þvíekki að bankarnir væru að tefja ferlið en að þeir hefðu ekki 
almenniiega viðskiptaáætiun.

Frú Vaifelis sagði bankana yfirmannaða um þessar mundir og eitthvað af þessu starfsfóiki væri hægt að nýta 
tii að fiýta feriinu.

Andrew Lynn sagðt að það væri líka þörf á að herða á ferlinu hjá Ríkisendurskoðun. Bankarnír hefðu vænst 
þess af Deioitte ferlinu að skilgreina upphafs efnahag og skbr./íjármáiagerninginn sem fæiu í sér öll svör. 
Bankarnir viidu útkljá þetta núna en seinkun er á feriinu.

Hr. Þoriáksson sagði að bankarnir hefðu átt að hafa vitað fyrir 3-4 vikum að Deloitte feriið myndi ekki ieiða 
til óbreytanlegra talna sem þeir gætu notað.

Hr. Speirs sagði að tímaáætlunin sem Hawkpoint byði fram væri "hetjuleg". Byggja þyrfti upp bankana á ný 
á aðeins 2 mánuðum og Hawkpoint hefði reynt að hefja það ferli aílt hratt.

Hr. Josefsson sagði að frekari tafir gæti orðið skaðlegar alþjóðlegri stöðu íslands. Hann spurði hvort hægt 
væri að flýta feriinu um 10 daga. Með þvf að færa feriið inn í maí yrði samstarfið við AGS mun auðveldara,

Hr. Williamson sagði að feríinu hefði verið flýtt eins mikið og kostur væri. Hawkpoint hefði valið iok júní 
fram í miðjan júií ef þeir hefðu ráðið för.

Hr. Josefsson spurði hvar veikieikana væri að finna.

Hr. Williamson sagði að spurningin hvort Deloitte ferlið væri ásættanlegt væri megin spurningin.

Frú Valfells spurði hvort það væri hægt að stýra eftirvæntingum eftir Deloitte skýrslunni.

Hr. Wiliiams sagði að það hefði nú þegar verið gert upp að vissu marki,

Hr. Þorsteinsson sagði að útgáfa af 2. kafia myndi flýta fyrir ferlinu.

Hr. Þorláksson sagði að það þæri þörf fyrir raunsæa en herskáa tímaáætlun.

Hr. Þorsteinsson sagð að þessar tafir settu meiri þrýsting á minnisblaðið um sameiginfegan skllning. Sú 
viðbótar vinna sem fylgdi yrðí meira tæknileg. MoU myndi segja vtð umheiminn að árangur væri að nást.

Hawkpoint lagði mikla áhersiu á að þörf fyrir að almennileg viðskiptaáætiun væri til staðar. Hún þyrfti að 
taka mið af ójöfnuðinum. Hawkpoint hefur efasemdir um að viðskiptaáætianirnar gætu verið til nógu góðar



fyrir páska.

Hr. Þorláksson: vinna þarf að haida áfram ísamræmi við tímaáætlun Hawkpoint Möguieika á að flýta henni 
þarf að skoða en það er ekki raunsætt að gera ráð fyrir dagsetningu nær í tíma. Þetta mái yrði tekið upp 
næsta dag með fastafuíltrúa AGS.

Hawkpoint bauðst tii að ræða tímaáætiunina með AGS.

Hr. Speirs sagði að endurfjármögnum gæti ekki átt sér stað þar tii skbr./fjármáiagerningurinn er tiibúinn og 
skilningur á öllum ójöfnuði. (imbalances are fuiiy understood)

Hr. Josefsson var ekki sammmála. Gerir ráð fyrir híuta endurfjármögnun sé möguleg þar sem CAD byggir að 
meginhluta á eignum, skbr./fjármálagerningurinn væri þess vegna ekki nauðsynlegt fyrir það. Slík hluta 
endurfjármögnun myndi líta beturútfyrir ríkið.

Hr. Speirs sagði að þróun máía með SPRON og icebankgerði máíið erfiðara. Nýjarskuidbindingar í bókum 
Kaupþings. Einnig, kröfuhafarnir skildu ekki ferlið. Það væri skortur á stjórn á ferlinu og reynsluleysi SPRON 
og FME megin í feriinu.

Stjórnskipulag.
Stjórnskipuíag er mikilvægt fyrir kröfuhafana, þar sem eignarhaldsfélagið gegnir mikilvægu hlutverki. 
Hawkpoint viii ræða við kröfuhafana um stjórn bankanna. Hawkpoint útíistaði á 2. fundi áhyggjur sínar af 
því að afhenda kröfuhöfunum hiutafé. Senda bréf á skilanefndirnar og fjárhagsráðgjafana og fara fram á 
þeirra áiit á þessum máium en taka fram að engin ákvörðun hafi verið tekin enn varðandi fé til kröfuhafa.

Frú Valfells: Viðskiptaráðherra er opinn fyrir erlendu eignarhaldi bankanna.

Hr. Josefsson vill að minnisblað um kosti og galla erlends eignarhalds verði útbúið fyrir ríkisstjórnina. Athygli 
þarf hins vegar að vera á öðrum málum eins og ójöfnuðinum.

Hr. Þorsteinsson benti á að með skiptasamningi við ríkisstjórn yrði erfitt að hafa erlenda eigendur bankanna, 
Skiptin yrðu ekki líkleg til að vera á markaðs skilmálum. Ef kröfuhafarnir eiga bankana yrðu þeir að bera 
áhættuna.

AMC
Hr. Josefsson var beðinn af Hawkpoint um að lista upp megin atriði í tengsium við AMC. AMC þyrfti 
leiðsögn. Það þyrfti að vera tii staðar eins fljótt og möguiegt væri. Það væri þörf á að ráða stjórnunar teymi 
og skuldaendurskipulagningar teymi, Flest lán yrðu eftir á efnahagsreikningi bankanna og kostnaðurinn yrði 
borinn af bönkunum. Sameiginíegar stórar áhættur (common large exposures) gætu verið færðar inn í AMC 
auk einhverra einskisverðra eigna.

Hr. Wiliiams: Það er þörf á að girða kringum verðmæti ogskilja hvernig þetta myndi virka með AMC. 
Stjórnunarteymi nýju bankanna þurfa að skílja ferlið.

Hr. Josefsson sagði að einu raunveruiegu skrefin sem tekin hafa verið til dagsins í dag væru að undirbúa lög 
og senda Alþingi, Leiðbeiningar um ákvarðanatöku væru í þróun.

Hr. Arason. 2 einstaklingar hafa verið ráðnir til að vinna við AMC. Fjármálaráðuneytið sendi frumvarp til 
Alþingis og lýtur á það sem vopn í sínu vopnabúri. Það gæti verið notað fyrir þjóðhagslega mikilvæg 
fyrirtæki. Mest af endurskipulagningu myndi hinsvegar vera unnið af bönkunum.

Hr. Þorláksson sagði að lögin yrðu samþykkt í þessari viku eða þeirri næstu. Enskur úrdráttur myndi verða 
sendurtil Hawkpoint frá fjármáíaráðuneytinu.



Hawkpoint fór yfir hversu iítið bankarnir hefðu nú þegar gert varðandi endurskipuiagningu fyrirtækja. Ekki 
nægjaniegt starfsfóik. Þörf væri á fíeira fóiki þar sem það er stórkostiegur skortur í endurskipulagningu.

Hawkpoint sagði að það væri skynskamlegt að hafa sameíginlegan (central) hóp, en stjórn yrði haldið \ 
bönkunum. Það þyrfti að vera yfirsýn yfir kerfið. Upplýsingar frá Landsbanka væru að mörg fyrirtæki vildu 
ekki taka þátt í endurskipuiagningu (engage in..)

Fundinum iauk kí. 13.15



Máisnúmer: FOR09030068
Skráð: 2. apríl 2009
Eigandi skjais: Tómas BrynjóÍfsson/For/NotesSTJR

Fundargerð: 4. fundur stýrinefndar rfkisstjórnarinnar og Hawkpoint þann 24. mars 2009 ki. 11:00, 
Fjármáiaráðuneytinu, Reykjavfk.

Viðstaddir:
Indriði H. Þorláksson (formaður), Ðjörn Rúnar Guðmundsson (ífjarveru GuðmundurÁrnasonar), 
Þórhailur Arason, Þorsteinn Þorsteinsson, Heiga Valfells fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Andrew Lynn, 
Rupert, Andrew Speirs, Rupert Pepper and Ciaire Harwood from Hawkpoint. Tómas Brynjóifsson 
ritaði fundargerð (fjarverandi fyrstu 30 mínúturnar).

Hawkpoint kynnti framvindu mála til 31. mars 2009.

Næsti fundur ákveðinn 16. apríl kt. 10:00

Vinnuferlar -  lýsing og ábyrgð

1. Endurskoðun

2. Viðskiptaáætlun

3. Ójafnvægi
Hr. Speirs leiddi umræðu um ójafnvægi bankanna. FX ójafnvægi er núna álitið vera mikiívægasta 
úriausnarefnið. Það mál verður að leysa áður en ferlið getur haldið áfram. Bankarnir eru ekki með 
jákvætt sjóðsstreymi sem er flókið að ieysa. Hann iýsti því yfir að iög og regiur þyrfti skoðunar við ef 
rétta efnahagslega niðurstaðan fyndist.

Til þess að leysa FX vandamálin með erlendu eigin fé. Bankarnir þurfa að hafa hið mtnnsta 50% tekna 
sinna í eríendum gjaldeyri.

Lausn ójafnvægisins í gegnum skipti við Seðlabanka fsiands myndi hafa mjög neíkvæð áhrif á fjármái 
ríkisins og hafa í för með sér kostnað upp á miiljarða íslenskra króna árlega og mikia FX áhættu. Þetta 
myndi einnig leiða tii verulegra vandamála gagnvart Alþjóða gjaldeyrissjóðnum, jafnvel þó skiptin 
væru óveruieg. Báðar þessar aðferðir myndu Seiða til veruiegra flármögnunar vandamála fyrír ríkið 
þar sem það þyrfti að bæta við viðbótar úrræðum. Það er einnig vandamál fyrir aðila skiptasamninga 
með að hafa áhrif á iykil breytur skiptanna.

Hawkpoint hefur óskað eftir niðurbroti á FX iánum bankanna. Það er engin ástæða til að horfa til 
þeirra lána sem afskrifuð hafa verið þar sem þau verða gerð að lánum í íslenskum krónum.

Hr. Guðmunds5pn sagði að það væri rík ástæða tit þess breyta tánum f íslenskar krónur. Stór hluti FX 
iánana eru ekkí venjuiegir FX lántakendur, þ.e. 240 milljarðar f fsienskum húsnæðisskuldum. Það 
hefur hins vegar verið mikiil pólitfskur brvstingur á bvf að fara ekki bessa leið.

Fr. Vaífeíls sagði að þetta væri stórt póiitískt vandamáf í hagkerfinu, Það hefur ekki verið viiji tií þess 
að lengja í lánum þar sem það myndi valda bönkunum enn frekari vandamáium og myndi ieiða til
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erfiðrar skuldastöðu fyrir mörg heimili. Nauðsyn þess að gæta jafnræðis í augum laganna hafði einnig 
fiækt fyrrí tilraunir til að leysa þetta vandamái,

Hr. Speirs benti á að öruggasta eignin í hagkerfinu, innstæður f bönkum í eigu ríkisins, er að safna 14% 
vöxtum. Þessir háu vextir eru studdir af Alþjóða gjaldeyrissjóðnum. Það er vandamálum háð að fá 
bankanna til að borga svo háa vexti þar sem það kemur í veg fyrir hagnað þeirra.

Fr. Valfelis benti á að verðbólga og vextirværi á niðurleið.

Hr. Speirs sagði að aðgerðir Alþjóða gjaldeyrissjóðsins kæmu fveg fyrír eðlilega starfssemi bankanna.

Hr. Guðmundsson sagði að AGS væri líkiega meðvitað um áhrif hárra vaxta á bankakerfíð. Hann væri, 
hinsvegar, ekki viss um að sjóðurinn væri búinn að reikna dæmið en tilfinning þeirra væri að 
bankarnirværu aðtapa. Stærð tapsins væri hins vegarekki þeim þekkt.

Hr. Speirs sagði að lánabækurnar væru að versna hratt. Þróunin væri ekkí alveg skýr og það er ekki 
Ijóst hvað bankarnir væru að gera varðandi endurreisnina.

Fr. Valfeils staðfesti að greiðslufrysting væri að enda 1. apríi. Viðskiptaráðherra er að vinna í lausnum 
fyrír lántakendur til að greiða af lánum sínum. AGS vill einritg að skýrt sé að greiða eigi af lánum. Hún 
sagði að það værí ekki hægt að þvinga lántakendur til að breyta lánum sínum í íslensk lán. Það er 
einritg vandamálum háð að veita fleirum 70 ára lán.

Hr. Guðmundsson sagði að það hefði aldrei staðið til að þvinga fólk f íslensk lán.

Fr. Vaifells spurði hvort hægt væri að setja hvatakerfi á þessi lán?

Hr. Þoriáksson sagði að það væri þörf á að taka það mál tii viðeigandi ráðherra. Hr. Guðmundsson fer 
með málið til AGS:

Uppiýsingafyrirvari,
Hr. Speirs sagði að hægt hefði á deilingu upplýsinga, sérstaklega þegar kemur að Landsbankanum og 
Kaupþingi. Skilanefndir og ráðgjafar þeirra væru búnir að átta sig á að þær uppiýsingar sem til væru 
myndu ekki duga. Hawkpoint hefði haldið sfmafund með Barcap f síðustu viku. ICC fundir með Glitni 
og Landsbanka yrðu haldnir í þessari viku. Hr. Speirs bætti við að samskipti við kröfuhafa, 
úrlausnarnefndina og ráðgjafa þeirra gengju sæmiíega veí. AHir eru farnir að átta sig á því að 
mikilvægar upplýsingar væru ívinnslu. Fasi tvö afskýrsiu Deloitte erað fara fgagnaherbergið. Það 
yrði einnig vinnudagur með Deiloitte. Kröfuhafar eru núna ánægðir með gagnsæið og aukið öryggi á 
ferlinu. Landsbankinn er núna síðasturti! svara þegar kemur að upplýsingafyrirvörum. 
Trúnaðaryfirlýsing þeirra hefur verið send til Barcap en afhent Hr. Þorsteinssyni iíkt og hinir bankarnir 
hafa gert.

Hr. Pepper sagði að bæði Giitnir og Kaupþing hefðu sett upp rafræn gagnaherbergi sem Hawkpoint 
gæti fengið aðgang að. Landsbanki hyggðist gera sifkt hið sama.

Tímaáætlun:
Hr. Pepper kynnti tvær tímaáætlanir. Tímaáætiun A væri með MoU undirritaða 15. maf ogferlinu 
lokið ífyrstu viku júní. Þetta er séð sem fiýtiáætlun þar sem allir þurfa að afhenda sinn hiuta á réttum



tíma.
Tímaáætlun B tækí aðeins iengri tíma, þar sem MoU væri undirritað í enda maí og allur júní nýtturtii 
að ná niðurstöðu.

Deíoitte mun funda með bönkunum í þessari viku eða byrjun þeirrar næstu vegna 2. hiuta þessarar 
áætiunar.

Fyrsta útgáfa af viðskiptaáætiun ættu að Íiggja fyrir 8. apríl.

Samkvæmt tímaáætlun A verður apríi nýtturtií þess að undirbúa upplýsingar sem verða sendar út af 
slitastjórnunum í byrjun maí. Áætíun rfkisstjórnarinnar verður jafnframt undirbúin og kynnt fyrir 
nefndinni í byrjun maí. Það er þörf á að ieysa óstöðugleikann og sýna árangur fyrir 8. maf. 
Slítastjórnirnar hefðu þá viku til að svara og semja. Það er mesta tímapressan með þennan part 
áætlunarinar en vel framkvæmanlegt.

Timáætlun B myndi veita aðilum eina viku tii viðbótartii að ná saman upplýsingapakkanum fyrir 8, 
maí. Samningaviðræður myndu því færast frá 15. maí til 29. maí.

Samskipti við kröfuhafa
Hr. Speirs sagði að Hawkpoint og hr. Þorsteinsson hefðu sent bréf til siitastjórnanna og 
fjármálaráðgjafanna varðandí eigið fé. Þeir hefðu verið spurðir um hugsanlegar iausnir. Mikilvægt er 
að skilja þeirra afstöðu. Kröfuhafarnir ættu hins vegar ekki að fá uppiýsingar um það hvort þeir fái 
eigið fé eða ekki fyrr en samningaviðræður hæfust,

Hr. Þorláksson sagði að ríkisstjórnin þyrti að endurskoða tímaáætiunina.

Hr. Speirs undirstrikaði að úrvinnsla FX ójafnvægisins væri þýingarmest. Hawkpoint reiðubúið til 
aðstoðar en vantaði umboð.

Hr. Þorsteinsson sagði að iokum að samskipti við kröfuhafana gengju vel, Upplýsingar eru gefnar um 
áætlanir Deloitte og Hkisstjórnarinnar. Heista vandamálið væri hjá bönkunum. Leysa þyrfti erlendu 
lánin áður en nokkuð yrði sett fram gagnvart kröfuhöfunum. Þetta væri sannarlega heísta vandamát 
nefndarinnar í augnablikinu.

Allir sammála þessu. Hr. Þorsteinsson sagði að það væri þörf fyrir samræmingu varðandi 
tímaáætlanir. Það væri einnig mikiívægt að samræma máiefnin gagnvart eignarhaidi.

Hr. Speirs spurðist fyrir um skoðanir AGS á tímaáætluninni. Kröfuhafar líta svo á að tímaáætiunin 
gangi ekki upp.

Hr. Guðmundsson sagði að ríkisstjórnin stefndi að því að Ijúka fyrstu yfirferð fyrir enda apríl. Mikið 
veltur á samningaviðræðum við kröfuhafa sem þarf að íjúka. Viðræður þessa vikuna gætu leitt tif ioka 
niðurstöðu. Það eru hins vegar minnkandi Hkur á því að samningar náist t apríl. Dagssetning 
endurfjármögnunar er enn opin í viíjayfiriýsingunni. Það er enn sveigjanieiki í því ferli. Kosningar eru 
að hafa áhrif á ferlið en fsiand er ekki með brýnar þarfir tií endurfjármögnunar. Það er því engin 
sérstöktímapressa á því að ná niðurstöðu með AGS.

Hr. Þorsteinsson lýsti því yfir að hann hefði stungið upp á því að hr. Þórhailsson ræddi þetta við 
fastafulltrúa AGS.



Hr. Speirs sagði að bankageirínn væri að tapa mikið af pentngum. Það er möguieiki á því að ýta 
þessum kostnaði á almenna markaðinn eða til ríkisins. Það er ekki hægt að gera það vegna 
samningsins við AGS, Þetta eru ekki góð skiiaboð.

Fr. Valfelis sagði að viðskiptaráðherra væri upplýstur um vandamálið. Það væri mikilvægt að stýra 
væntingum.

Hr. Guðmundsson sagði að það væri mikilvægt að stjórnendur bankanna leystu vandamálin. Þeim 
vanti hvata til þess. Þeir haida að ríkið muni ieysa öfl vandamál þeirra.

Hr. Guðmundsson sagði að bankarnir færu vei af stað. Tafir hafa skemmtfyrir móralnum. Það væri 
mikilvægt að hiera eignarhalds spurningar.

Hr. Speirs stakk upp á því að nefnd væri sett á iaggirnar með stjórnendum bankanna, FME og ríkinu til 
þess að fyigjast með framgangi máisins og nauðsynlegum aðgerðum. Sameiginlegir hagsmuniryrðu 
ræddir en ekki samkeppnismál.

Hr. Lynn sagði að þetta væri mikilvægt.

Hr. Speirs bættí við að ríkið þyrfti að líta út fyrir að vera að hjálpa bönkunum. Stjórnendur bankanna 
fengju jákvæða hvatningu frá sínum jafningjum. Það er samkeppnisforskot að koma sínum málum í 
góðan farveg.

Fr. Valfells sagði að stjórnendur bankanna væru undir mikilfi pressu vegna kröfunnar um nýja 
bankastjóra.

Hr. Guðmundsson sagði að það væri óhugnalegt að engin ábyrgð væri hjá stjórnendum.

Hr. Lynn sagði að bankarnir væru keyrðir áfram á skammvirku sjóðsstreymi. Þeir væru ekki að horfa á 
heiidarstöðu efnahagsreikningsins. Hann sagði að bankarnir væru ekki að skera niður kostnað. 
Athygiin hefur ekki verið á því. Þeir vifja ekki skemma fyrír „human resource potential".

Hr. Speirs sagði að það væru stórvandamál innan bankanna en þeir viðurkenndu það ekki. 
Vandamálum er stýrt frekar en ieyst. Það ervöntun á upplýsingum og þar með sjálfstrausti.

Hr. Lynn sagði að Hawkpoint hefði óskað, en ekki fengið, uppfýsingar eins og sjóðsstreymi.

Hr. Lynn sagði að það væri sátt um stærri vandamáiin en þau minni væru ekki tii skoðunar.

Hr. Guðmundsson sagði að það værl möguíeiki á að feysa sum þessara vandamáia. Það þarf að hvetja 
tii þess. Það þarf að leggja meiri áherslu á þetta.

Hr. Speirs sagði að þaðværi þörf fyrir ákveðin skreftil að stöðva tapið, þ.e. að tryggja aðeins 
innstæður með 1% vöxtum.

Fr. Valfelfs og hr. Þorsteinsson töluðu bæði um eigna hengjuna og nauðsyn þess að leysa hana.



Hr. Speirs sagði að innstæðurværu hjá þeim sem ekki væru með vandamái. Ekki erverið að deila 
skaðanum með réttum hætti. Það er þörf á því að leysa þetta áður en farið er tii kröfuhafanna. 
Tímaáætlanir gera ráð fyrir að ójafnvægið yrði leyst.

Hr. Þorsteinsson sagði að lausn þessara mála væri ekki partur af verkefnum Hawkpoint. En það væri 
hægt að biðja þá um að skoða vandamáiið.

Hr. Arason sagði að hans deild væri að vinna í uppsetningu bankanna.

Fr. Valfells spurði hvort hægt væri að ráða sterka erlenda bankamenn til að hjálpa tií við 
endurskipulagninguna.

Hr. Speírs sagðí að þetta værí góð hugmynd en hefðí nokkurvandamáí. Þeir sem standa fyrir utan 
málið geta ekki keyrt verkefntð áfram, aiþjóðieg vandamál hafa eínnig sogað tif sfn alla bestu aðiiana. 
Það er mjög mikilvægt að fá rétta fólkið til starfans.

Hr. Arason sagði að hann hefði hitt alia bankanna og rætt aðferðafræði og framgang. Hann væri 
ánægður með framganginn en verkefnið væri stórt.

Hr. Þorsteinsson sagði að bankarnir segðust ekki þurfa á aðstoð að halda en það væri mögulegt 
vandamál með iagaleg áfitamál.

Lagaiegír ráðgjafar
Hr. Þorsteinsson sagði að það væru tvær tillögur á borðinu. Önnur er hæggengari. Minnisblaði verði 
dreift um það hverjir eigi að keyra málið áfram. Þetta verði sent í tölvupósti.

Hr. Speirs sagði að lagalegir ráðgjafar þyrftu ekki að hefja störf fyrir páska. Þeir væru mikiívægir f að 
koma í veg fyrir máissóknir. Það er möguleiki að góður lagalegur ráðgjafi gæti komíð f veg fyrir 
lögfræðiferla. Þeir gætu mælt með ieiðum til að fara og bent á áhættur og kostí.

Hr. Þorsteinsson sagði að það væri ferli í gangi varðandi endurreisn innan bankanna.

Fundi var siitið ki, 12:30.
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Viðstaddir
indriði H. Þoriáksson(formaður), Guðmundur Árnason, Þórhailur Arason, Þorsteínn Þorsteínsson, 
Helga Valfells fyrir hönd rfkisstjórnarinnar. Andrew Lynn, Andrew Speirs, Charles Williams og Paul 
Baines frá Hawkpoint. Tómas Brynjólfsson, ritari nefndarinnar.

Hawkpoint kynnti stöðu málsins þann 16. aprfl 2009

iÞ upplýsti að Hawkpoint hefði verið beðið að útvíkka hfutverksitt og aðstoða bankana við mótun 
viðskiptaáætiunar sinnar og leita lausna á gjaideyrisójöfnuði bankanna.

Samþykktir aðgerðapunktar:
A. Fundur um ójafnvægið

Fundur verði haldinn til að ræða alla þætti ójafnvægis og ræða mögulega úrlausn. 
Hawkpoint útbúi samantekt á þeim uppiýsingum sem bankarnir hafa veitt tii þessa ti) að 
aðstoða við að upplýsa umfang og eðli ójöfnuðarins.

B. Stjórnun (governance) nýju bankanna (indriði H. Þorsteinsson og Hefga Vaifelis)
Huga þart nánar að þáttum er snúa að stjórnun nýju bankanna.
Skoða nánar möguleika á stofnun sérstaks eignarhaldsfélags sem sé formiegur eigandi 
hlutafjár í nýju bönkunum.
Leitað verði iögfræðiráðgjafar til að tryggja að form eignahalds brjóti ekki f bága við 
samkeppnisrétt.
Einnig verði kannað að koma á aðskildum lögum ákvarðanatökuaðila (separate layers of 
decision making bodies) til að vega á móti (negate) mögulegra samkeppnisréttarlegra 
áiitamála sem ekki er hægt að forðast með öðrum hætti.

C. Samhæfing fjölmiðla (Allir aðilar með sérstakt innlegg frá Hawpoint)
Skrifstofa forsætisráðherra og efnahags- og viðskiptaráðuneyti útbúi drög að 
fréttatiikynningu til að skýra afstöðu til eignarhalds (hoiding position) íframhaldi af 
skýrsiu Deloitte.
Hawkpoint komi með inníegg f þau drög og útbúi spurningar og svör til undirbúnings fyrir 
spurningar fjölmiðla eftir birtingu.
Blaðafulltrúar stjórnvalda verði uppiýstirum að engar opinberaryfiríýsingar vegna 
yfirstandandi vinnu skuli gefnar án þess að ráðfæra sig fyrst við Þorstein Þorsteinsson.

1. Endurskoðun:
AL sagðí að Landsbankanum gengi vei í vinnunni með KPMG. Ætiunin sé að nýta þá vinnu sem 
viðmið fyrir hina bankana. Tafir á ráðningu endurskoðunarfyrirtækja sé ekki að hjáipa 
tímarammanum. Upplýsingar þær sem berist frá bönkunum séu ófuiinægjandi þar sem bankarnir 
bíða niðurstöðu Deíoitte feriisins. Deloitte hefur ekki formlega verið ráðið til að annast 
endurskoðun íslandsbanka. Beðið er eftir þvf að Deloitte Ijúkl matsferii sínu.
CW sagði að tafir á Deioitte ferlinu þyrftu ekki að tefja allan ferilinn í þeim tilvikum þar sem 
verkefni gætu verið unnín samhliða.

2. Viðskiptaáætlanir
BP sagði að Landsbankinn væri með viðeigandi áætlun en væri áfram varkár. Kaupþing hefur varið 
minni tíma í að meta iánabók sína íán fyrir íán. Þau séu á áætíun að afhenda fyrir 30, apríí.



fslandsbanki hafi náð minnstum árangri. Þaufuilyrði þó að þau nái að ijúka fyrir30. apríí. Þessar 
yfiriýsingar beri þó að meta með varúð. Það verða fundir til að fylgja máiinu eftir í næstu viku.

CW sagði atla banka nú vera meðvitaða um að ójöfnuður yrði ekki leystur með skiptasamningum. 
Þeir hafi þó ekki tekið þetta með í reikninginn í viðskiptaáætlunum sínum.

AL sagði fyrirliggjandi góðar upplýsingarfrá Landsbankanum um virkni lánabóka. Upplýsingar 
hafa verið gefnar til DS hjá Seðlabanka. Gögnin sýna verulega neikvæðastöðu. Lánabókin er ekki 
að skila, varla nokkur vaxtamunur.

ÞA sagði að iokaskýrsia gjaldeyrisnefndar (FX committee) yrði tilbúin í næstu viku. Formiegt bréf 
um skiptasamning myndi einnig berast frá Seðíabankanum.

IÞ sagðí nauðsynlegt að taka ákvörðun sem fyrst. Hagsmunir þeir sem í húfi væru séu of mikiir. 
Þetta verði að minnka með öilum tiltækum ráðum. Stjórnir bankanna verði að skilja vandann.

Hawkpoint samþykkti að vinna stutta skýrslu um kostnað ójafnvægisins.

CW sagði að bankarnir vissu að þeir væru reknir með tapi en hefðu reiknað með að 
skiptasamningur myndi leysa vandann.

BP sagði að bankarnír þyrfti að taka ábyrgð á vandanum.

AS sagði að Hawkpoint væri að reyna að skilja hverjar gjaldeyriseignirnarværu í raun. Hjá 
Landsbankanum væri aðeins 24% gjaideyrislána til fyrirtækja í raun gjaldeyristekjur fyrir 
afskriftir/endurmat.
CW sagði að það væru vandkvæði með gögnin frá Kaupþingi. HP myndir fara til baka og reyna að 
fá réttu gögnin.

IÞ sagði einnig mikiivægt að horfa tii vísitölubindingar við endurskipuiagningu -  breyta 
gjafdeyrislánum yfirívísitölubundin (verðtryggð) lán.

ÞÞ sagði að mikiivægt væri að kynna gjaldeyris (FX) skýrsluna og bréf Seðlabankans fyrir 
bönkunum tii að gera þeim Ijóst að skiptasamninga væri ekki að vænta. Mikiivægt væri að koma 
með tillögur sem stýrinefndin yrði að samþykkja og koma með til ráðherra og leggja fram tillögur 
eftir kosningarnar.

AS sagði að mikiívægt væri að bankarnír og ríkisstjórnin skoðuðu vandamálið í sameiningu.

IÞ iagði til að settur yrði á fót vinnuhópur ráðuneytanna þriggja og bankanna til að vinna að iausn 
vandans með HP.

AS sagðí að tillaga Seðlabankans væri að færa eignir aftur yfir til gömlu bankanna. Hann hafði 
áhyggjur af þvf að opna skiptinguna upp á nýjan leik. Gæti leitt til fjölda vandamála. Hann sagði að 
enduruppfærslan væri langtfmalausnin,

GÁ uppiýsti að gjaideyrisvandinn hefði verið ræddur ítarlega við samhæfingarnefndina daginn 
áður.

HV sagði að mikilvægt væri að skapa hvata til enduruppfærslu og að nota hana tii 
endirskilgreiningar.



AS sagði að mikiivægt gætí verið að hafa lögfræðilegt inniegg fyrir vinnuhópinn tii að vinna 
gjaldevrisvandann áfram með Hawkpoint.

GÁ sagði að General Councíí hefði verið andsnúið því að viðskíptabankaián væru færð niður ef slík 
niðurfærsla næði aðeins tií sumra einstakiinga.

ÞÞ sagði miklivægt að aðstoða bankana með því að iækka innlánsvexti.

CW íeggur til að vinnuhópurinn hitti bankana á mánudag eða þriðjudag, Vandinn og ferillinn verði 
síðan skilgreindur innan næsta sóiarhrings.

ÞA sagðist koma þvf til skila tii nefndar um gjaldeyrisójafnvægi sem væri að hittast síðar sama 
dag.

3. Skuldabréf
HP dreifði öðru umræðuskjali.
Bréf sent skilanefndum varðandi sjónarmið um endurgjaid (compensation) (að hlutafé meðtöidu),

AS sagði að kröfuhafar Landsbankans vildu tryggingu fyrir virði. Landsbankinn yrðí híns vegar 
lykilvettvangur fyrir lögsóknir. Mjög skaðlegt ef forgangi erlendra innlánseigenda sé ýtt til hliðar. 
Þýskir kröfuhafar segja forgang innlánseigenda ganga gegn ákvæðum stjórnarskrár. Að gefa eftir 
hlutafé í Landsbanka gæti hjáipað tii gagnvart kröfuhöfum öðrum en innlánseigendum.

ÞÞ sagði að íslandsbanki hefði áhuga á að kaupa lán til eriendra sjávarútvegs og jarðhitaverkefna 
af Glitni. HP sagði að íslandsbanki væri ekki reíðubúinn að greiða uppsett verð og að kröfuhafar 
væru ekki áhugasamir um frekari tilfærsiur á milli bankanna.

GÁ sagði að það væri utanaðkomandi áhugi á þessum lánum.

CW sagði að enn væru tilfærslur mifli bankanna undir eftiríiti FME,

AS sagðí að ríkisábyrgð á skuldabréfinu hefði verið rædd.

BP ræður gegn siíkum ábyrgðum almennt.

CW sagðí að skuldabréf tíi að mæta 83 milljarða skuidbindingu sem flutt hefði verið frá SPRON til 
Kaupþings hefði ekki komið fram. Þetta sé umtalsverð viðbótaráhætta fyrir Kaupþing.

HV sagði að FME væri sannfært um að til væru eignir í SPRON til að mæta innlánunum. Hún sagði 
að FME hefði gefið til kynna að vandamálið yrði íeyst innan viku.

AS sagði að það væri ekki viiji bankanna að á þá væri litið sem fulltrúa stjórnvalda.

AS sagði að það væri þörf á að bjóða einhvers konar fastmótað skuldabréf (fixed instrument).
Gæti kallað á lága ríkisábyrgð.

Nefndin var aimennt andvíg siíkum ábyrgðum.

AS sagði að fengju kröfuhafar sæti í stjórnum gæti það verið að gagni.

BP sagðí að ríkisstjórnin yrðí að leiða umræðu um form á aðkomu stjórnvaida (government 
structure).



CWsagði það mikiívægt aðfá tilhlýðiiegan hóp afhálfu stjórnvaída til að veita leiðbeiningar um 
endurgjöf og leggja línur. Skilgreina verði idag hverjir verði við borðið. Það sé mikiivægt að 
hefjast handa fljótlega og koma einhverju á biað.

HV sagði að efnahags- og viðskiptaráðuneytið (MoB) væri að vinna að breytingum á 
hlutaféiagaiögum -væ ri að vænta í haust.

IÞ sagði að þörf væri fyrirskýrari skuidbindingu en leiðbeiningar.

GÁ sagði að haida skyfdi inni möguleika á eignarhaldsfélögum.

AS sagði að þörf væri á meiri stuðningi og yfirsýn af hálfu stjórnvalda og bankastjórnenda.

ÍÞ sagði að samkeppnislög gætu komið í veg fyrir eignarhaidsféiög.

GÁ sagðist hafa áhuga á að sjá iögfræðiáiit hvað þetta varðar þar sem eignarhaldið væri nú þegar 
aifarið í höndum efnahags- og viðskiptaráðuneytis (MoB).

AS sagði að möguiega væri hægt að skilgreina reglur fyrir hverja stjórn og veita þeim mismunandi 
hlutverk. Það gætí komið í veg fyrir vandamát hvað samkeppnisrétt varðar í framtíðinni.

4. Upplýsingastefna
CW sagði að þörf væri fyrir heilsteypta (consistent) og samhæfða almannatenglastefnu (PR 
poiicy). FME hafí enn ekki gefið út fréttatilkynningu líkt og ákveðið hafi verið. Sameiginlegir 
umræðupunktarværu þarfir.

GÁ sagði að verið væri að taka saman aðra útgáfa stefnubiaðs (Strategy Note), Það sé þörf á að 
ræða punkta ervarði stýrihópinn. Nýtímaáætlun yrði íviðauka. Stefnublaðið yrði birt eftir 
kosningar.

GÁsagði að drög að fréttatilkynningu um ferlið hefði verið send efnahags- og viðskiptaráðuneyti.

HP samþykkti að útbúa spurningar og svör um feriiinn til að iáta þá sem eru f samskiptum við 
fjölmiðla hafa.

5. Lögfræðiráðgjöf
Þrjú tiiboð hafa borist og þeim deilt innan stýrihópsins. Svipaður kostnaður. ÞÞ taldi Lovells gæti 
verið fljótari að setja sig inn í máiin vegna fyrri starfa fyrir stjórnvöid.



Fundargerð - 6. fundur stýrinefndar ríkisstjórnarinnar og Hawkpoint.

Máisnúmer:
Skráð:
Eigandi skjais:

FOR09030068
29.04.2009
Tómas Brynjólfsson/FOR/NotesSTJR

Viðstaddir:
índriði Þoriáksson (formaðurj, Guðmundur Árnason, Þórhaliur Arason, Þorsteinn Þorsteinsson, Heiga 
Valfelis af hálfu rfkisstjórnarinnar, Charles Wiiliams from Hawkpoint, Tómas Brynjólfsson ritaði 
fundargerð,

Aðgerðapunktar:
Nefnd verður sett upp á vegum fjármálaráðuneytis, bankamálaráðuneytis, skrifstofu forsætisráðherra og 
seðiabanka til að gera ákveðnar tlllðgur til ríkisstjórnarinnar og bankanna til að ieysa FX vandann ( þe. 
gjaldmiðlaójafnvægið ath. þýðanda).

CW uppiýsti nefndina um að Hawkpoint myndi fá fyrstu drög að viðskiptaáætlunum frá bönkunum 
þríðjudag og míðvikudag í næstu viku, Þær myndu væntanlega ekki verða jafnvei á veg komnar og HP 
hefði viljað. Sérstök gát verði gefin að FX ójafnvæginu. Bankarnir verði að auka afskriftir vegna 
gengisbundínna lána umfram Deloitte skýrsíuna. Þetta gætí haft víðtækar afleiðingar. Þess þarf að gæta 
að samræmi ríki gagnvart kröfuhöfunum. HP og ÞÞ munu jafnframt funda með Seðalbanka til að ræða FX 
vandamálið og áhrifin á peningastefnuna.

ÞÞ benti á að þvinga ( færa } galdeyrislánin f ISK á þessum punkti myndí minnka vírði lánabókanna miðað 
við Deloitte matsaðferðirnar.

HV sagði að með hliðsjón af tillögum um aukna samvinnu milli bankanna væri ( rétt) að sækja og fá 
skríflega yfirlýsingu frá Samkeppniseftiriitinu um að bankarnir gætu með aimennum hætti átt samráð 
um sameiginíeg vandamál starfsgreína. SSF hefur einnig lýst yfir vilja til samstarfs. ( SFF ? )

IÞ lagði tií að vinnuhópur yrði stofnaður til að vinna með bönkunum og HP til að leysa FX vandann. 
Ráðuneytin þrjú sem mynda stýrihópinn verði með fulitrúa sem og Seðlabankinn. ÞÞ og ÞA muni koma 
frá fjármálaráðuneyti, Björn Rúnar Guðmundsson frá skrifstofu forsætisráðherra og Áslaug Árnadóttir frá 
viðskiptaráðuneytinu. Vinnuna skuli grundvalia á gjaidmiölaskiptayfirlýsingu frá Seðalbanka og FX skýrslu 
sem skila skal af FX vinnuhóp undir forystu BRG. Takmarkið er að koma með ákveðnar tiliögur tií 
ríkisstjórnar og bankanna. Þetta þarf að vera tækniiega útfært og framkvæmanlegt. ÞÞ á að leiða hópinn. 
IÞ mun ræða tillöguna.við seðlabankastjórann.

ÞÞ undirstrikaði nauðsyn þess að bankarnírtækju meíri þátt en hingað til.

Samskipta/uppíýsingaaðferðír voru síðan ræddar. Deloitte skýrslan enn í tafaferli. (henni var þó skilað 
20.04 2009 ath. þýðanda )

GÁ uppiýsti að FME hefði fengið 2 skýrslur. Aðra f gærkvöldi, Oliver Wyman á að skíla lokaáliti næsta 
miðvikudag. Hann undirstrikaði að einhver tímaáætiun væri þýðíngarmikii vegna næstu 
markmiðsnótu.Það þarf að samræma orðalag við það,

CW tók fyrir stjórnsýsluspurningar. IÞ sagði að meiri undirbúníngsvinna væri nauðsynieg um það.

GÁ sagði að forsætisráðherra vildi að TB myndi vinna að stjórnsýsiuspurningum með nefndinni.



Máísnúmer: FOR09030068
Skráð: 06.05.2009
Eigandi skjals: Tómas Brynjóifsson/FOR/NotesSTJR

Víðstaddir:
indriði H. Þorláksson (formaður), Björn Rúnar Guðmundsson, Þórhailur Arason, Helga Valfelis, ogJónína 
Lárusdóttir af hálfu rfkisstjórnarinnar. Charles Williams, Andrew Lynn, Andrew Spears, Rubert Pepper og 
Christían Kent frá Hawkpoint.

Aðgerðaáætiun:
Hawkpoint skal skiía minnisbiaði um vinnu sína tíl samræmingarnefndarinnar á þriðjudag f næstu viku. 
Næsti fundur fyrirhugaður fimmtudaginn 07.05 kl. 12.30

AS undirstrikaði FX ójafnvægið sem megin atriðið í vegi fyrir tímaáætluninni. HP hefur hitt alla þrjá 
bankana með tiiliti tii ójafnvægisins ásamt fuiítrúum Seðíabankans.

AL sagði að fslandsbanki og Kaupþing hefðu samþykkt aðferðina um enduruppfærsiu ( redomination )þó 
væri framgangur hjá Kaupþingi mínna þróaður. fsiandsbanki viíi fá að semja við viðskiptavini sína á 
viðskiptalegum forsendum. Bankarnir eru að meta hvaða { they vaiue) aðferðir skuii viðhafa við úrlausn 
vandamáisíns. Báðir bankarnir munu skila skýrslum um málið í næstu viku. Landsbanki er annarar 
skoðunar um enduruppfærslu þ.e. hvort hún skuii fara fram.. Þeir eru áhugasamarí um aðrar ieiðir. HP 
bað Landsbankann um greinargerð til útskýringar á viðhorfum bankans. Jafnframt var óskað eftir 
huamvndum um enduruppfærsíu aðferðir.

HP hefur rætt við SB um innlánsvaxtakjör, það virðist sýna nokkura möguieika f vaxtamun. Það er 
hinsvegar ekki Ijóst hver ákveður þann vaxtamun eftir breytingarnar á uppbyggingu Seðtabankans. Sú 
ákvörðun mun engu að síður teijast sem meiriháttar póiitísk ákvörðun. Þessi tillaga var iögð fyrir nýju 
bankana. Þeir bentu á að þetta kynni að vaida vandamátum hjá minni bönkunum. Þau vandamál yrðu 
samt sem áður mun minní en FX ójafnvægið,

AS vakti athygíí á þremur meginatriðum vegna ójafnvægisins:
1. Nauðsyn þess að enduruppfæra,
2. Fjármagnsgjöldin vegna neikvæða munarins { carry)
3. Staða Jántakendanna. Hvaða ávinning gætu bankarnir haft af enduruppfærsíu lánanna.

AS sagði að HP hefði lagt til endurkipuiagningar ráðgjafa fyrir bankana. Bankarnir vikurkenni vandann en 
viiji ráða sína eigin ráðunauta. Þeirra tiliögur eru enn ókomnar, Jafnvet þótt það muni leiða til einhverra 
tafa þurfa bankarnir að átta sig á að þeir eru hluti af ferlinu.

AS sagði að athygii lánardrottnanna myndí nú beinast að Deloitte verðmatinu. Bankarnir væru samt sem 
áður ekki í stöðu tii að gefa út skuidabréf að sinni.

Skiianefndunum og þeirra ráðgjöfum hafa verið gefnar upplýsingar um FX ójafnvægið. Þeim væri gefið tfí 
kynna að vandamálið værí stórt og að verðmötin / áætlanir Deioitte gerðu ekki ráð fyrir úriausn FX 
fjármögnunar. Meiriháttarviðræður um vírðingu eru innann 1-2 vikna.

Fundargerð - 7. fundur stýrínefndar ríkisstjórnarínnar og Hawkpoint



Nýju bankarnir hafa mótað skoðanir sfnar um úrvínnsiu á Deloitte máiinu. Það er þýðíngarmikið fyrir 
frekari umræður, Oliver Wyman skýrsian dregur skýrt viss vandamái.

ALsagði að það væri ótíkiegt að enduruppfærslu á FX iánum yrðí lokið áður en endurfjórmögnunin færi 
fram vegna tímapressu, Það þarf að hafa skýra stefnu sem verði viðurkennd, HP þarf að setja sig ínn í 
peningastefnuumhverfið á íslandi og eiga viðræður um vaxtaumhverfið. Sögulega hafa bankar f UK veríð 
reknir með 2 - 2.5 % vaxtamun á meðan Landsbanki segði að þörfín værí 4 %, Bankarnir segja að þeir 
þurfi innlánsvexti sem nemi 7 - 8 % og útíánavexti 10 %. Landsbanki vildi hinsvegar 4 % grunnvexti,

ALsagði að enduruppfærsla væri undir veruiegum áhrifum af gengisvæntingum.

AS vakti athygíi á því að það væri mjög erfitt að stýra verðiækkun gjaidmiðils, Væntingar um gengisþróun 
eru mjög þýðingarmikiar. Það gæti verið þýðingarmikíð fyrir ríktsstjórnína að láta sem hún væri ánægð 
með núverandi gengi,

HV sagði að huga þyrfti að mismunandi viðhorfi fyrirtækja og heimiia.

AS benti á þrjá þýðingarmikia þætti. 1. gengisþróun, 2. vaxtabreytingar, 3. að hvaða marki 
viðskiptavinirnir myndu horfa tfl þess að bankarnir kæmu þannig fram að þeir væru ekki að taka tiliit til 
hagsmuna viðskiptavinanna. Vegna síðasta þáttarins kynni að vera þýðingarmikið fyrir ríkisstjórnina að 
huga að heiðarlegum bankaháttum. FME gæti gripið til aðgerða vegna FX lána til þeirra sem ekki hefðu 
tekjur í eríendum gjaídeyri. Áhersia á heiðariega bankahætti gæti skapað vissa viðhorfsbreytingu, Þessa 
þrjá þætti þarf að leysa tii að ijúka enduruppfærsiuvinnunni,

ÍÞ spurði hvort einhverskonar afsláttur til íántakendanna væri eina ieiðin eins og fram kæmi hjá 
íslandsbanka og Kaupþingi.

AL sagði að bankarnir þyrftu að miðta einhverju af afsiættinum tii viðskiptavinanna. í vissum tiivikum 
værí hægt að gera það f samkynja lánasöfnum á meðan að stærri lán þyrftí íán fyrir ián. Bankarnir hafa 
verið beðnir um að ieggja mat á þetta.

HV sagði að fyrirtækin væru ef til viti ekki að greiða þar sem þau vænta afskrifta,

AL lagði til að opnaður yrði giuggi og boðinn tii enduruppfærslu. Eftír það myndi greiðsfufrysting enda,

HV sagði að það þyrfti að skoða hvort þetta ætti að framkvæmast af FME og SFF í stað rfkisstjórnarinnar. 
Aðiiar yrðu að átta sig á þvf að þetta kynni að vekja upp spurningar um árekstra við stjórnarskrá. Það yrði 
jafnframt vandamá! við að mísmunandi bankar hefðu sitthvorttímarúmið í þessum efnum,

BRG spurði hvort FME myndi " útskrifa " bankana með gjaidmiðiaójöfnuðinn ?

AS sagði að viðskiptaáætlanirnar yrðu að ieysa úr þessm vandamáíum og vinna enduruppfærsiu 
samhliða.

BRG sagðí að ekki væri hægt að endurfjármagna óviðurkenndan banka. Hin frjálsa (voiuntary) náigun 
gæti tafið ferlið. Það þarf jafnframt að hafa f huga að heimilin eru iágt híutfali af heildinni f 
enduruppfærsfunni.



AS benti á að nálgunin um retaii ián myndi hjáipa fyrirtækjunum. Sú ieið gæti gagnast heimilunum 
sömuleiðis.

JL spurði hvort nauðsynlegt væri að enduruppfæra lánabókina (retaií book).

BRG benti á að Seðlabankinn muní senn ijúka mati sínu á eigna og skuldastöðu heimiSanna. Þetta gæti 
orðið þýðingarmikii! þáttur fyrír iánabækurnar. FX skýrsla yrðj síðan birt á mánudag.

Fuíitrúarfrá Loveils eiga að mæta á fund f næstu víku. Spurningar um hagsmunaárekstur hafa verið 
ræddar við þá og þeir staðhæfa að ekki sé um neinn að ræða. Frumviðskiptaáætianir munu jafnframt 
verða ræddar.

Hawkpoint gert að skila inn sinní skýrsiu um vinnuna sfna tií samræmíngar nefndarínnar á þriðjudag í 
næstu viku.



Fundargerð - 8. fundur stýrinefndar ríkisstjórnarinnar og Hawkpoint

Máisnúmer: FOR09030068
Skráð: 11.05.2009
Eigandi skjaís: Tómas Brynjólfsson/FOR/NotesSTJR

[Vlættir:
indriði H. Þoriáksson ( form.), Björn Rúnar Guðmundsson, Þórhailur Arason, Helga Vaifeils, Jónfna 
Lárusdóttir og Þorsteinn Þorsteinsson fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Charles Wiiliams, Andrew Lynn, 
Andrew Spears og Rupert Pepper frá Hawkpoint Tómas Brynjólfsson skráði fundargerð.

Aðgerðaratriði:
Nefndin ákvað að haida áfram mati á endurskipuiagningarhæfni bankanna með aðstoð sérfræðinga sem 
hefst f næstu viku.
Skiimáíar og viðmið fyrir endurskipulagningarsérfræðinga sendist BRG,
AS mun ræða skaðieysisyfíriýsíngu við Elaine Murphy from BL.
Næsti fundur ráðgerður þriðjudaginn ll.m a í kl. 10.00.

1. Ójafnvægi
CW greindi frá að það hefði orðið þýðingarmikii þróun á ýmsum sviðum upp á sfðkastið. Vextir hefðu 
verið lækkaðir og aflir bankarnir væru að vinna markvisst.

AS sagði að bæði fslandsbanki og Landsbanki væru að skoða áhrif þess að geta ekkl gert skiptasamninga. 
Báðir bankar hafí hætt við skyndi enduruppfærsiu. ísiandsbanki vill færa niður gengisfán með htiðsjón af 
fjármögnunarkostnaði frá október. Það er nauðsynlegt að gera áreíðanieikakönnun um þá tillögu, Það 
mun hafa vandræði f för með sér f reikningum, Þetta mun hinsveear eera beim kleift að bókfæra hagnað 
tii íengri tfma.

Landsbankinn vi!í að vextirnir á skuidabréfinu verði mjög iágir vegna lítiíia tekna.

Þessar tiilögur ieysa ekki FX ójafnvægið. Enduruppfærsiu yrði dreift á 5 ár ( jafnvel svo stutt sem 2-3 á r )

ÞÞ sagði að bankarnir teldu að þeir þyrftu að geta boðið 7- 8 % vexti. FX lán hefðu nú 4-5 % vexti.

Landsbankinn teiur ekki þörf á samræmdum náigunum með tiiliti til FX vandans'.

ÞÞ sagði að enduruppfærsla veðíána yrði að vera samræmd. Kaupþing myndi ekki geta farið sömu ieið og 
Landsbanki og íslandsbanki þarsem þaryrði væntanlega ekki neitt skuldabréf.

CW sagði að fsiandsbanki myndi þurfa meira eigið fé.

AS sagði að tiDaga fsiandsbanka mæltist ekki vel fyrir hjá lánardrottnum. fslandsbanki er að íhuga 
vandamáíið sem kaupandi eigna. Báðir gætu þurft aðstoðar rfkisstjórnarinnar til að brúa bifið miiii 
þessara tveggja þátta. Afstaða Landsbankans virðist hafa meira aðdráttarafl hjá iánardrottnum.

BRG vakti athygli á þvf að náin tenging er á miiii lcesave samningaviðræðnanna og 
Landsbankaskuidabréfsins. ( Tii þessa voru aííir refír skornir ath. þýðanda )



ÞÞ sagði að Landsbankinn væri mjög mótfaliínn því að taka upp skiptingu ( efnahagsins ). AS sagði að það 
væru gitd rök fyrir því að breyta ekki stefnu.

JL sagði að október stefnan hefðt verið mörkuð til að verja innienda bankann. Stefnubreyt'mg gæti leitt ti) 
fagafegra áiitaefna.

ÞÞ sagði að skifgreíning skiptingar efnahags væri vandræðamái vegna þess að skufdbréfið væri neikvætt f 
Kaupþingi ( gamii skuldaði þeim nýja ath. þýðanda ) og það væri mjög lágt f fslandsbanka,

ÞÞ greindi frá því að bankarnir væru mun virkarí nú en fyrst í mars.

2. Viðskiptaáætlanir
CW sagði að Hawkpoint væri ánægt með vandvirkni viðskiptaáætiananna. Vinna þyrfti frekar að þeim og 
þau yrðu síðan rædd nánar í næstu viku.

AS sagði að vextirnir fviðskíptaáætlunum væru byggðir á útreikningum Fjármálaráðuneytis með lægsta 
vaxtapunkt í 4 % 2011. Bankarnír eru mun arðminni við 10 % vexti, Bankarnir sýna jákvæða afkomu í 
víðskiptaáætiununum en fara mismunandi leiðir að markinu.

AL sagði að HP ætti gott samstarf við bankana. Það væri hinsvegar smá titringur vegna þess að þeir viidu 
eínhverja umbun.

AL sagði að það þyrfti að áreynsiuprófa viðskiptaáætianirnar.

3. Endurskipulagning bankanna.
fslandsbanki teiur mönnun sína hæfiiega. Kaupþing og Landsbanki ráðgera að fækka útibúum og minnka 
mönnun á komandi árum. Engar meiriháttar kostnaðariækkanir.

AS sagði að kostnaðurinn væri ekki stærsta vandamáiið.

HV sagði að bankarninr þörfnuðust breyttra rekstrarforsenda til að ná virði úr eignasöfnunum.

AS sagði að Deioitte væri þeirrar skoðunar að mikiliar vinnu væri þörf við að styrkja endurskipulagningar 
getu bankanna. Þeir aðhyiltust ekkt þá skoðun að vinna það utan bankanna.

HV sagði að hlutl vandans væri að reynsiumesta fóikið hefðí verið við störf f eriendum deiídum 
bankanna.

CW sagði að þekkíngargrunnur bankanna hefði styrkst síðutu 2-3 mánuðt. Ailir væru bankarnír hiynntir 
sjálfstæðri skoðun, ytri skoðun / endurskoðun og utanaðkomandi aðstoð. Kaupþing viidi helst fá aðstoð 
frá Skandinavíu.

AS sagði að endurskipuiagníngar geta bankanna myndi batna verulega með formfegum skýrslum Deloitte 
sem tæki til að vinna með.

ÞÞ sagði að verkefni í hverjum banka fyrir sig væru mismunandi. Einfaldast væri verkefnið hjá Kaupþíngi 
á meðan Landsbankinn væri með mikinn fjölda smá fyrirtækja f viðskiptum, Kaupþing væri búið að ráða



aði!a tíl endurskipulagningarínnar jafnframt væru á miiii 20 -30 starfsmenn í hvorum banka sem sinntu 
þessum verkefnum. Lagaléga hliðin værí hinsvegar tií trafaia.

BRG upplýstí að Mats Josefsson teidi það tfmasóun að vera að ráða sérfræðínga ti) að greina vandamálið. 
Það væri raunverulegt og ijóst og nauðsynlegt að ráðast ó það.

AS sagði að mikiií árangur hefði náðst með bönkunum síðastliðna 2 mánuði að bættum samskiptum við 
fjármálaráðuneytíð. Bankarnir hefðu verið hvattir tii að axia ábyrgð, Það væri nauðsynlegt að halda 
áfram á þessari braut samvinnu og ábyrgðarþátttöku bankanna. Matsferlið myndi standa 2-3  vikur og 
gæti byrjað f næstu viku.

AL sagði að bankarnir fögnuðu aiirí aðstoð. HP hefði hinsvegar ekki nægar uppiýsingar til að ákveða hvort 
AMC leiðín væri vænieg, AMC yrði hinsvegar ekki notað ef það væri vaikvætt að eigin frumkvæði 
(voluntary).

HV sagðí að AMC yrði að vera að eigin frumkvæði ef skuídbindingarnar yrðu eftir f bókum bankanna en 
endurskipulagningin að fara fram f AMC.

Nefndin samþykkti að haída áfram yfirferð um endurskipuiagningargetu bankanna með aðstoð 
sérfræðinga í næstu viku.

4. Endurskoðun.
AL sagði að endurskoðun væri ekki komin almennilega í gang, Ríkísendurskoðun faiið að gefa út 
ieiðbeiningar um aðferðarfræði. Endurskoðunin þarfnast úrlausnar opinna staða áður en henni verður 
hægt að Ijúka.

5. FjármÖgnun.
Viðskiptaáætlanirnar þarf að áreynsiuprófa.

ÞÞ sagðí að bankarnir myndu óska eftir meira eigin fé en þörf væri á.

E.Lánardrottnar.
Lftið farið fyrir þeim málum síðustu vikur. ( lcesave viðræður ? )
Þriðja bréf um aðferðarfræði hefur verið sent út. Það mun hjáípa iánardrottnum að skíija gang máia og 
auðvelda það að komastframhjá dagsetningunni 18.05.

BRG sagði að þýsku iánardrottnarnir hefðu athugasemdlr við skaðleysisyfirlýsingarnar.

AS faiið að hafa samband við BL fulltrúann tii að ræða vandamáíið.

7.Skuldabréf,
Ailir nýju bankarnir eru að skoða skutdabréfin og það hvernig þau falla að þeirra viðskiptaáætiunum,

AS sagði að fjöídi kröfuhafa svo sem þýskir bankar vildu ekki htutabréf. Eigendur skuídabréfa ( ekki 
forgangskröfur ath.s þýðanda ) væru þó áhugasamari um þá leið, Hann teiur betra að halda 
hlutabréfunum og selia bau sfðan til eins erlends aðiía heldur en að bvnna bau út f gegnum 
skuldaskiialeið.



HV spurði hvort það gæti styrkt stöðu ríkísstjórnarinnar að hafa boðið íánardrottnunum bankanna þótt 
þeir myndu hafna þeirri leið, Hægt værí að setja vissar reglur um meðferð hiútafjárins.

AS sagði að þetta væri góð hugmynd en þarfnaðist betri athugunar.

JL sagði að erient eignarhaid myndi leysa mikið af þeim vandamáfum sem áður hefðu verið rædd.

CW rfkisstjórnin verður að leggja fram raunverulegt hlutafé. Nauðsyniegt að vita hvort vistun 
(constituence) eignarhalds er sú rétta.

8. Lögfræðileg álltamál.
ASsagði að forgangsréttur innlánanna væri sársaukafylfrí fyrir lánardrottnanna en uppskiptíng 
bankanna.

Könnunarviðræður hafa átt sér stað við Lovells. Þeir munu kynna sitt máí á þriðjudag, fsienskir 
lögfræðiráðgjafar verða jafnframt viðstaddir.

AS dró upp þrjár ieiðir til samkomulags:
1. Formíegan nauðasamning með atkvæðaþáttöku allra kröfuhafa(sparifjáreiganda líka?ath.s þýðanda )
2. Atkvæðagreiðsla kröfuhafa. Það myndi staðfesta ákvörðun en ekki vera iagalega bindandi. Þetta gæti 

þýtt breytta lögsögu/varnarþing.
3. Stuðningur einstakra kröfuhafa.

Það yrði samt sem áður erfitt að ná samkomuiagi ef ekki verður unnið úr forgangi sparifjáreigenda.

JL sagði að samræmingarnefndin hefði rætt það að stofna stuðningshóp lögfræðinga.



Fundargerð - 9. fundur stýrinefndar ríkisstjórnarlnnar og Hawkpoint, 12. maí 2009

Málsnúmer: FOR09030068
Skráð: 19.05.2009
Eigandí skjaís: Tómas Brynjóffsson/FOR/NotesSTJR

Mættir
indriðí H. Þorláksson ( formaður), Björn Rúnar Guðmundsson, Þórhaiiur Arason, Helga Valfeiis, Jónína 
Lárusdóttir og Þorsteinn Þorsteinsson af hátfu rfkisstjórnarinnar. Charles Wilíiams, Andrew Lynn ( í 
símsambandi), Andrew Speirs, Rubert Pepper ( f simsambandi) og Julia Peroni frá Hawkpoínt. Joe 
Bannister, Richard Brown og Meagan Morrison frá Loveils. Tómas Brynjóifsson skráði.

Aðgerðarpunktar:
Rfkisstjórnin mun ráða iöfræðinga tii ráðgjafar. Loveils að endurgera uppkast eftir þessar frumviðræður.

Stýrinefndin sem sett var á fót með starfsmönnum ríkisins og fulitrúum bankanna þriggja að móta iausnir 
á FX ójafnvæginu. Lögmenn rfkisstjórnarinnar að undirbyggja lagalegan rökstuðning.
Hawkpoint falið að ræða frekar skaðleysisbréfið víð þýsku kröfuhafana,

1. Viðskiptaáætlanir

RP greindi frá þvf að bæði íslandsbanki og Landsbanki leita teiða tif að vinna sig framhjá FX ójafnvæginu. 
Kaupþing hefur ekki enn snúið sér að enduruppfærslu.

ÞÞ greindi frá því að fjármáiaráðuneytið hefði ráðlagt Kaupþingi að einbeita sér að öðrum lausnum en 
skiptasamningi. Afiir þrfr bankarnír telja iægri mörk Deioitte matsins of hátt. Landsbanki er að miða við 
lægri mörkin en telur þau of há. Óskar eftir iægri vöxtum á skuidabréfið til að vinna á móti háu mati.

BRG spurði hvort bankarnir væntu þess að verða endurfjármagnaðir þrátt fyrir að vera iangt utan við 
reglur Seðíabankans um gjaídeyrisjöfnuð.

CW sagði að það væru þeirra væntingar,

ÞÞ sagði að náígun ísiandsbanka væri í samræmi við Baset II reglurnar. Markaðsáhættunni væri mætt 
með auknu eiginfé. Viðskiptaáætiun Kaupþings væri að mestu til bráðabtrgða. Skipting efnahagsins væri 
erfiðari fyrir Kaupþing en hina bankana.

CW sagði að grunngögn Kaupþings væru þó samt sem áður betur unnin.

ÞÞ benti á að það væri ósamræmi á miili afkomuskýrsina ogfjárstreymisáætlana,

2. Endurskoðun
AL sagði að það væru enn umræður / skoðanamunur um aðferðarfræði. Undirbúningur væri enn í gangi. 
Endurskoðendur vantar enn upplýsingar tii að ganga frá opnunarstofnefnahag, bæði hvað varðar 
skuldabréfin og eigið fé.
Þeirra vinna mun því tefjast fram f miðjan júnf. Rfktsendurskoðun þarf að birta leíðbeiningar fyrir 
endurskoðendurna og grundvalla nálgunina á yfirtöku jafnframt að Ijúka viðræðum við Ernst og Young,



Fundir fyrirhugaðir með fjármáiastjórum bankanna og endurskoðendum síðar í dag. Lokaíeiðbeiningar 
væntaníegar á miðvikudag.

HP er að skoða viðskiptaáætianírnar af gaumgæfni og hjálpa bönkunum að vinna úr skriflegum 
athugasemdum og spurningum fyrir vikulok, Þrjá þættí þarf að kiára í víðskiptaáætiununum. 
Viðskíptaáætiunina þarf að álagsprófa.
Ganga þarf frá enduruppfærsiu og endurskipuiagningar stefnu.

Upplýsingar vantar um hlutafé og skuldabréfin.

AS sasði að endurskipulagninear ráðeiöfin sem væri að bvria í bessari viku mvndí leiða fram 
sundurereindar uopivsingar um iánabók oe hverniR bankarnir hveeðust vinna úr málum.

HV spurði hvort það væri munur á nálgun samkvæmt engilsaxneskum íeiðum eða Skandinavískum 
leiðum þar sem Kaupþing hefði óskað eftir þvf að miða við Skandinavfu,

ÞÞ sagði að vinnan myndi veita uppiýsingar um AMC.

CW sagði að það væri unnt að kaíla eftir hugmyndum frá endurskipuieggjendunum á meðan þeir væru 
að vinna verkið. Vinnan gæti jafnframt veitt rauntíma framiag f viðskiptaáætlanirnar.

3. Ójafnvægið
HP dreifði stuttu uppkasti að skýrsíu um FX ójafnvægið.

Bankarnir hafa af því áhyggjur að þurfa að ieita eftir þvf við viðskiptavinina að enduruppfæra iánin. Þeir 
myndu kjósa að ríkisstjórnin gæfí þeim fyrirmæli um að gera það.

AS sagði það mikiívægt að nota blandaðar aðferðir við enduruppfærslu til að ná árangri. Það þarf að 
skoða þetta lán fyrir lán. Það væri einnig unnt að hafa umbunar gengi f ákveðinn tíma með 
höfuðstóísgreiðsium á ISK afskriftir til að hreyfa við máíum. Það kæmi jafnframttil álita að nota 
einhverskonar uppbótafyrirkomulag. Þessar aðferðir þarf að vinna með bönkunum og samkvæmt 
leiðbeiníngum frá FME og bankamálaráðuneytinu.

BRG sagði að þetta væri sambæriiegt og hugsunin um nefnd ríkisstjórnarinnar. Skýrsíunni þar um hefði 
verið skiiað.

CW sagði að rétta aðferðin væri að setja upp leið guirótarinnar og keyrisins. Vinnuna þarf að framkvæma 
með bönkunum, láta þá segja hvað þeir geti enduruppfært með þessum tækjum.

ÞÞ spurði hvort þetta ætti að verða formleg aðgerð ríkisstjórnarinnar ?
JL sagði að síík aðgerð myndi vekja upp iagalegar spurningar ma. um jafnræði.

Joe Bannister frá Loveils sagði að ríkisstjórnin gæti sett leiðbeinandi reglur um bestu framkvæmd.

HP lagði fram 3 mismunandi hugmyndir um stefnu af hálfu ríkísstjórnarinnar.
FME góða banka stefnu
Þjóðhagíega studda stefnu frá fjármálaráðuneytinu og Seðlabanka.
Stefnu ríkisstjórnarinnarsem eiganda alíra þriggja bankanna.



HV sagði að FME aðferðin væri mest aðlaðandi póiitískt og að Seðlabankaregiur um gjaídeyrisójafnvægí 
væri unnt að nota.

CW lagði tíí að vinnunefnd yrði stofnuð með fuiitrúum bankanna og sérfræðingum ríkisstjórnarinnar um 
gjaldmiðlaójafnvægið, Jafnframt væri þbrf á iögfræðilegri ráðgjöf.

AS sagði að það væri þýðingarmikið að hafa fslenska lögfræðiráðgjöf.

Það varð að samkomuiagi að vinnunefndin og hópur um iagaíega ráðgjöf myndi koma fljótt saman.

4. Eiginfjárþarfir
Nánari uppiýsingar um það eíga að koma í gegnum viðskiptaáætlanirnar,

5. Uppgjörsgjömingurinn ( skuldabréfið)
Stutt skýrsla væntanieg í næstu víku.

6. Samskipti við kröfuhafa
Tafir hafa orðið á þvf að dreifa Deloitte skýrsiunni. Sumir kröfuhafar iíta ekki svo á að fyrri iokafrestur 
þann 18.05. hafíverði brotinn.

ÞÞ sagðí að stjórn FME þyrfti að taka ákvörðun um tímasetningu. Hún yrði tilkynnt eftirfund með 
kröfuhöfunum á miðvikudag.

AS skýrði frá því að, hann hefði rætt skaðleysisbréfið við þýsku kröfuhafana eins og ákveðið var á sfðasta 
fundi. Frekarí viðræðurfara fram síðdegis.

7. Lagaieg álitamál
Lovelís lagði fram uppkast Það var samþykkt að það væri mjög þýöingarmikið að fá fsienska 
lögfræðistofu til þáttöku eins skjótt og unnt væri.

JL og ÞÞ sögðu að Lovells ætti að einbeita sér að skuldabréfinu og ekki að blanda sér í atriði sem snertu 
gömiu bankana. Meginatriði vinnu þeirra ætti að vera um það sem skjaígerð vegna skuldabréfanna.

ÞÞspurðÍ hvað myndi gerast efskiianefndirnarmyndu ekki ná að semja. Hvað væri þá til ráða um 
aðferðir ?

AS lagði tií að LoveJis og ísienskir lögfræðingar myndu skoða hvaða leiðir kröfuhafar hefðu til að ráðast á 
fsiensku ríkisstjórnina eða nýju bankana.

ÞÞ ríkisstjórnin mun finha íslenska lögfræðinga til að ræða við Lovells sem gæti síðan endurskrifað sfna 
skýrsiu, Rfkisstjórnin er nú að bíða eftir uppfýsingum um mögulega hagsmunaárekstra hugsanlegra 
fögfræðiskrifstofa.
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Máísnúmer: FOR09030068
Skráð: 20.05.2009
Eigandi skjals: Tómas Brynjólfsson/FOR/NotesSTJR

Mættir
tndriðí H. Þorláksson ( formaður}, Björn Rúnar Guðmundsson, Þórhallur Arason, Helga Vaifelts og 
Þorsteinn Þorsteinsson af háifu rfkisstjórnarinnar. Charies Wiliiams, Andrew Lynn, Andrew Speirs, Rubert 
Pepper og Charles Kent frá Hawkpoint. Tómas Brynjólfsson ritaði fundargerð.

Hawkpoint kynnti nýja framgangsskýrslu uppfærða 19.05 2009

1. Viðskiptaáætíanir/ójafnvægið
BRG lýsti sínum efasemdum um að enduruppfæra FX !án fyrirtækja en ekki neytendaiánin.

AS sagði að bankarnir költuðu eftir stefnumarkandi stuðningi.

HV benti á að éf til vili þyrftu um 90 % fyrirtækjanna á endurskiputagníngu að halda og að nú værí tíminn 
tii þess og enduruppfæra.
CW sagði að f fyrstu umferð væri nauðsyniegt að takmarka áhættuna og minnka eiginfjárþörfina. 
Áherslan þyrfti að vera á stórarfyrirtækjastöður.

AS sagði að spurningin um stefnu um neytendlánin yrði utfærð á sama tíma og framkvæmd um leið og 
búiðværi að leysa úrvandamálum þvísamhtiða.

AL sagði að það væri erfitt að skiiia enduruppfærsiuna frá endurskipulagnineunni.

BRG sagði að framgangurinn héðan f frá þyrftí að vera að vinna úr FX ójafnvæginu með vinnuhópnum 
sem þegar væri stofnaður. Stefnuskjaí ( template ) yrði kynnt í næstu viku.
Nauðsynlegt væri að bankarnir yrðu samstarfsfúsir og tækju þátt f því að koma stefnumótun í gegnum 
samræmingarnefndina. Nefndín yrði að vera fljót að ná niðurstöðu.

IÞ sagði að það væri heppiiegra að halda vinnunni innan hinna þriggja viðkomandi ráðuneyta ístað þess 
að vinna f gegnum samræmingarnefndina. Það væri nægjanfegt að upplýsa hana.

ÞÞ benti á að enduruppfærsíuferlið væri að hiuta víðara og næði út fyrir starfssvið " þríhöfða 
nefndarinnar " ( tripartite }.

AS sagði að lánardrottnarnir myndu ef til vili verða áhyggjufullir um að í gegnum enduruppfærsíuferlið 
myndi rfkisstjórnin gefa " þeirra " verðmæti, Því þyrfti að uppiýsa þá af fremsta megni um stefnuna og 
að þá ætti að reyna að fá þá til að koma að óformlegum kaupum ( buy-in ).

CW sagði að það værí tfmapressa um að ná samstöðu um aðferð fyrir vikuiok. Það þyrftí að rita skjal, 
kynna það á réttum vettvangí, fá kaup afstöðu ( buy-in ) fró bönkunum, ræða næstu skref ( þríðjudagur 
næstu viku ) móta stefnuna og feíta hana inn f viðskiptaáætlanirnar.



2, Eiginfjárþarfir
HP kynnti skýrsiu. Rætt um nauðsyn þess að bankarnír ietddu úriausn etgtnfjárþarfar sinnar. Þetr þyrftu 
að byggja á Basel II regiunum.
Heiídar eíginfjárþörfin í áætlununum er um 385 miiljarðar ISK. Það tekur tii ails uppsafnaðs taps tii 
dagsíns f dag. Bankarnir bfða eftir viðbrögðum FívlE við þeirra ICAAP skýrsíum.

ÞÞ sagði að bankarnir hefðu tilhneigingu til að krefjast meira eiginfjár en þörf væri á. FME væri einnig 
líkíegttíi að viija meira eiginfé en rfkisstjórnin.

CW sagðí að næsta skref væri að fá viðbrögð FME. Bankarnir væru að uppfæra sína vinnu svo hún væri í 
samræmt við viðskiptaáætlanir. Það væri nauðsunlegt að ræða við FME um hæfiiegt eiginfjárhlutfaíl.

HP benti á að upprunaieg áætíun um að gefa út skuidabréf eins og nú væri f ( hugmyndum ) 
ríkisstjórnarinnar og Seðiabankans væri vandamál ( fiawed ) þar sem bankarnir myndu ekki geta notað 
þau skuldabréf í endurhverfum viðskiptum.

CW sagðí það mikilvægt næsta skref að gaumgæfa skuidabréfaeignir rfkissjóðs, rfkissjóðs og 
Seðíabankans. Þær eignir væri hægt að setja í SPV ( speciai vehicíe) 11 sérverja, veðsetja " með 
sérstökum rfkisskufdabréfum. Áhættan yrði síðan yfirfærð á bankana.

ÞA sagði að það hefði ekki verið hugsunin að skipta á eignum fyrir hiutafé. Nýja aðferðin myndi auka 
brútto skuldabyrðina f byrjun.

CW sagði að þetta hefðt verið rætt við AGS. Sjóðurinn hefði óskað eftir framhaldsfundi. Rfkisstjórnin ætti 
hinsvegar um 150 milljarða í seljaniegum eignum f augnabiikinu sem unnt væri að nota. HFF skuldabréf 
myndu hinsvegar auka vístöíuáhættu bankanna.

3, Vinnuframgangur
HP kynnti nýtti fiæðirit sem dregur fram vinnuframganginn. HP þarf ieiðsögn um hvaða rfkiskaupa er 
óskað. Það er þýðingarmikið að ieiða f ijós hver eigi að koma fram fyrir hönd kröfuhafanna. og hvernig 
þeir eigi að haga samskiptum við skilanefndiir. fsíandsbanki mun kynna frumhugmyndir fyrir UBS í 
þessari viku.

HP væntir þess að samningaviðræður geti hafist fyrir alvöru innan 4 vlkna.Þá er miðað við að allir þættir 
verði leystir þar á meðaí gjaldmiðiaójafnvægið.Sfðan myndu taka við 4ra vikna samningaviðræður.

CW sagði að hann reiknaði með að iánardrottnar skyidu aðferðarfræðina betur eftir fundi með HP.

ÞÞ sagði að það væri nauðsynlegt að ræða það hvað tæki við ef samningar ekki tækjust.ÞÞ á að ræða 
málið við Jónínu Lárusdóttur og jafnframt um hugsaniegan hagsmunaárekstur Loveiis.

4, Lagaíeg álitamái.
ÞÞ skýrði frá því að Lovells hefði skilað inn skýrslu vegna fyrri áhyggja aðila um þeirra hagsmunaárekstur. 
Það væri nauðsyniegt að skiigreina nákvæmar verkefni fyrirtækisins og ieiðbeina þeim í gegnum HP og 
inníenda lögfræðiráðgjafa. Fjölmörg lögfræðifyrirtæki voru rædd en JL iagði til að Landslögyrðu vaíin.

HV lagði tii að það væri möguieg samningastefna / aðferð að bjóða gömiu bönkunum að eignast þá nýju. 
Þetta mættí þó ekki vera skiígreind ( central} stefna.



ÞÞ sagðí að UBS hefði óskað eftír fundi með fjármálaráðherra til að ræða uppskipti Giitnis.

BRG varaði við þvf að siíkar endursameiningar gætu brotið f bága við upphafleg grundvaiiaratriði 
skiptingar ( bankanna)

AS mæiti með að ráðherrann myndi halda fundinn en nauðsyn væri að vara hann við hugsanlegum 
hættum.



Fundargerð -11 . fundur stýrinefndar ríkisstjórnarínnar og Hawkpoint, 26. m aí 2009

Málsnúmer: FOR09030068
Skráð: 27.05.2009
Eigandi skjals; Tómas Brynjóifsson/FOR/NotesSTJR

Mættir
Björn Rúnar Guðmundsson, Þórhaiíur Arason, Jónina Lárusdóttir, Heiga Vaifells og Þorsteinn 
Þorsteínsson af háifu ríkisstjórnarinnar. Charles Wíiliams, og Rubert Pepperfrá Hawkpoint. Viðar 
Lúðvíksson og Grímur Sigurðsson frá Landslögum. Tómas Brynjólfsson ritaði fundargerð.

1. Viðskip taáætlanir /  ójafnvægið
Viðskiptaáætlanir verða væntanlega tilbúnar í iok þessarar viku. Það þarf að iaga þær að AGS 
tiílögum. ÞÞ sendi bankastjórunum tiikynningu um viðræðurnar við AGS. Þær tóku til: Breyta þarf 
forsendum þjóðhagsspár og gera ráð fyrir hærri vöxtum. AGS var mótfalíið aímennri 
enduruppfærslustefnu
( redomination ) það þyrfti að framkvæma ísamhengívið endurskipuiagningu. Ójafnvægið væri unnt 
að takmarka með þvf að hlutaféð væri 50 % í FX Tier 2. Vextir á víkjandi iánum enn ekki ákveðnir,

CW skýrði frá að með því að taka ekki afstöðu tii ójafnvægisins myndu bankarnir ekki vera öruggír og 
yrðu áfram reknir með tapi. Það værði þýðingarmikili hvati að enduruppfærs ( redominate ).

BRG sagði að AGS teldí að töp bankanna væru ofáætluð og að rfkisstjórnin myndífjármagna bankana 
tii að vinna gegn FX áhættu .

IÞ ( kominn til fundar ? ) sagði að hann gæti samþykkt að þannig yrði haldið áfram og að samræmd 
ákvörðun um skuldabréfið ( instrument) væri væntanieg þar sem samkomulag við kröfuhafana væri 
ólíkSegt.

BRG sagði að ef FX ójafnvægið væri ekki afgreítt væri þýðingarmíkið að vinna með FME tíí tryggja að 
bankarnir fengju viðurkenningu { wouid be signed o ff).

CW sagði að þessi afstaða myndi gera hfutafjáraukningu áhættusamari. Verðmatið yrði lægra þannig 
að skuidabréf með föstum vöxtum yrðí lægra. Þetta myndi því verða verra frá sjónarhóli 
kröfuhafanna. Hann hafði vænst þess að upphafsviðræður myndu hefjast í næstu viku eftir að 
samningavíðræður UBS og ísiandsbanka hefðu átt sér stað.

ÞÞ sagði að viðskiptaáætianir yrðu að Nggja fyrir í næstu viku.

JL sagði þýðingarmikið að hefja vinnu við plan B með tiiliti tii þess að kiára máiin án samninga { við 
kröfuhafa ). Ef tii vill þyrfti að upplýsa FME um máiið.

ÞÞ skýrði frá því að FME væri að kalia tii lögfræðinga tií að ræða næstu skref þar sem Deloitte 
matsniðurstaðan myndi ekki vera sú sanngirnisniðurstaða sem þörf væri á.

CW varaði við því að áframhaidandi vandamál í samskiptum við Deioitte opnaði á gagnrýni.

CW sagði að það væri þýðingarmikið að ríkið legði fram frumtillögur en myndi að iokum taka 
ákvarðanir í ijósi AGS rammans innan 4 vikna.

ÞÞ sagði að iögfræðingum AGS væru mjög áfram um að ferlið teldist sanngjarnt.



VL sagði að sanngirnissjónarmiðið væri bæði þýðingarmikið út frá fslenskum iagasjónarmiðum og 
gagnvart framtíðariánveitendum. Feriið yrði að iíta út sem sanngjarnt.

ÞÞ sagði það vera þýðingarmikið að haída sig innan Deioitte markanna.

CW sagði að Deloitte skýrslan væri í grundvaliar atriðum göiluð með tiiiiti tii FX lánanna.

CW sagði að styttingtímafresta af hálfu AGS myndi auka áhættu íferiinu. Það væri nauðsynlegt að 
hafa a.m.k. 3 - 4 vikur ísamninga tii að gæta sanngirni.

iÞ sagði að pfanið væri þá að stefna að endurfjármögnun bankanna í byrjun júlí og útgáfu 
skuldabréfanna. Stofnefnahagur frágenginn og endurskoðun framkvæmd.

HP falið að meta tímaáætiun með nýjan endapunkt í huga,

2. Upplýsingaskipti
IÞ spurði um aðgengí að upplýsingum. HP hafði ekkert heyrt.

ÞÞ sagði að sumir kröfuhafar vildu ekki samþykkja. FME og Deloitte væru ósammáía um nokkuratriði 
svo sem greiðsiur.

CW sagði þýðingarmikið að hraða þeim málum.

JL spurði hvort Hawkpoint og Landslog gætu undirbúið nótu um pian B um hvernig ætti að draga 
iínurnar eftir 4 vikur og áhættur því samfara.

VL sagði að FME væri í lokaferii viðræðna við Deioitte. Það væru áhyggjur um skort á réttri 
máismeðferð við frágang skýrslunnar.

CW sagði að vantraust kröfuhafanna á skiíanefndum og þeirra fjármálaráðgjöfum væri stórt 
vandamái,

3. Lagaleg áiitamáf
Setja þarf upp ( síma} fund með Lovelis. Undirbúa þarf lista um öii iagaleg álitaefni fyrir viðræðurnar.

ÞÞ sagði að hefja þyrfti vinnu við skjaiagerð, Bankarnir gætu hugsaniega notað samninga um víkjandi 
ián sem grunn.

CW sagði að Hawkpoint myndi hitta Oliver Wyman og FME til að ræða FX ójafnvægið og 
viðskiptaáætianirnar.

4. Ytri samskipti
BRG sagði að það væri nauðsyniegt að miðla upplýsingum fijótiega.

HV sagði að það værí skortur á upplýsingum og vöntun á upplýsingafarvegí.

Nótu á að gefa út tii kröfuhafa f vikunni.



Fundargerð - 1 2 . fundur stýrinefndar ríkisstjórnarinnar og Hawkpoint, 2 júnf 2009

Máisnúmer: FOR09030068
Skráð: 6. júní 2009
Eigandi skjaís: Tómas Brynjóifsson/FOR/NotesST JR

Fundargerð: 12. fundur stýrinefndar rfkisstjórnarinnar og Hawkpoint (fjármálalegur ráðgjafi 
rfkisstjórnarínnar} kl. 10 þann 2. júní 2009, Fjármáiaráðuneytinu, Reykjavfk.

Mættir
indriði H. Þoriáksson (formaður}, Björn Rúnar Guðmundsson, Þórhallur Arason, Þorsteinn 
Þorsteínsson, Heiga Vaifeiis fyrir hönd stjórnvalda. Charles Wiiliams, Andrew Speirs, Christian Kent, 
Claire Harwood frá Hawkpoint. Viðar Lúðvíksson and Grímur Sigurðsson frá Landslögum. Joe 
Bannister og Richard Brown frá Lovelis. Tómas Brynjóifsson ritaði fundargerð.

Ákvarðanir og aðgerðir:
Lowelis mun kynna nánari útiistun á hugsanlegu gerðardómsferli.
Stýrinefndin gaf Þorsteini Þorsteinssyni og Hawkpoint umboð tii þess að halda áfram með 
samningaferiið í samræmi við minnisblað þar að iútandi.
Stýrinefndin þarf að fara yfir hver gefur Hawkpoint og Þorsteini Þorsteinssyni leiðbeiningar um 
hvernig þeir eigi að bregðast við. Ákveðið var að Þórhailur Arason myndi vinna með Þorsteini og 
Hawkpoint að samningunum. Nefndin samþykkti að stjórnvöld myndu beina kröfuhöfum tii 
skiíanefnda og Hawkpoint þar sem samningaferiið er hafið.

1. Staða samningaferlis
CW: tfmaiína hefur færst áfram í kjölfar heimsóknar AGS. Áætianirnar taka nú ttllit tii hærrí 
Seðlabankavaxta og breyttra gengisforsenda. Niðurstaða eru forsendur um verri stöðu hagkerfisins 
fyrir bankakerfin.
Landsbankinn og ísiandsbanki hafi nú þegar uppfært viðskiptaáætlanir sínar en Kaupþing mun leggja 
áætlanir stnar inn í dag. Fundir hafa verið settir upp með skilanefndum í þessari viku tii þess að ná 
samningaferlunum af stað t samræmi við nýja tímaáætlun. Samkvæmt áætiunum er smáræðis 
hagnaður af Landsbankanum. Hann afvaxtar nú lán með hærri vöxtum iíkt og ísiandsbanki hefur gert. 
Verðmat hans er nú 100 milljörðum fægra en iægsta verðmat Deloitte.

2. Eigið fé.
FME hefur ekki svarað formiega tiiiögum um eigið fé. FME hefur hins vegar tekið þátt í fundum um 
viðskiptaáætlanir. Bankarnir hafa uppfært ICAAP áætianir sfnar en FME hefur ekki farið yfir þær. 
Hawkpoint teiur að bankarnír séu enn óstöðugir og áhættusamir. Hluti eigin fjár gæti komið f 
gegnum skuidabréf með valrétti. Bankarnir hafa óskað eftír miklu eigið fé. Búið er að ýta þessu 
talsvert niður, Landsbankinn er með T1 eigið fé 12%. Það fer í 7-8% í verstu álagsprófinu. 
Landsbankinn hefur stungið upp á 140 milljarða eigið fé. Tap á 4, fjórðungi var 20 miiljörðum svo að 
Tier 1 er nú í 120 miiljörðum. Þá er bankinn með eigið fé sem er um 12% af áhættuvegnum eignum. 
40 miiljarðar af 165 milijörðum erT2 eigiö fé.
fslandsbanki er með 60 milljarða en T1 er nú 65 milljarðar vegna 5 milljarða hagnaðar á fjórða 
fjórðungi [2008]. T1 er um 12-13%. 20 milljarðar af 35 [hér hiýtur að eiga að standa T2] milijörðum 
er T2.



Kaupþing er ekki komið svona fangt. Það er hoía í efnahagsreikningum upp á um það bil 70 miiljarða. 
Hoiuna þarf að fyila.

3. Skuldabréf með valrétti.
Hawkpoint gerði nefndinni grein fyrír minnisbiaði um skuidabréf með vaírétti að viðbættum 
viðaukum frá Loveiis og áætlunum frá Lovells.

Búið er að kasta upp drögum að skjali með skiimálum vegna möguiegra hækkunar hiutafjáreignar 
[kröfuhafaj. Þetta gæfi kröfuhöfum vairétt yfir hlutabréfum stjórnvalda. Þeir gætu nýtt sér vairéttinn 
frá ári 2 tii 5 til kaupa á hækkandi verði. Skv. JÐ er kröfuhöfum mikiivægt að unnt verði að framseija 
valréttinn tii þriðja aðiia. Það sé hagstæðara að ekki sé um að ræða hlutabréf tii að byrja með. 
Minnihiutastöður eftir það. Bönkunum er mtkiivæg að fá iokaniðurstöðu sem fyrst. Mikiívægt er að 
niðurstaða falii að óskum stjórnvalda. Hawkpoint stakk upp á því að kröfuhafarfengju stjórnarmenn 
strax f upphafi (stungið hefurverið upp á einum af fimm eðatveimur af sjö)

Joe Bannister á von á þvi' að skilanefndirnar velji einhverja aðiía í stjórnirnar eftir samráð við ICC.

Vextirnir á lánastykkjunum sem kaiíaður hefur verið Deioitte fjármögnunarkostnaðurinn, þ.e.a.s. 
áhættulaus ávöxtun + 300. Þetta væri mjög hagstæð kjör fyrir bankana.

4. Viðskiptaáætianir
CK: Hawkpoint gerði grein fyrir heistu atriðum viðskiptaáætiana. ísiandsbanki er einkum að hugsa 
um iCAAP, eigið fé, fjármálagerninginn og áiagspróf. Megin munurinn feist iægrt ávöxtun eigin fjár 
hjá Landsbankanum.

Það erskoðun Hawkpoínt að aiiar þrjárvíðskiptaáætianirnarséu vei hugsaðar og nákvæmiega 
útfærðar.

AS sagði að viðskiptaáætlun ísiandsbanka gæti vaidið kröfuhöfunum mestum vandræðum.

5. Eigið fé frá stjórnvöldum.
RB: Eiginfjárframiag stjórnvalda verður með fljótandi Seðiabankavöxtum. Það þarf að vera unnt að 
nota það f endurkaupaviðskiptum við Seðiabankann, AGS viii að það sé seijaniegt. Það verður að 
vera unnt að endurgreiða það ef bankinn skiptir um hendur. Hawkpoint þarf að kanna tengsiin á miiii 
seijanieika og endurgreiðslu betur. Hugsaniegt að setja upp uppboðsferii á ríkiseignum sem 
stjórnvöid tóku yfir fyrir nýju bankana.

6. Kaupþing -  neikvætt skuidabréf með vaErétti
AS greindi frá fjórum leiðum tii að leysa úr þessum vanda:
Færa skuldir tii baka. Þetta er iagalega og pólitískt erfitt.
Færa eignir ti! baka yfir í nýja banka. Þetta er auðveldasta lausnin
Færa nýja Kaupþingyfir tii gamla Kaupþings. Óifkiegt að kröfuhafarsætti sig við þetta og þetta gæti 
orsakað hlaup innlánseigenda á nýja bankann.
AS benti á að forgangur inniánseigenda væri iagalega mikiivægast núna. Það skipti mestu fyrir 
stjórnvöid að þessu yrði ekkí umturnað. Enn væri óijóst hvort ráðist yrði gegn fsiand vegna þessa fyrir 
erlendum dómstóium.

JB sagði að það væri lagalega mikitvægt að halda innlánum frá gömlu bönkunum.



CW bað mertn að gjalda varhug við þvf að erjendu kröfuhafarnir vildu hugsanlega ekki taka þátt í 
feriinu ef þeim þætti tíminn of naumt skammtaður. Þetta væri aðaívandamáiið við nýjan lokafrest til 
að Ijúka feriinu.

AS sagði að fyrirkomuiag uppiýsingamáia væri ekki eins og best væri á kosið, Gömiu bankarnir hafa 
ekkigetað komið eins mikium upplýsingum til kröfuhafanna og menn hefðu bundið vonirvið. Þetta 
gæti iagast þarsem FME og Deloitte haf meira eða minna unnið úrfyrri vandamáíum.

7. Lögfræðileg málefni.
JB sagði að það væru þrjú aðaivandamá! um leið og hann iýsti þrepa áætlun:
Aðferðafræði 
Verðmæti skuldabréfsins 
MÖguíegar áhættur

Loveiis gerði grein fyrir þvf að setja þyrfti fram ieið tii að ráða með óháðum hætti úr deiiumálum.

Nefndin samþykkti að rétt væri að ræða gerðardómsieið við skilanefndir þótt ekki væri rétt að ieggja 
það fram tii að byrja með.

IÞ óskaði eftir minnisblaði um máfið frá Loveils og viidi fá frekari umræður um máiið í nefndinni áður 
en eitthvað væri ákveðið um það. Viii að þetta verði rætt frekar
CW benti á að gerðardómsferlið gæti gert stjórnvöfdum kieift að setja bankana á iegg og koma 
umræðunni um þessi mál frá þeim sjáifum til þess að þeir gætu nú þegar einbeitt sér að verkefnum 
sínum.

Nefndin gaf Hawkpoint og ÞÞ tf) þess að haida áfram með feriið f samræmi við minnisbiað þar að 
iútandi.

AS sagði að kröfuhafar gætu tapað hagnaðarhlutdeild f skutdabréfunum með vairéttunum ef 
gerðardómsieiðin væri vaíin. Mikiivægt væri að gera ítrustu kröfur strax í byrjun, við gætum átt von á 
þvf að þurfa að bakka töluvert.

AS óskaði eftir því að nefndin veiti því fyrir sér hver myndi skilgreina samningamörk Hawkpoint og ÞÞ 
þegar þeir þyrftu að byrja að bakka frá upprunaiegum samningskröfum.

Nefndin samþykkti að ÞA myndi bætast í samningateymið með Hawkpoint.

HV uppiýsti nefndina um að ákvörðun um stjórnskipuíag myndi komast nær því að vera tiibúin eftir 
að „framkvæmdanefndíri' verður búin að fá kynningu á norska fyrirkomuiaginu.

Nefndin samþykkti að stjórnvöíd ættu að beina kröfuhöfum tii skilanefnda og Hawkpoint þar eð 
samnmgaferlið er hafið.
JB upplýsti nefndina um viðræður Lovelis við iögfræðiteymi AGS. Þeim þykir vinnan sækjast seint en 
eru ánægð með að fsiand virðist vera að reyna að draga úr hættu á máfsóknum. AGS hefur ekki sett 
íokadagsetningu f iok júní -  en vill að að henni verið stefnt eins og fyrr var ákveðið. Ekki hefur verið 
rætt um gerðardómsleið við AGS, en það þarf að gera.
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Aðgerðir og ákvarðanír;
Hawkpoint fór yfir stöðu máia til 16. júní 2009 og svarbréf Giitnis.
Nefndarmenn og tögfræðingarnir veittu þvf samþykki sitt að Hawkpoint héidi áfram beinum samskiptum 
sínum við iánadrottna. Ákveðið var að Landslög myndi gefa stutt íögfræðiálit um að þetta værí heimilt.

1. Undirbúningurogsamningar
CW gerði grein fyrir nýiegum áföngum í samningunum. Viðskiptaáætlanir hafa verið kynntar 
skiianefndum. Endurskoðaðar kynningar án Deioitte uppíýsingar hafa verið sendar tíí þeirra svo að þær 
geti dreift þeim tii lánadrottna. Flæði upplýsinga hefur verið með ágætum. Helstu vandkvæði eru vegna 
stofnefnahags Kaupþings.

ÞÞ hefur stungið upp á því við FME að það geti verið mögulegt að nota SPRON íausnina tíí þess að ieysa 
Kaupþingsvandann.

VI uppíýsti nefndrna um að FME litist ekki vef á að blanda saman eígnum mísmunandi stofnana, Landslög 
hafa tekið saman minnisblað um mögulega forgangskröfu. Skiianefndir eru ekki sammáia Landslögum 
um hugsaniega forgangskröfu Nýja bankans. Skuidabréfaleiðin (SPRON) er taiin öruggari.

CW sagðí að FME þurfi að leggja iokahönd á upphafsstöðu efnahagsreikninga bankanna.
AS spurði hvort öil innián Kaupþings væru raunveruieg ínnlán.
ÞÞ sagði að PWC væri byrjað að kanna þetta má! en hefði ekkert fundið neitt athugunarvert. Hann átti 
ekki von á að unnt væri að leysa vandann með þessum hætti.
Aimennt taiið er það skoðun Hawkpoint að menn ieggi sig fram og einbeiti sér báðum megin borðs.
Oiiver Wyman áíagsprófin muni hins vegar þrýsta kröfum um eiginfjárhlutföii mjög hátt. Þetta þyrfti að 
aðiaga.
CW sagðí að von væri á alvöru svörum frá og með næstu viku. Nú þegar hefði aliir bankar svarað 
bréfiega. Bréf þeírra væru hins vegar meiri könnunarbréf en hitt.



2. Staðan á Skaðleysisbréfunum
Verið værí að senda Deloitte skýrsiuna til Aiþjóðlegu iánadrottna nefndanna. Lánadrottnarnir skíptast í 
þrjá aðalhópa. Inniánseigendur hafa undírritað bréfin. Eigendur skufdabréfa eru að velta því fyrir sér 
hvort þeir muni undirrita bréfin. Þýsku bankarnir viija ekki undirrita bréfin, en þeir gætu skipt um skoðun 
ef eigendur skuidabréfa undirrita bréfín. Engir lánadrottnanna hafa séð skýrsluhiuta II. CW sagðist teija 
að þýsku bankarnir ættu við raunverutegar lagalegar hindranir að etja, þeir væru ekki að reyna að 
eyðiieggja feriið. Hawkpoint hefur reynt að-komast fram hjá þessu með því að dreifa áætiunum 
stjórnenda [nýju bankannaj.

3. Kaupthing
Ekki er unnt að íeggja fram tilíögu um Kaupþing fyrr enn áreiðanleíkakönnun er lokið. Það gæti tekið 
tvær viku, Kaupþing vi!l að ábyrgð verði tekín á SPRON máli.
HP telur óvíst að skiianefndin hafi stuðníng lánadrottna til þess að taka yfir nýja bankann.

ÞÞ fékk töfvupóst frá formanni skiíanefndar Kaupþings. Hann kvartaði yfír samskiptum Hawkpoint við 
lánadrottna. AGS leggur þunga áhersiu á að góð samskipti verði áfram við iánadrottna og þeir hafa 
haldið áfram að óska eftir fundum. Samskipti við iánadrottna er híuti af þeirri heildarstefnu að semja víð 
þá. Nefndin og lögfræðingarnir iýstu yfir stuðningi sfnum að Hawkpoint héfdi áfram samskiptum sfnum 
við lánadrottna. Landslög mun vinna stutt lögfræðiáiit um að þetta sé heimiit.

Skiianefnd Kaupþings hefur óskað eftir því að ieggja fram áætíun um eígnarhald. Nefndin ertiibúin að 
ræða þetta ef viðræðurnar fara fram samhliða því að rætt er um áætlun um fjármálagerning. Það gæti 
verið hugsanlegt að lánadrottnar keyptu hlutabréfi yfir iengri tfma eins og hefur verlð rætt um í sambandi 
við fsiandsbanka.

HV upplýsti að „framkvæmdanefndnín" hefði rætt um möguleikann á að slíta Kaupþingi og spurði hvort 
þetta væri mögulegt,

HV upplýsti að þetta færi eftir forgangskröfunni. Lánadrottnar teldu þetta skeifilega niðurstöðu og myndi 
þetta sennilega hafa í för með sér málssóknir.

CW sagði að þetta myndi leiða tií þess að auka þyrfti eigið fé íslandsbanka og gera endurfjármögnunina 
torveidari, Það væri óijóst hvort þetta myndi minnka þörfina á framíagí ríkisins.

ÞÞ sagðí að það kynni að vera auðveldara að iáta bankana renna saman síðar og taka þá fjármuni út úr 
þeim

Næstu skref varðandi skuídabréf Kaupþings er að FME taki lokaákvorðun um efnahagsreikninginn. FME 
verður að taka ákvörðun um neikvæða eigið féð. Þessu verður að vera lokið í þessari viku þar sem það 
hefur mikii áhrif á samningaviðræður.

Viðskiptaráðuneytið mun uppiýsa FME um mikiivægitímasetninga fyrir alít verkefnið.



4. ísfandsbanki
Framhaldsfundur hefur átt sér stað með UBS. Ekki er mikili meiníngamunur, Aðaispurningin snýst um 
það hversu mikið magn af hiutafé þeir geti eignast. Það færí best á því að hafa skuldabréf með breytiréttí 
yfir f hlutafé. UBS hefur sett fram hugmyndir. Vifja fá skuldabréf með breytirétti. Verð á breytirétti verði 
endurstiiit af eftir tiltekinn tíma, Þeir vilja samt frekar fá hlutafé heldur en breytirétt.
AS sagði að stjórnvöid þyrftu að ákveða hve stór hluti af hiutafénu mætti fara inn í breytiréttinn.

5. Landsbanki.
Skiianefndin hefur ekki stungið upp á tiitekinni aðferð. Hér skiptir verðmatið höfuðmáli þar sem þeir viija 
hefdur fá tiltekna fjárhæð en hfutdeiid í hagnaði óiíkt hinum bönkunum. Þeir eru mjög áhugasamir og 
vinna veí,

AS sagði að þeir væru að hugsa með svipuðum hætti og stjórnvöld, en þeir yrðu mjög ákveðnir varðandi 
verðmatið. Þeir hafi stungið upp á því að skuldabréf rfkisins sem lagt verður inn í bankann verði ekki 
metið á fuiiu verði. Þetta er óásættaniegt.

6. Samskipti við AGS
Lusi Cortovaria hefur tjáð ÞÞ að AGS hafí áhyggjur af verðmötum og að verið sé að nota verðmöt 
stjórnenda. Það kynni að vera erfitt að leggja verðmöt fyrir AGS sem rúmuðust ekkí innan verðbiis mats 
Deioitte. Þetta verður rætt frekar við Franek f dag. Frekari samskipti þurfa að eiga sér stað við 
Cortovaria og Mark Fianagan um þetta mái.

RB uppiýsti nefndina um að iögfræðiteymi AGS hefði verið í sambandi við Lovels, Þeir styddu 
gerðardómsfeiðina. Þeir komu með þau skilaboð að tala réttfyrir ofan neðri mörk Deloitte væri Jíklegri tií 
að vera samþykkt af gerðardómi en tala sem væri tægri en neðri mörk Deioitte. Lægri töiur gætu einnig 
leitt tii frekari málshöfðana. Gerðardómsferlið yrði síðan rekið af nýju bönkunum.

AS sagði að hann teldi það frekar einkennilegt ef stjórnvöld hygðust vísa þessu verkefni sem stýrinefndin 
ieiðir fyrir hönd stjórnvalda tii gerðardóms.

CW sagðist halda að AGS eigi enn von á að einungis verði greitt með skuidabréfi og að skuldabréfið muni 
ekki innihaida hagnaðahlutdeiid eða breytirétt íhiutafé.

BRG sagði að fara yrð! yfir þetta mál ítarlegar með AGS, einkum Luis og Mark.

7. Lykil stefnumörkun stjórnvalda.
í samræmi við spurningarlistann, þá er mikilvægt fyrir stjórnvöid að farið sé fram í samræmi bestu 
alþjóðlegu venjur. Niðurstöðu má finna í skýrslu Hawkpoint um stöðu verkefnisins.

8. Lögfræðiieg máiefní 
Óháð verðmat og Neyðariögin
Verið er að leita leiða tii þess að uppfyiia verðmatskvöð Neyðariaganna. Það erspurning hvort Deioitte 
geti endurtekið verðmat sitt með því að nota iFRS mat. VL benti á að þetta nægði hugsanlega ekki 
lánveitendum en gæti farið langleiðina í að uppfylla kröfur Neyðarlaganna um óháð verðmat. Það gæti 
verið spor f rétta átt að óska eftir IFRS mati frá Deloitte.



CW benti á að þessi ieið gæti verið erfið vegna tímapressu og því ósætti sem rfkti á milii FME og Deioitte.

VL sagði að gerðardómsleiðin gæti einnig uppfylít kröfur neyðarlaganna ef gerðardómsferlið væri 
nægilega vel hannað. ;

RB sagði að mikilvægt væri að íoka á aliar leiðir til iögsókna sem reistar væru á því að stjórnvöld færu ekki 
að eigin iögum.

Gerðardómur
RB sagðí að Loveíls hefði gert minnisbíað með athugasemdum frá Landslögum. Það kann að verða örðugt 
að þvinga gerðardómi í gegn og þvinga brott lögsóknum hjá íslenskum dómstóium. Gerðardómur gæti 
hins vegar hugnast iánadrottnum. Þeir kynnu hins vegar að hafna gerðadómíeiðínni ef þeim þætti 
gerðardómurinn ekki eðlllega skiigreindur. AGS er sammála því að fara gerðardómsleiðina, Lowelís 
ftrekaði að þótt neðrí taía Deioitte verði valin verður nauðsynlegt að setja upp óháðan aiþjóðtegan 
gerðardómstól.

Skjöiun
Lovelís hafa hafið að það starf að undirbúa ítarlegri lýsingu með skilmáíum. Þeir þurfa skýrari mynd sem 
þeir teiji að náist með einnar viku yfirferð áður en þeir hefja ritstörfin. Unnt er að byrja að íýsa 
fjármögnunarhiutanum nú þegar. VL sagði að málið væri f vinnsfu.

9. Annað.
Skýrstudrög um endurskipuiagningsgetu bankanna verður til í vikunni.

Uppgjörsferlið hefur enn tafist þar sem endurskoðendur segja að þeír þurfi nokkrar víkur frá þvf að 
fjármáiagerningarnir, skuldabréfin, breytíréttirnir og kaupréttirnir liggja fyrír. CW telur að þetta taki of 
langan tfma. Endurskoðendurnir hafa verið uppiýstir um að þessar tafir eru óásættaniegar.

ÞÞ sagðí að endurskoðendurnir væru enn að veita fyrir sér hvernig þeir ættu að nálgast vandann.

AS uppiýsti nefndina um að Deioitte myndi rita FME ogsenda þeim uppíýsingar um muninn á uppgjörum 
stjórnenda og Deloitte skýrslunni. Kastljósinu yrði beint að mismunandi forsendum.
Gjaidmiðlaspurningin verður áfram vandsvarað en þeír telja að skoðun bankanna sé fremur barnsleg. 
Deíoitte mun fjaita um eigið mat en ekki mat stjórnenda.
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Viðstaddír
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Aðgerðir og ákvarðanir:
Hawkpoint gerði grein fyrir stöðu feriisins tii 24. júní og bréfi með svari Giitnis, Hawkpoint á að fara 
fram á það við Nýja Landsbanka að hann heimiii Gamia Landsbanka að kaupa tiiteknar eignir í 
samræmi við verðmat nýja bankans.
Það var samþykkt að öll lögfræðingateymin kæmu saman seinna í vikunni tii þess að samstiiia 
skjaiagerð. Landsiög eiga að gera Íista yfir Öli skjöi þar sem fram kemur hverjir eru ábyrgir fyrir hvaða 
skjaii,

1. Tímatafia
CW lýstí yfir því að kostgæfnisathuganír gangi vei. Rætt varvið ráðgjafa aiira gömíu bankanna á 
mánudag til þess að undírstrika enn á ný mikilvægi þess að haida tímaáætlun. Þessu verður fyfgt eftir 
með frekari símtöium á föstudag, Betri skilningur á þeirri vinnu sem eftir er og formlegri 
samningastöðu ætti að iiggja fyrir um heigina.
Fjögurra vikna tímaáætlun var kynnt. í fyrstu vikunni átti að ákveða rammann. f annarri viku átti að 
semja, f þriðju átti að skrifa samninga og í þeirri fjórðu að ganga endaniega frá samningum, Ferlið 
þarf að klárast fyrir 14. júií og iíkiegt er að minnisblað verði iagt fyrir ríkisstjórnina 17, júlf.
Rfkisstjórnin er ágætlega uppiýst þar eð þrjú ráðuneyti eiga fulítrúa í stýrinefndinni. ÞÞ lagði tii að 
formíeg kynning yrði lögð fyrir ríkisstjórnina 14, júlf sem gæti tekið iokaákvörðun eftir að hafa rætt 
málið.

HDV sagði að Bankasýsian yrði sett á laggirnar á næstu 2-3 vikum en vinnan við að velja stjórnarmenn 
gæti hafist fyrr.

Nýjar stjórnirverða kosnar á hiuthafafundunum í ágúst. Gömlu stjórnirnar geta samþykkt samninga.

AS sagði að lánadrottnarnir hefðu áhyggjur af því að núverandi stjórnendur [bankanna] væru ekki að 
hámarka heimtur, Það væri mikiivægt að fókusera á stjórnskipulag, mannskap og hvatakerfi. 
Frumvarp um bankasýsiuna mun hafa góð áhrif á stjórnskipulag. Mannskapurinn er svartur kassi.
Það gæti hjálpað til að fá vitneskju um stjórn bankasýsiunnar sem fyrst. Það má ekki tefjast að skipa 
hana. Gamli Landsbanki hefur íýst yfir áhyggjum yfir því að nýji bankinn hafi nú þegar hagnast meira 
á eignum en verðmat stjórnenda þeirra gefur tii kynna.
ÞÞ sagði að iánadrottnarnir hefðu ekki lýst yfir áhyggjum vegna starfsfóiks nýju bankanna,

JKS sagði að það væri mikiivægt að hafa það hugfast að stjórnendur nýju bankanna hefðu sína eigin 
dagskrá og gætu verið að vanmeta eignir til þess að hagnast meira [síðarj.



AS sagði að skiianefndirnar hefðu ekki gagnrýnt verðmöt stjórnenda þar sem þeir hafa ekki sams 
konar uppíýsingar og nýju bankarnir. Mismuninn verður leystur með því að hafa meiri breytiieika í 
skuldabréfum, Þetta gengur ef stjórnskipuiag verður vei skipuiagt og stjórnendur vinni undír 
hvatakerfi.

Nefndin ræddi mögulega þáttöku lánadrottna ístjórnum nýju bankanna. Það skiptirstjórnvöid litiu 
máli hvort þau bjóða 2 af 7 eða 1 af 5 stjórnarmönnum. ÞÞ telur að báttaka eriendra iánadrottna sé 
jákvæð fyrir bankana.

AS sagði að fyrirmæiin sem yrðu gefin bankasýsiunni væru afar mikiivæg. Markmið eigenda þyrftu að 
vera augljós ogtakmarka þyrfti áhrif stjórnmáiamanna. Það er nauðsyníegt að sýna lánadrottnum að 
bönkunum ber að hámarka hagnað. Fyrirkomuiagið mun hafa áhrif á það hvort lánadrottnar stefna 
eða vinna með kerfinu,

HV spurðu hvort AGS gæti verið tilieiðanlegt að notuð yrðu neðrí bii verðmats. CW sagði að 
Hawkpoint hefði fundað með fulltrúa AGS á landinu. Honum fannst að þegar búið var að fara yfir 
feriið með honum þá hefði sjónarmið hans mýkst. Annarfunduryrði haldinn með Luis seinna þennan 
sama dag.
JKS sagði það yrði að fara aftur yfir frumvarpið um bankasýsluna ef iánadrottnum yrði boðin 
stjórnarsætí og hugsaniega þyrfti að fara yfír samþykktir einnig.

HV sagði að taka þyrfti eigendastefnu með f reiknínginn,

AS sagði að frá samningatæknilegum sjónuarhóii væri best að hafa eins iítið í frumvarpinu og unnt 
væri.

Rætt var um hvatakerfi í bönkunum. Ákveðið var að bankasýsfan tæki ákvörðun um slíkt.

Fundum hefurverið komið á á miíii Deioitte ogskilanefndum. Þetta skipti AGS máii.
ÞÞ upplýsti nefndina um að skilanefnd Kaupþings hefði enn kvartað yfir því að fánadrottnar hafi beint 
samband við fuiltrúa stjórnvalda.

2. Staðan á fslandsbanka
Bestu samskíptin eru um fsíandsbanka við iánadrottnana. Þeir hafa ekki verið eins árasagjarnir og 
aðirir og minnstu líkurnar eru á að þetr vísi máium í gerð. Umræðurnar hafa frekar færst í að þeir fái 
hlutafé en skuldabréf, Þeir hafa rætt við viðskiptaráðuneytið ogfjármáiaraðuneytið til þess að fá 
heimild fyrir eriendu eignarhaidi. Á hinn bóginn er þarna mesta hættan á því að skiianefndin nái ekki 
að sannfæra iánadrottna. Með því að ræða beint við iánadrottna og veita þeim aðgang að 
uppiýsingum er unnt að draga úr þessarí hættu,

3. Kaupthing
Fjármáiaráðgjafar Kaupþings eru iengur komnir í kostgæfnisathugun sinni er aðrir og hafa reynt meira 
en aðrir að meta verð. Þeir hafa einnig sýnt skapandi hugsun, sér í lagi þegar kemur að 
fjármálagerningnum. Þeir hafa stungið upp á eignatryggingum eins og í Bandarfkjunum og Bretiandi. 
Þetta er hins vegar ekki í samræmi við skoðanir AGS. FME hefur sent bréf vegna neikvæðrar stöðu 
fjármáiagerningsins þar sem farið er fram á að ójafnvægið verði iagað. Bréfið segir ekki hvernig beri 
að gera þetta.



4. Landsbartki
Gamli bankinn hefur gefið frá sér hugmyndina um að eignast nýja bankann. Þeir hafa veít því fyrir sér 
að taka eignir til baka,en tímapressan kemur í veg fyrir að það sé möguiegt að Hawkpoint ieggi tii við 
nýja bankann að gamií bankínn kaupi tílteknar eignir á verðmati nýja bankans. CW benti á að svona 
söiur gætu skapað truflun innan bankans og gerði það að verkum að bankinn þyrfti meira eiginfjár 
framiag þótt efnahagurinn væri að minnka.

5. Skjöiun
Það þarf tvo flokka af skjölum.
ífyrsta lagi fjármálagerningana. Loveí! á að byrja á að rita þau. RB sagði að þeirætiu að hafa fyrstu 
drög tilbúin á föstudag. Gróf samningsdrög um gerðardómssátt yrði einnig til á föstudag. Seinni 
fiokkurinn er um eigið fé bankanna. Landslög eru að reyna að haida nýju bönkunum á sporinu og 
hafa óskað eftirtímaáætiun frá þeim. ÞÞ talar reglulega við Seðlabankann um þeirra hiuta.

RP benti á sýna þurfi skilanefndunum sum skjöiin.

AS sagði að gott gæti verið að hafa höfuðatriði samnings á ensku.
Samþykkt var iögfræðiteymin myndu hittast síðar í vikunni til að samhæfa skjöiun. Landslög eiga að 
taka saman ítariegan iista með öltum iagaskjölum sem innihéldi hverværi ábyrgur fyrir hvaða skjaii.

6. Endurskoðun
ÞÞ sendi bréfi tit rfkisendurskoðunar ogfékk svar 24. júní. Uppgjör verða ekki tiifyrr en 4-5 vikum 
eftir 17. júlí.

CW sagði að nauðsyniegt væri að fá drög að ársreikningum fyrir ICC tii að þær gætu samþykkt þau 
með fyrirvara um lokauppgjör. Skv. bréfi ríkisendurskoðunar ætti að vera unnt að fá þetta á 2-3 
vikum

ÞÞ mun fortvitnast um ástæður tafanna og hvort hugsaníegt sé að það verði mikiar breytingar á 
niðurstöðunum.

7. Eigið fé
Lausnartiilagan um 12+4 verður senniiega samþykkt af FME. Þetta skilur eftir 100 milfjarða. Þá má 
ekki nota.

Fimmta feríibréfið hefur verið sent til iánadrottnana sem skýrir ástæðurnarfyrir töfum Deloitte.
Þetta er í samræmi við tillögu AGS sem stakk upp á að ástæður tafa væri færðar nákvæmlega tii 
bókar jafnvei þótt ekki séu aílir iánadrottnar tiíbúnir að undirrita skaðleysisyfiriýsingarnar.

Stjórvöld þurfa að uppiýsa samningateymið hverstu iangt þau eru tii í að ganga varðandi breytirétti. 
Tilíögudrög voru lögð fyrir. ÞÞ taldi að íausnin væri flókín.

Næstu fundurverður haldinn miðvikudaginn 29.júní.



Fundargerð - 1 .  júlí 2009, fundur stýrinefndar rfkisstjórnarinnar og Hawkpoint

Málsnúmer: FOR09030068
Skráð: 4. ágúst 2009
Eigandi skjats: Tómas Brynjólfsson/FOR/NotesSTJR

Viðstaddir
Þorsteinn Þorsteínsson, Helga Valfelis, Þórhaiíur Arason og indriði Þorláksson fyrir hönd 
Ríkisstjórnarinnar. Charies Wiiiiams and Andrew Speirs ied the reporting from Hawkpoint. Viðar 
Lúðvíksson frá LandsfÖgum.
Tómas Brynjóifsson skráði fundargerð.

1. Fundur með skilanefndum og fuiitrúum kröfuhafa
Fundur með skilanefnd Kaupþings og Morgan Stanley voru jákvæðir og við fundum fyrir vilja manna til að 
finna leiðir tii að kíára verðmat og strúktúr. UBS hefur sagt að ekkí þurfi að haida fund með Giitni. 
Hugmyndir þeirra eru ekki ótíkar hugmyndum stjórnvaida. Þeir eru að vinna að verðmatsaðferð.
Það eru hins vegar vandamái þegar kemur að Landsbanka, Kröfuhafar hafa óskað eftir að verðmat FME 
frá því í október verði notað. Kröfuhafarviíja ekki hefja samningaviðræður fyrr en FiViE skiptir um 
skoðun. ÞÞ sagði að iíklega myndu stjórnvöid leggja tii að eignir yrðu færðar aftur til baka tii að leysa úr 
þessari deiiu. Skiianefndin mun ifklega bregðastvið með jákvæðum hætti. Nýi Landsbankínn hefur verið 
opinn fyrir þessari íeið sem unnt væri að fara með „Texas" uppboði. CW sagði að skuldabréfaeigendur 
vildu fá að fara í kostgæfnisathugun fyrir hönd kröfuhafa. Þetta yrði erfitt ef tímaáætiun ætti að nást. HP 
hafði áður stungið upp á að þessi kostgæfnisathugun færi fram í júní.

CW sagði að bæði Kaupþing og Ísíandsbanki væru að skoða skuidabréf sem væri sérvarið með tilteknum 
eignum. Hagnaðurinn af eignunum umfram matsverð rynni til kröfuhafa. Taisverð vandkvæði fylgdu 
aðferðinni, þ.e.a.s. sanngirnismat sem yrði að fara fram á hverri eign fyrir sig, kröfuhafar ætíuðu ekki að 
greiða fyrir áhrifin af fjármögnun stjórnvaída sem er nauðsynieg forsenda þess að unnt sé að hagnast af 
þessum tiíteknu söfnum.

2. Tiiiaga varðandi íslandsbanka
Glitnis tiliagan inniheldur skuidabréf og eigið fé.
Skuidabréfið yrðí í tveímur hiutum. Það yrði með sama forgang og atmennar kröfur ef gera þyrfti 
bankann upp síðar tii frekar skamms tíma.

Seinni hlutínn værí innlán sem unnt væri að hækka ef Iánasafnið hækkar í verði. Að veði væri aift 
iánasafn bankans, en 80% af hagnaðí umfram mat rynni tii kröfuhafanna.
[ þessari tiilögu var gert ráð fyrir breytirétti yfir öil hlutabréf stjórnvalda líkt og tiiiögur Hawkpoint en með 
lægra skiptigengi en tiiiögur Hawkpoint. Fjórði hluti yrðí að þeir fengju 49% af hlutafé bankans.
Það jákvæða við þetta er að þeir eru að vinna í takti við hugmyndír stjórnvalda. Kannski ætti að Jfta á 
þessar sem „matseðif" yfir það sem þarf að ræða. ÞÞ sagöi að skiíanefndin stenfdi að ISK 50-60 
milljörðum f seinni skuldabréfi/inníání en ÍSK 30 miltjörðum ífyrra skuidabréfi.



3. Tillaga varðandí Kaupþing
Beðið er eftir formíegu svari vegna upprunaiegar tiliögu stjórnvalda. Verið er að skoða tvær mismunandi 
leiðir og er verið að semja um þær báðar um það hvernig stjórnvöld geta fjármagnað Kaupþing og 
yfirtöku Gamía Kaupþings. 1Þ sagði að hann teldi að enn væri ýmsum spurníngum ósvarað varðandi 
hugmynd stjórnvalda. AS sagði að samningar myndu haida áfram eftir núverandi tímaáætiun en opið 
væri fyrir að Kaupþing keypti bankann aftur fíjótiega eftir að almennileg kostgæfnisathugun hefði farið 
fram. Gamli bankinn virðist vera tilbúinn að skoða mismunandi möguieika, en viíi hefja feriið fyrr, iáta 
það standa iengur yfír og er einungis tii að greiða áhættuiausa vextí fyrir 80% hlutafjárins. Það er 
mikilvægt að hugsa fram um lengri tíma en skemmri tíma ávöxtun. ÞÞ sagði að fundur yrði haldinn með 
FívlE um tfmaáætiun. Menn gætu þurft að setja málið í gerð 17. júíí, en þangað til er rétt að fókusera á 
skuídabréf með framvirkum vairéttum. Aðrir hlutar samninganna geti beðíð. HV iýsti áhyggjum sínum af 
stjórnendum bankans og áhrif þeirra á fstandi á meðan enn væri ekki búið að kiára ferilinn. Menn hafi 
einnig áhyggjur af áhyggjum AGS vegna tafa á ferlinu. !Þ mun ræða þetta við Franek. Hawkpoint og ÞÞ 
munu halda videofund með AGS seinna um daginn. AS sagðí að það væri meiri hætta á stefnum án 
sanngjarns FME feriis. IÞ sagði að hann hefði iítinn áhuga á að hefja nýjan verðmatsferíí.

Landslög eiga að rita minnisblað fyrir FME tii þess að verjast vandræðum vegna Deloitte verðmatanna. 
Það virðíst vera nægilega sterk rök fyrir þvf að skipta ferlínu f tvennt þar sem skilanefndirnar hafa bent á 
að þær verði ekki með endanfegan kröfuhafaiista fyrr en í nóvember. Þetta er aðalástæða tveggja þrepa 
ferlis.



8

Fundargerðir samræmingarnefndar 
stjórnvalda (Coordination Committee.)



Fundargerðir samræmingarnefndar stjórnvalda

1. fundur 5. desember 2008 -  síðasta afhenta fundargerð 13. maí 2009

Augljóst að fleiri fundargerðir eru til en fjárlaganefhd fékk þær ekki sbr. 8. 
töluliður fundargerðar 26.

Athyglisvert er hvemig mannabreytingar verða í nefndinni eftir því sem breytingar 
verða á ríkisstjóm (minnihluta stjóm Yg og Samfylkingar) og síðar eftir 
Alþingiskosningar sem voru 25. apríl 2009



Ragnhildur Arnljótsdóttir 
: ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins

Reykjavík 22. mars 2016

Ég undirrituð óska eftir að fá upplýsingar um eftirfarandi atriðí ur fundargerðum stýrihóps 
ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur frá árinu 2009.

Þess ber að geta að ekki hefur tekist að fá afhent afrit af fundargerðum frá 1. og 13, fundi 
stýrihópsins og er óskað efir að þær verði sendar á undirritaða því skýringar 
fjármálaráðuneytisins að þær séu giataðar standast ekki skoðun þar sem málið er skráð í 
málaskrá forsætisráðuneytisins undir málsnúmerinu: FOR09030068,

Á 2. fundi stýrihóps ríkisstjómarinnar og Hawkpoint sem haidinn var hinn 17. mars 2009 er 
fjallað um að eignarfærslur skulu lagðar fyrir „samræmingarnefhdina." og jafhfi'amt að 
Hawkpoint yrði boðið .að halda 10 mínútna kynningu á fyrsta fundi samræmingarnefhdarinnar 
með kröfuhöfum (3ja miðvikudag hvers mánaðar).
H verjir sátu í samrœmingarnefndinni og óskað er eftir a friti a f fundargerðþessa fundar og 
kynningarefhis f rá  Hawkpoint.

Á 3. fundi stýrihópsins sem haldinn var 24. mars 2009 er spurt hvort samræmingamefndin hefði 
fengið viðbrögð frá kröfuhöfunum .
Oskað er eftir upplýsingum um þessi atrið i

f fundargerð 7, fundar sem skráður var 6. maí 2009 kemur fram að Hawkpoint skuli skila 
minnisblaði um vinnu sína til samræmingamefhdarinnar „á þriðjudag í næstu viku.“
Óskað er eftir a friti afþessu minnisblaði

í fundargerð 8. fundar stýrihópsins sem skráð var 11. maí 2009 kemur fram að 
samræmingamefhdin hefði rætt það að stofna stuðningshóp lögfræðinga.
Stofnaði samrœmingarnefndin stuðningshóp lögfrceðinga og e f svo er hvaða lögfrœðingar sátu í 
honum og hvernig voru þe ir vaidir? Er t i l  skipunarbréffyrir þennan hóp? Oskað er eftir a friti a f  
öllumfundum stuðningshópsins

Á 10. fundi stýrihópsins sem skráður var 20. maí 2009 kemur fram sú skoðun að nauðsyníegt 
væri að bankarnir yrðu samstarfsfusir og tækju þátt í því að koma stefhumótun í gegnum 
samræmmgamefhdina. Nefndin yrði að vera fljót að ná niðurstöðu og jafnfram taldi Indriði 
Þorláksson að það væri heppilegra að halda vinnunni innan hinna þriggja viðkomandi ráðuneyta í 
stað þess að vinna í gegnum samræmingarnefhdina. Það væri nægjanlegt að upplýsa hana.



Óskað er eftirfundargerðum fráþessum fundum samræmingarnefhdarinnar. Var gengið fram  
hjá samrœmingarnefndinni?

Samandregið erþetta beiðni um allarfundargerðir samrœmingarnefndarinnar með skýrslum, 
kynningum og greinargerðum sem unnar voru fy r ir  hana ásamt ítrekun um að fá  afrit a f  
fundargerðum 1. og 13. fund i styrihópsins.

Með fyrirfram þökk

Vigdís Hauksdóttir,
formaður fjárlaganefndar Alþíngis



Becember 8,2008 
Sl-46370

Attending: Mats Josefsson, Bolli ÞórBoilason, BjÖmRúnar Guðmtmdsson, 
Baldur Guðlaugsson, Jónína S. Lárusdóttir, Martin Eyjólfsson, Jónas Fr. 
Jónsson, Ingimtmdur Friðriksson and Tryggvi Pálsson wbo drafted the

Coordination Committee Meeting
Nr. 1, December 5, 2008 at 12:00-14:00, Central Bank o f  loeiand

minutes.
Agenda:

J. Report aboutmeetings and discussions during the week
2. Minutes documenting topícs díscussed in the Committee and

recommendations made.
3. Savings banks; way forward includíng appoíntment of financial

advisor.
4, Commercial banks; way forward including appointment of

íinancial advisors.
5, Corporate restructuring and the need for a pohcy.
ó, Future structure of the fínancial system.
7. Communication and information
8. Other issues

1. Report abont meetings and díscussions dnríng the week
MJ reported on his meetíngs with e.g. the Resolution Committees and 
management of the new 'banks, There is great concem ábout the state of the 
corporate sector and households in the forthcomíng inonihs. Almost no new 
lending is goirtg on and all these issues relate to the Committee’s agenda,

2, Minutes documenting topics discnssed ín the Committee and 
recommendations made
The following was unanimousiy accepted and will be carried out by TP 
(Task 1):

• Minutes wiU bé wriUenfor each meeling
• They w iíl not be discussion minutes but list recommendations and 

decisions o f the committee
• Ifsomeone disagrees with a recommendation or decision it w ill be 

duly recorded in the Minutes
• Copies o f the Minuíes w ill be circulated to the Prime Minister, 

Minister ó f  Finance and Minister o f Business Áffairs
• Meetings w ill be held on Wednesdays at 12:00 sharp at the Central 

Bank
• Information to the Committee w ill be channeled through TP
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3. and4. Commercial and Savings banks; way fonvard includlng 
appointment of fínancial advisors
After discnssions the following was unanimo.usÍy accepted and will be 
carried out by BG (Task 2):

* The Ministry o f Finance m llpass on to a ll the fou r banking group 's 
committees that they have the clearance to hire fmancial advisors

5. Corporate restructuring and the need for a policy,
After díscussions the following was unanímously accepted and will be 
catried out by.BÞB (Taslc 3):

* The Prime M inister’s Offi.ce w ill ask Oliver Wyman io deliver a 
memo by the end o f Jamtary 2009 on the key elements in oiher 
countries successful restnicturing

6, Tufnre stucture of the fínancial system
After discussíons the following was unanimously accepted and wili be 
carríed out by BÞB (Task 4):

* The Prime M inister’s Office w iíl ask OUver Wyman ío deliver a 
memo by the end o f January 2009 with in itia l víews on the future 
structure _of the fnanc ia l systern in Jceland

7,.Communication and informfttion
After discussions the foliowing was unanimously accepted and will be 
carried out by the assigned members of the Commjttee (Task 5):

* JFJis going to complete and issue anote on the FME ‘s work sofar
* BÞB is going to enswe that the Príme Minisier 's Office announces 

the changes in the Committee andsends anew letter ofappointment
* JFJ will get an outsider rs assessment o f the idea o f  holding a hcilf a 

day seminar in January with short presentation by the Committee, 
Oíiver Wyman et.c,t to be discussed ai the next. meeting

8. Other issues
- MJ distributed the table of contents for a forthcoming book descríbing 
exampíes of the IMF!s cooperatíon in fmancial críses prevention and 
reconstuction.
- BG and ME reported on the recent meetings on deposit ínsurance related 
matíers in the Haague and the state of negotíations,
- BÞB infomed .that the IMF is preparing a staíf visit by the middle’ of 
December with a new mission chief,
- BG asked MJ whether he could write an evaluation of the cument situation. 
MJ offered to share with the Committee his IhfF “Back to Office” report 
that will be ready shortly as a confidential document.
- IF distibuted a Central Bank Memo, dated December 5 2008 (S1-4 6236), 
on key assumptions by the IMF in íts debt- sustaínabilít)' anaJysís for lceland.
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- IF distributed (earííer e-máiled) a draft by F. Fallan sent by Lars Nyberg, 
Deputy Govemor of Riksbanken: “Iceiand ~ prime victim of EU’s outdated 
supendsory and regulatory fi'ameworkt .Response to Letter from Iceland”. 
Lars Nyberg has sent the paper to the de Laroísiere group wLere he 
participates and which deals with the new EU architecture of superviston to 
follow the crísis.

The next meetíng will be held on Fríday DecemLer 13 at 12:00 sharp 
with BÞB in the Chair. Md wili return ín míd-Januaty and formally 
assume the Chairmanship of the committee.

• Áfier the meeting BB took upon himselfthe task o f assemhlíng a ll the 
minutes o f Control Tower/Coordinalion Convnittee meetings hetd in 
the period Octoher 3, 2008 to thepresent. (Task 6)

Atlachments: -
1. Table of Contents for the forthcoming book; “Success of the 

Intemational Monetary Fund; Cooperatíon at Work”
2. Lykilforsendur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem. lágu tíí 

grundvallar útreikníngum á sjálfbæmí erlendrar skuldastöðu 
íslenska ríkisinSj Minnisblað SÍ, dags. 5. des, 2008

3. Preliminary draft by F. Fallan, staff member at Sveríges 
Riksbank, dated December 1} 2008: uIceland -  príme victim of 
EU’s outdated supervísory and regulatory framework: Response 
to Letter from Iceland



Attending: Bolli Þór BoIIesoii, Bjöm Rúnai* Guðmundsson, Baldui* 
Guðlaugsson, Jónína S, Lárusdóttir, Martin Eyjólfsson, Jónas Fr. Jónsson, 
Ingimundur Fríðriksson and Tryggví Pálsson who drafted the minutes.
Ben HeJps and Thomas C. Wanty', Fartners from Oliver Wyman, vvere 
present when item 1 on the Agenda vvas discussed. ME and BRG left the 
meeting after that discussion.

Agenda:
1. Requested Memos regarding key elements of successíul 

corporate restructuríng and víew on the futum structure of 
fínancial system

2. Progress before next Creditors' Meetings
3. Authoritíes strategy regarding Savings Banks and Icebazik
4. Proposal for an Asset Management Company'
5. Oíher reports on outstanding tasks

X. Requested Memos regarding key elements of successful corporate 
restructuring and vievv on fhe future structure of fmancíal system 
BÞB has negotiated with Oliver Wyman to deliver the memos mentioned 
above before the end of January 2009,

Ben Helps and Thomas C, Wanty distríbuted and presented “Olíver W}mian 
perspectives on the Icelandíc bank restructuring process”. They- also 
commented oh the Creditor Meetings they had attended, stating e.g.: “These 
are serious people with serious objections”. On behalf of Oliver Wyman 
they recommended a restiucturing expeit be hired and a Central Program 
Management Offlce be set up.

The Committee resolved to (Task 7, BÞB-MJ);
* Take the Oiiver Wyman suggestions itnder consideration,(After the 

meeting BÞB requested and obtained ffom OW the attached memo 
on the t(Icelandic Negotiation Task Force11 for further clarificatíon),

2. Progress before next Creditors’ Meefing
JFJ distributed a FME memo on the second opinion Oliver Wyman has been 
híred to give and the net assets vaiuation for the new and o)d banks, The 
indicative cost estimates received ffom PwC, KPMG and Deloitte are way

Deceinber 14, 2008
SI-46523

Coordination Commi.ttee Meeting
Nr, 2, December 11, 2008 at 14:00-15:45, Central Bank of Iceland



December 15,2008
SI-46673

Attending; Bolli >ór Bollason, Bjöm Rúnar Guðmtmdsson, Baldur 
Guölaugsson, Jónína S. Lárusdóttir, Jónas Fr. Jónsson, Ingimundur 
Friðriksson and Tryggvi Pálsson wbo drafted the minutes.

Ágenda:
1, Icelandic Negotiatíon Task Force
2, Net asset valuation for the new and oldhanks: altemadves. 

and costs
3, Áuthorities strategy regai'ding Savings Banks and Icebank
4, Other fmanciaí companies position
5, Proposal. for an Asset Management Company
ó. Outstanding tasks and other issues

1. Icelandic Negotiation Task Force
The role of financial advisors was discussed with reference to Oliver 
Wyman’s paper on Iceiandic Negotiation Task Force distributed after the 
previous meeting.

The Commíttee resolved that (Task9t BÞB):
® Tlie Oíiver Wyman suggestions on Restrucíuring negotiator w ill not 

be addressed nowbut organisation possibilities w ill be under furiher 
consideration. Á meet'mg wilt be set. up with the Chairmen o f aíl the 
Resolution Committees and the Heads o f the Project groups o f  
Kaupthtng and G litn ir in order to define the role o f the financial 
advisors.

2, Net asset valuation for the new and old banks; alternatives and costs 
JFJ distributed a FME table depicting key variables in the valuation of íhe 
New and Old banks, i.e. project, buyer and time,

The Committee resolved to (Task 10, JFJ):
* The valuation o f the new and old banks w ill be carried out fo r  the 

new banks as suggested in íhe table. For the oíd banksj the 
valuaíion w ill be carried out as described in the table unless the 
IMF_, f irs t ctnd foretnost, and resoluiion committees, and possibly the 
creditors, finds it unnecessary. The buyers o f íhe projects would be 
the New banks and Old banks fas shown in the tablej. One company

Coordination Committee Meefing
Nr. 3, December 15, 2008 at 11:00-12:15, Ceníral Bank of Iceíand
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w ili be cisJœd to deliver the nei assei valuations (isl. undirmat) and 
that would not be Oliver Wyman as thaí company has been hired to 
give íhe second opinion (isl\ yfirmat).

Discnssionspostponed to the next meeting of items 3-5:
3, AuthoHties strntegy regarding Savings Banks and Icebank
4, Other ílnnncial companies
5, Proposal for an Asset Management Company

6t Outstanding tasks and otherissues
- JSL recommended more commimication and suggested that a background 
press meeting be held íhis week. A decision was postponed to the next 
meetíng.
- BÞB wiíí check whether the meeting wíth the ministers planned for 
tomorrow can bepostponed,
- TP will send to the Committee a Memo on Kaupthing and Spatksjóður 
Mýrarsýslu written by Finnur Sveinbjörnsson, CEO of Kauptliing.

The next meeting wdll be on Wednesday Ðecember 17 at 11:00,

Átiachmenís:
1. FME: Vaíualion of New and-Old banks



December 17, 2008
SI-46725

Attending: Bolli Þór Bollason, Baldur Guðlaugsson, Jónina S. Lárusdóttir, 
Martin Eyjólfsson, Jónas Fr. Jónsson, Ingimundur Friðríksson and Tryggvi 
Pálsson who drafted the mínutes.

Agenda:
1. Authortties strategy regarding Savings Banks and Icebank
2. Other ftnancial companies posítion
3. Proposal for an Asset Management Company
4. Communication: background press meeting and seminar
5. Outs tanding ta sks and other i s sues

X. Authoríties strategy regarding Savzngs Banks and Icebank 
BG informed that the govemment had adopted rules with respect to 
paragraph 2 in the Emergency Act 125/2008. TP and JFJ reported on 
SPRON’s and Icebankh negotiations with creditors- and the viabihty of 
savings banks.

The Committee resolved (Task 11, JFJ):
* FME w ill request a report on the altemaiives, including the legal 

consequences, fo r  protecting deposits in case o f a potential savings 
bank bankruptcy. Ándri Árnasón and Jóhannes Bjarni Björnsson w ill 
be asked to write the reportandfinish U before the end o f íhe mqnth.

The Committee íurther resolved (Task 12, BG)
* Þörhallur Arason, as head o f the working group analysing the 

smaller financial companies, w iíl urge the three main savings banks 
intending to merge to complete their merger before the end o f the 
month.

2. Other financial companies
JEJ, TF and IF reported on the situation of the investment banks, in 
paiticular Straumiu’s request for a loan from the CentTal Bank. The need of 
the Central Bank.to proceed with margin calls was also discussed.

The Committee resolved (Task 13, BG and IF);

Coordination Commíttee Meeting
Nr. 4, December 17, 2008 at 11:00-12:30, Central Bank of Iceland



December 23, 2008
SI-47219

Attendíng: Bolli Þór Bollason, BjÖm Rúnar Guðmundsson, Baídur 
Guðlaugsson, Jónína S, Lámsdóttir, Martin Eyjólfss.on, btigimundur 
Fríðriksson and Tryggvi Pálsson who draíted the minute-s,

Agenda:
1, Communication: hackground press meeting and/or, seminar
2, Other outstanding tasks and issues

a. Committee’s Letter of Mandate (Task 5)
b. Negotíatíng Team (Task 7 and 9)
c. Vaiuations (Task 8 and 10)
d. Protectíon of Deposits (Task 11)
e. Mergers of S avíngs B anks (Task 12)
f. Recapitalization of Central Bank (Task 13)

1, Communícation; haclcground press meeting and/or seminar
JSL had talked to JFJ príor to the meeting about the possibilities. After 
discussions the Committee resolved (Task 14, BÞB, JSL and JFJ);

* BÞB, JSL and JFJ w ill on behalf o f the Committee prepare two press 
meetings to be held in January. The former to be held in earíy 
January and the latter when Mats Josefsson w ill be able to íake part,

2. Other outstanding tasks and íssues
a. Committee’s Letter of Mandate (Task 5)
A draft presented by BÞB was discussed,

b. Negotiating Team (Task 7 and 9)
Under consideration.

c. Valuations (Task 8 and ÍÖ)
BÞB had discussed the matter wíth JFJ in light of the IMF Programme. TP 
and BRG were asked to follow up with JFJ the question regarding the need 
for valuations of the old banks, The process might be speeded up and costs 
lowered if two valuations for the old banks are not needed.

C.oordination Comxnittee Meeting
Nr, 5, D ecem ber22 ,2008 at 15:00-16:30, Ceníral Bank of Iceland



7 January, 2009
SI-47393

Attending: Bolli Þór Bollason, Bjöm Rúnar Guðmundsson, Baldur 
Guðlaugsson, Jónína S, Lárusdóttir, Martin Eyjólfsson, Jónas Fr. Jónsson, 
Ingimundur Friðriksson and Tryggvi Pálsson who drafted the minutes.
Ben Helps from Oliver Wyman and Agúst Þór Jónsson participated in the 
meeting for Agenda item 1.

Agenda;
1. Progress report from Olíver Wyman
2. Smaller frnancial companies and associated matters
3. Oútstanding tasks and issues
4. Other matters

1. Progress report from OHver Wyman
Ben Helps presented a Status update; Corporate Restructuiíng / Future of 
Domestic Banking, dated 6 January 2009. Initial findings were díscussed. 
Oliver Wyman intends to present its initial recoimnendations to the 
Commíttee in the week commencing 19 January,

The Commíttee resolved (Task 16, BÞB):
* 'To hold meetings with the Chairmen and CEO ’s o f  the new banks 

and the Chairmen o f the Resolution Committees. Tíie f irs t meeting 
w ill be with Kaupþing néxt Priday, Jón Sigurgeirsson, the Central 
Bánks representative on the Kaupþing Steering Committee w ill be 
asked to attend that meeting,

2. Smaller frnancial companies and associated matters
TP} BG, JFJ and IF reported, The Ministry of Finance and the Central Bank 
are close to fmdíng a solution to the unsecured claims held by the Centrai 
Bank íssued by the old banks, The Treasury will then set the terms and 
conditions for credit to the smaller financiai companies concemed. It is now 
believed that NÍB will not block the SPRON negotíations and will accept a 
wríte down of claims but refuse conversion into equity,

3. Outstandlng tasks and issues
« JFJ reported tliat Deloitte had been assigned to valuate the new 

banks (Task 10).

Coordination Committee Meetíng (6)
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* The FME will contact íhe IMF regarding the need for valuation of 
the old banks and tirne limits in the Letter of Intent (Task 8).

* The reporí on altematives to protect deposíts in case of a potential 
savings banlc bankruptcy is to be expected soon (Task 11).

*- JH  presented a list of poxnts for discussion.

4, Öther matters
Einar Gimnarsson, Director, will be replacing Martin Eyjólfsson in the 
Comniittee as representative of the jVíinistr)' for Foreign Affairs.

The next meefíng wíll be wifh ICanpþíng on Friday 9 January at 15:00 
in the Centrai Banld followed by a regular meefíng on Friday 16 
January at 14:00. Meetíngs with the other tvifo banks are pianned for 
next week.

Attachments:
1. Oliver W)onan: Memo from Ben Helps - Status update: Corporate 

Restructuiing/Future ofDomestic Banking, 6 January 2009
2. JFJ: Points for discussion



9 January, 2009
SI-47434

Attendíng: Steinar Þór Guðgeirsson, Chaírman of fhe Resolution
Committee for Kaupthing, Finnur SveinbjÖmssorx, CEO of New Kaupthing, 
Jón Sigurgeirsson, member of tlie Kaupthing Steeríng Committee, Bolli Þór 
Bollason, BjÖm Rúnar Guðmundsson, Baldur Guðlaugsson, Jónína S. 
Lárusdóttir, Einar Gunnarsson, Jónas Fr. Jónsson, Ingimundur Fríðríksson 
and Tryggvi Pálsson who drafted the mínutes.

Agenda:
1. Progress made by the Resolution Committee

a. Policy on Asset Management
b. Creditor Management
c. Communícation

2. Coiporate Restructuring
a, Restructuring Process (Asset Management 

Companies)
b. Work-outs and flow of Credít

3. Future of Domestic Banking
a. Need fbr fmanciai services
b. Future ownership/sources of equíty
c. Pressing issues

4. Otlterissues

1. Progress made by the Resolution Commxttee
Steinar Þór Guðgeirsson reported on the work of the Resolution Committee 
and Jón Sigm-geirsson commented on the situation regarding FIH. A 
snmmary of the main points discussed is in the attached memo.

2. and 3. Corporate restructuxdng / Future of Domestic Banking 
Finnur Sveinbjönxsson reported on the main issues in the operations of the 
New Kaupthing and some aspects of the road ahead. A suxnxnary of the main 
points discussed is in the attached memo.

Coordination Committee Meeting (7)
9 January, 2009 at 15:00-17:00, Central Bank o f  Iceland
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4, öther íssues
BÞB informed the Committee of the ttew role Guðmundur Ámason has been 
entrusted mth.

The next meetíngs are scheduled the Chairman and CEO of NBI on 
Monday 12 January at 13í3Ö} Chairmen of the Itesolution Committees 
of NBI and Glitnir on Wednesday 14 January at 12 and Chaircnan and 
CEO of Glitnir on Thursday 15 Januai*y at 12. The next regular 
meeting wiil be on Friday 16 January at 14:00.

Áttachment:
1. Memo on discussions regarding Öld and New Kaupþíng.



13 January. 2009 
SÍ-47745

Atten díng: Elín Sigfusdóttir, CEO of NBI, Ásmnndur Stefánsson, 
Chaírman of NBI, Bolli Þór Bollason, Bjöm Rúnar Guðmundsson, Baldur 
Guðlaugsson, Jónína S, Lárusdóttir, Einar Gunnarsson, Jónas Fr. Jónsson, 
Ingimundur Friðriksson and Tryggvi Pálsson who drafted the minutes.

Agenda:
1. Corporate Restructuring

a. Restructuríng Process (Asset Management 
Companies)

b. Work-outs and flow of Credit

2. Puture of Domestic Banking
a. Need for íjnancíal sendces
b. Future ownership/sources of nquity
c. Pressíng issues

3. Otherissues

1, and 2, Corporaíe restructuríng í Future of Domestíc Banking 
Elín Sigfusdóttir and Ásmundur Stefánsson reported on the main issues in 
the operations of the NBI. A summaiy of the main points discussed is in the 
attached memo,

3, Otherissues
1. Commtmícation: J5J distributed an outlme of a seminar with 

the press. After discussions he was asked to prepare a revised 
draft to be presented at the next regular meeting on Friday,

2. Valuations: The FME has announced that the deadííne for 
the valuatíons will be decided on 15 February.

3. AMC; The need for AMCs was discussed but no 
recommendatton made.

The next meetings are scheduled with the Chairman and CEO of 
Glitnir on Thursday 15 January at 12:00 and the Chairmen of the 
Resolution Committees of NBI and Giitnir that same day at 13:00. The 
next regular meetíngwill be on Friday 16 January at 14:00,

Áttachment:
1, Memo on discusstons regmding NBL

Coordínation Commíttee Meetíng (8)
12 January, 2009 at 13:30-15:30, Central Bank o f Iceland



SI-47867

Attending: Bima Einarsdóttir, CEO of NBI, and Jóhannes Baldursson, MD 
of Glítnir's Treasury & Capital Markets, Bolli Þór Boliason, Bjöm Riinar 
Guðmundsson, Baldur Guðlaugsson, Jónína S. Lárusdóttir, Einar 
Gunnarsson, Jónas Fr. Jónsson, Ingimundur Friðriksson and Tryggvi 
Páisson who drafted the minuíes.

Agenda*.
1. Corporate Restructuring

a, Restructuring Process (Asset Management 
Companies)

b. Work-oUts and flovv of Credit

2. Future of Domestic Banking
a. Need for frnancial services
b. Future ownership/sources ofequity
c. Pressing issues

3. Other issues

1. and 2. Corporate restructurmg / Future of Domestic Banking 
Bima Einarsdóttir and Jóharmes Baidursson reported on the main issues in 
the operations of Glítnir. A sumroary of the main points discussed is in the 
attached memo.

3. Other issues
No other íssues were discussed.

This meeting was directly followed by a meeting wíth the Chairrnen of 
the Resolutiön Committees of NBI and Glitnlr. Tke next regular 
meeting will be on Friday ló  January at 14:00,

Áttachment:
1. Memo on discussions regardíng GUtnir.

Coordmation Comxxiittee Meeting (9)
15 January, 2009 at 12:00-13:10, Central Bank o f íceland



SI-47868

Attendíng: Ámi Tómasson, Chairman of Glitnir's Resolutíon Committee, 
Lárus Fínnbogason, Chairman of Landsbanki’s Resolution Committee, Bolli 
Þór Bollason, Bjöm Rúnar Guðmundsson, Baldur Guðlaugsson, Jónína S. 
Lárusdóttix, EÍnar Gunnarsson, Jónas Fr. Jónsson, Ingimundur Friðriksson 
and Tryggví Pálsson who drafted the mínutes,

Agenda:
1. Progress made by the Resolution Committees

a. Policy on Asset Management
b. Creditor Management
c. Commnnication

2. Other issues

X, Progress made by theResolution Committees
Ámi Tómasson and Láms Fmnbogason reported on progress made. A 
summary of the main points discussed is ín the attached memo.

2. Other issues
No other íssues were discussed.

Coordination Committee Meeting (10)
15 January, 2009 at 13:15-14:40, Central Bank o f Iceland
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Sl-47900

Attending: Mats Josefsson, Bolli Þór Boliason, Baldur Guðlaugsson,
Jónína S. Lárusdóttir, Einar Gunnarsson, Jónas Fr. Jónsson, Ingimundur
Friðriksson and Ttyggví Pálsson who drafted the minutes.

Agenda:
1. Role and responsibihty of the Coordination Committee
2. Note on Strategy, including prioríties, e.g.

* New banks
* Savings banks and other financial companíes
* Coiporate Restructuring
* AMCs
» Crédítor Management
* Oíd banks
* ?

3. Communication
4. Asset Management Compatbes
5. Otheríssues

* Regular meetíngs on Wednesdays
• ListofTasks

1. Role and responsíbility of the Coordination Committee
The Committee resolved to (Task 17, MJ}:

• Write a summary o f the role o f  the Coordination Committee. (MJ 
w ili wríte a one page firs t drafl, send it to other members o f  the 
Committee andput it  on the Agendafor ihe next meeting.)

2. Note on Strategy, íncluding priorities
The Committee resolved to (Task 18, Members of the Committee):

* Write a Strategy Noie. (The Strategy Note w ill be a live documení 
covering the main issues. I tw i l l  be both a status repori andforward- 
looking, it w ill seí *out the goals and key issues with príorities in 
mind, It w itl be about 5 pages in length. Members w ill send drafts o f  
separate inputs in English to TP before 6 o ’clock pm on Tuesday, 20 
January, ,in preparation fo r  discussion at the next meeting, The 
Committee w ill then send the revised draft ío the four key Minisíers, 
whereupon it  w iíl be shown to the Cabinet and presented at a Press 
Seminar.)

Coordination Coimnittee Meeting (11)
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The allocation of the inputs to the Strategy Report was as follows:
* Introductíon: MJ
• New banks: FME
• Savings banks and other financial companies: MoF
♦ Savings banks and ownership Íssues: FME 
« Corpoiate restructuring: PMO
« AMCs; CB
* Creditor management: FME
* Old banks: FME
* Settlement with depositors: MFF
• Ownership issues; MOF
• Regulation and suporvision: MBA
• Communication: MBA

3. Communícatiöii
JFJ presented a preliminary program for the Piess Seminar. Some changes 
were suggested. The Seminar is to be held on the same day as the Cabinet 
approves the Strategy Note.

4* AssetManagement Companies
The need for AMCs and the banks’ abilíty or inabillty to handle work-outs 
independentiy was discussed. A policy outiine wíll be forthcoming in the 
Strategy Note.

5. Other issues
♦ Regular meetings will be held on Wednesdays at 12:00
* A Task List was distributed. It gíves an overview of tasks allocated 

by the Committee and facilitates foilow up,
♦ JFJ flagged probíems ahead for the smaller financial companies, e.g. 

how should the Authorities respond to creditors' request for.a fuither 
extension of negotiations regarding Sparisjóðabankinn.

• Rumours about the instability of tiie new banks and possible threat to 
deposits were discussed.

* Mats Josefsson will be staymg at the Í919 Radisson Hoíel, his e- 
maii addresses are mats.iosefsson@for.stir.is or mi@nmo.is. his 
mobiie number is 695 3341.

The next meeting will be on W7ednesday 21 January at 12:00-15:00 for 
discussion abouf the Strategy Note to be followed by a meeting on the 
topics of Sparisjóðabankinn and smaller financial companies (except 
savings banks). The main representatives ín the Working Group on 
Smaller Financíal Companies will be asked to attend and send a memo 
before the meetíng. A díscussion about savings banks wfll be on the 
Agenda for the regular meeting on 28 January.

mailto:mats.iosefsson@for.stir.is
mailto:mi@nmo.is


SI-47971

Attending: Mats Josefsson, Bolli Þór Bollasonj Guðmundur Ámason, 
Baldur Guðlaugsson, Jónína S. Lárusdóttir, Jónas Fr. Jónsson, Ingimundur 
Friðriksson and Tryggvi Pálsson who drafted íhe minutes.
The workíng group on smaller financial companies, i.e. Þórhallur Arason, 
Kjartan Gunnarsson. Guðmundur Jónsson, Sturla Pálsson and Jóhannes 
Bjarni Bjðmsson attended for deliberations on item 3,

Ágenda;

1. Role and responsibílity ofíhe Coordinatjon Commlttee

2. StrategyNote

3. Sparisjóðabankinn and small fmanciaí companies

4. Creditors' concems/Resolution Committees

5. Otherissues
a. Yaluation of old banks
b. Regional MoU mandate

1. Role and responsibilíty of the Coordination Committee
MJ had written a draft which was sent to the Committee before the meeting. 
MJ will Ínoorporate a revísed draft into the Strategy Note document GÁ 
indicated how the Committee's roíe will ftt in with an overall plan to be 
presented in the Cabinet on Friday by the Príme Mínister.

2. Strategy Note
A firsí draft of the Strategy Note was sent to the Committee before the 
meeting. Á revised draft will be discussed at a specíal Committee meeting 
on Saturday in preparation for a Cabinet meeting next Tuesday followed by 
the Press Seminar. MJ and TP wiíl do the editing with new inputs from JFJ 
and JSL.

3. Sparisjóðabankinn and small financiai companies
The working group had sent two documents before the meeting, i.e, on the 
restructuring of Icebank and a memorandum on debt eonversions for the 
fmanctal compánies. These memos met with the Committee’s approval A

Coordination Committee Meeting (12)
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third document on key facts about smaller fmancial companies was also 
discussed,

The Committee recommended, with BÞB abstaining bécause of famdy ties 
(Task 19, JFJ/BG):

* The FME shouíd extend its deadline hy om month io 28 February. 
The MoF should set out andpresent its policy regarding Icebankand 
SPRON io other creditors.

4, Credítors’ concerns/ Resoiution Committees
T4J informed about his, GÁ's and BRG's meeting with creditors. After 
discussions JFJ ofí’ered to prepare a note describing the legal fíamework and 
process witb reference to tbe FME paper on Restructuring of the Iceíandic 
Banking Sector, dated 10 December 2008.

5* Ofher issues
* JFJ will present the Committe with FME's proposal regardtng 

valuatíon of oid banks at the meeting on Saturday. The Prime 
Minísters Ofíice will confer with the IMF regarding these valuations.

* IP  reported on Peter Nyberg’s request for a revised mandate and 
timeiine for the Nordic-Baltíc Financial Cooperation Working 
Group,

The next meetmg will be on Saturday 24 January at 12:00 for íinalizing 
the draft of the Strategy Note.
The next regular meetíng will be on Wednesday 28 January. 

Attachments:
1. Restructuring of Icebank- Notes on Current Status and next steps
2. Memorandum- Proposal for restructuring of financial undertakings’ 

debt due to collateral ioan facilíties with the Central Bank of Iceland, 
20 January 2009

3. FME: (Key facts about smaller financíal companies)
4. MJ: Meeting with the German Creditors, 19 January 2009
5. Peter Nyberg: Revising the mandate and timeline for the Nordic- 

Baltic Financiaí Cooperation Working Group, 20 January 2009
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Attending: Mats Josefssón, BoJíi Þór Boíiason, Guðmundur Ámason, 
Baldur Guðlaugsson, Jónína S. Lárusdóttir, Einar Gunnarsson, Jónas Fr. 
Jónsson, íngimundur Fríðriksson (had to leave eariy) and Tryggvi Pálsson 
w-ho drafted the minutes.
Þórhalíur Arason and Ragnar Hafliðason attended for deliberations on item 
1 and 2. Ben Helps and Sean Cory from Oliver Wyman attended for item 2.

Agenda:
1. Savings banks

2. Oliver Wyman: Asset Management Company and related 
issues

3. StrategyNote

4. Note on Legal Framevvork and Resöíution Committees

5. Otlver íssues
a. Valuation of old banks
b. Venue for meetings

1. Savings banks
RH presented an overview and key statistics on the savings banks’ positíon. 
JFJ warned that if tiie negotiations with creditors of Sparisjóðabankínn and 
SFRON are not successfui then action will have to be taken. The FME has 
an emergency plan ready.

The Commíttee recomm.ends (Task 20, BG)
* Thé M inistiy o f Finance should stress the fina liíy  o f the deadline 

FME has given to Sparisjóðabankinn and SPRON, íhe limits to the 
financial commitment by 'the Government and that i f  the negotiations 
are not successful then action w ill have to be taken by the relcvant 
authoriíies. This w ilí be done by wrifing formal letters to the 
crediiors’ Steermg Committees, drafted by the Working Group, with 
copies sent to the Coordmation Committee before the end o f this 
week

2, Ásset management Company and related íssues

Coordination Committee Meeting (13)
28 January, 2009 at 12:00-15:20, Central Bank of Iceland
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Ben Helps and Sean Cory presented Olíver Wyman's Memo proposing the 
establishment of an AMC and referred to their letter sent to MJ and BÞB 
eariier. After aíl members had given their views it was decided to aim for a 
recommendation at the next meeting,

3. Strategy Note
The draftof the Strategy Note was discussed. It will be further edited by MJ 
and TP in order to incorporate suggestions made by members. A new draft 
wiíl be sent out before the next meeting. The Press Seminar will not take 
place before the new government has been appointed.

4. Note on Legal Framework and Resolution Coinmittees 
Discussion was postponed, The Note wííl be sent to members before the 
next meeting.

5. Other issues
« MJ reported on his, GÁ and BRG meetings with the new banks' 

CEOs,
« Öliver Wyman will next Friday^end to members it's findings on the 

Future of Icelandic Domestíc Banking, The topic will be discussed at 
the next meeting aiong with the question of a Bank Holding 
Company.

e A mission from the IMF will arrive on 12 February to prepare the 
first review,

* JFJ wili not be attending the Committee's meeting from now on. He 
thanked members forthe cooperation. Members wished him well.

The next meefing wiH be on Wednesday 4 January at 12:00 in the 
Cuíture House, 2nd floor.

Áttachments;
1. FME: Tables and other information on the savibgs banks, 28 January 

2009.
2. Öliver Wyman: Icelandic bank restructuring project- Establishing a 

single Icelandic Asset Management Company.
3. Oliver Wyman: Establishing m  Asset Management Company, Letter 

to MJ and BÞB, 26 January 2009,

iyrnriTnrT--i ibiiiÉniíTrifB iii ......  m ■
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Attendíng: Mats Josefsson, Guðmundur Árnason, Bjðm Rúnar
Guðmundsson, Baídur Guðlaugsson, Jónfna S, Lárusdóttir, Einar 
Gunnarsson, Ragnar Hafliðason, Ingímundur Friðriksson and Tryggvi 
Pálsson who drafted the mínutes.
Ben Helps and Sean Cory from Öliver Wyman attended for ítem 2.

Agenda:
1. Strategy Note
2. Presentation by Oliver Wyman about Future Bankíng System
3. Valuatíon ofbanks
4. Press Seminar
5. Next Agenda

X. Strategy Note
A new draft of the Strategy Note was disiributed before the meeting. Minor 
changes were suggested, The Strategy Note was approved by the Committee 
and will now be transiated.
GÁ, JSL and BRG have discussed the Strategy Note and the establishment 
of an AMC wíth the Ministers of Finance and Business Affaírs. Tomorrow 
GÁ and BRG will meet with the Prime Minister for that same purpose. The. 
intention ís to presení the Strategy Note to the Cabinet on Friday,

% Oliver Wyman’s Report on the Future Banking System 
Ben Helps ánd Sean Cory presented Oliver Wyman’s Report. AIÍ of the 
members of the Commíttce gave their response to the Report. Oliver 
Wyman was asked to substantíaíe better their recommendations and finalize 
their report.

3. Yaíuation of banks
RH reported on the vaiuation of the new and oíd banks 'and delivered a 
memo. The FME íntends, given the approval of the Ministry of Finance, to 
finalize a contract wíth Oliver Wyman to carry out the valuation of the old 
banks' net assets>

4. Press seminar
The seminar wilí take place earíy next week. The program is yet to be 
determmed.

Coordination Committee Meeting (14)
4 February, 2009 at 12:00-15:00, Cultural House
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5, Next ageada and otber issues
* MJ, GÁ and BRG attended Glxtnir's Credrtor Meeting thís morning. 

MJ suggested credítors' representatives shouid be invited to present 
thelr views to the Committee at its next meeting. The suggestiqn was 
acoepted.

* RH will at the next meeting hoid a presentation on the eonditíon of 
the new banhs.

* BRG is going to ask the lavv firm Logos to clarííy its role as advisors 
in orderto avoid confíícts of interest.

The nexí meefing will be on Wednesday 11 February at 12:00 in the 
Cuíture Housej 2nd floor.

Áítachments:
1. Oíiver Wyman: Future of domestic-banking, 4 Pebruary 2009.
2. FME: Memo to the Coordtnation Committtee on the valuadon of the 

old banks, 3 February 2009.
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Áttendíng: Mats Josefsson, Guðmundur Ámason, índriði H. Þorláksson, 
Þórhailtrr Árason, Jónína S. Lárusdóttir, Einar Gunnarsson, Ragnar 
Hafliðason and Tryggvi Pálsson who drafted the minutes.
Áslaug Ámadóttir (MoBA) atíended for item 1 and Guðmundur Jónsson 
(FME) for item 2.

Coordination Committee Meetíng (15)
1 ] February, 2009 at 'J 2:00-13:45, Cuttural House

Agenda:
1. Proposal for new legisiation on winding up fmanciál

undertakings
2. Condiíion ofthe new banks
3. Vaíuation of banks
4. Next Agenda and other issues

1. Proposal for new legislation on windíng up of fmanciai undertakings 
MoBA bas prepared a draft bíll of law on amendment of provisions on 
windtng up of fínanciaí undertakings, ÁÁ presented the draft bill.

The Committee recommends (Task 21, JSL):
* Furiher professional advice should be soughí before íhe biU is 

presented to Mþingi such as from ihe IMF. The Resolution 
Commitfees should be given the opportmity to commení and 
crediiors subsequently engaged before the b ill isfnalized,

2. Conditíon of the new banks
GJ and Rfí deíivered the FME report on the business ptans of the new 
banks.

The Commíttee recommends (Task 22, IfíÞ);
* The MoF should ask fo r  information on a ll assets that have been 

moved between the new and old banks since the in itia l split up. The 
information is to be discussed at the Committee's meeting on 25 
February.

3. Valuation of banks
Rfí reported on negotiations for the valuation of íhe oíd banks, He will 
recommend to the Board of the FME that Olíver ’Wyman be engaged to 
perform the valuatíon. The cost is to be borne by the old banks and the FME
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will inform the Chairmen of the Resolotion Committees before the 
agreement is Fmalized.

4. Next agenda and other issues
* The Committee wili meet on 18 February to díscuss work Ín 

progress. Mats Josefsson wiil be away during that week.
* For the Agenda on 25 February the following subjects were 

mentioned:
o Baiance sheets of the banks fr.om 15 November 2ÖÖ8 to 

present,
o Informatíon on transfer of assets 
o Savings banks and Sparisjóðabankínn (FME and MoF)

The next meeting will be on Wedsesday 18 Februarj' at 12:00 in the 
Culture House, 2nd fíoor.

Attachments:
1. ChapterXIl on the Áct on Financial UndertakingsÁÁII Feb. 2009
2. Bminess Plans o f  the New Banks, FhPE 1 ]  Feb, 2009
3. Létterfi'om Deloitte to FME regardmg timetable o f vahation, 6 Feb. 

2009(+ Appendix 1 &. 2)
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Atteudmg: Guðmundur Árnason, Bjöm Rúnar Guðmundsson, Indriði H. 
Þorláksson, .Þórhallur Arason, Jónína S. Lárusdóttír, Einar Gunnarsson, 
Ragnar Hafliðason and Tryggvi Pátsson who drafted the minutes.

Agenda: No formal agenda

Coordination Committee Meeting (16)
18 February, 2009 at 12:15-13:50, Cultural House

1. Meetingwith creditors
In a meeting wíth the Resoíutíon Committee of Landsbanki with its advisors 
it was requested that members from the Ministries would meet tomorrow 
with the Informal Creditor Committee. Repre-sentatives 'from the UK and 
Dutch authorities will be present. A list of questions wíll be supplied today. 
The Rrime Minister's Office and the Ministry of Finance are going to attend 
this meefmg along wíth tbo-FMH. The Cabinets' three policy memos will be 
presented but possíble changes ín the law on winding up financial 
undertakiDgs are not to be outlined.

2. Olíver Wyman
Potential conílicts of interest ín the OW projects were discussed. There- is 
disappointment regarding OW report on the friture of Icelandíc banking and 
general agreement that OW’s work on the valuation of the banks should 
have priority.

3, Negotiations between the old and new banks/ advisors
IHÞ presented a draft of a MoF memo on the preparations for the 
negotiations. It mentiones a Steering Group with members from the new 
banks and the chairman Þorsteinn Þorstemsson acting for the MoF. The 
Steering Group will report to a group from the PMO, MoF and MoBA and 
keep the CC Ínformed. Hawkpoint and Holihan Lokey have made bíds to 
advise the State in this matter. The arrangemént will be in accordance with 
the Cabínet's decision.

4, Other issues
* EG urged that Ríkískaup should be consulted regarding contracts 

with advísors. It Ís important to use its expertíse in concluding such 
contracts and to be compliant with EEA directives.

* TP, ÞA and RH provided information on the precarious situation of 
SPRON, Sparisjóðabankinn and other small fmancial undertakíngs.
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» JSL drew attentíon to the sítuatíon of the smaller savings banks with 
diíficult operatíng prospects. Also, she informed the committee of 
the work being done in relation to foreign exchange Íoans to 
households.

The next meeting wíll be on Wednesday 25 February at 12:00 in the 
Culture House, 2nd floor.

Attachment:
1. Negotiatiom between the old and new banks, M oF Memo T8 Feb, 

2009
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Áttendíng: Mats Josefsson, Guðmundur Ámason, BjÖm Rúnar
Guðmnndsson, Indriðí H. Þorláksson, Þórhallur Arason, Jónína S. 
Lárusdóttir and Ragnar Hafliðason. Mats drafted the mínutes.
Representatives for Bayem LB, Bingham Mc Cutchen, Deutsche Bank and 
SMBC took part in item 1 and from Deloitte in item 2.

Agenda: Ho formal agenda 

L Presentation by credítors
Representatives from the creditors told the Commíttee of tlieir concems, laíd 
out a possible solution and suggested some next steps. These poínts were 
summarized in a letter sent to the Committee the- following day. This letter 
is attached to these Minutes.

2. Valuation of the banks
Deloitte is requested to finish its valuatíon by the end of March, Tlie second 
opinion provided by Oliver Wyman ís to be ready on 15 April. The FMB 
had determined that a maximum of 10 days may elapse after that before the 
ínstrument between íhe old and new banks wouíd be determined. The 
creditors fmd thís time limit of 10 days too short.

The Committee recommends that (Task 23, RH):
* The FME should exiend the maximum ti?ne íimit, e,g> to 20 days.

3. Draft of a bill for the AMC
The Ministry of Finance and the Ministry of Business Affairs are working 
on an AMC bill. In order to give Pai'liament suffícient íime the Ministries 
will have the bíll ready for a Cabinet meeting next Tuesday 3 March.

4. Savings bank and Sparisjóðabankinn
The discussion will be continued at the next meeting of the Committee,

The nex.t meeting'vrill be on Wednesday 4 March at 12:00 

ÁttachmenU
L Coordination Coinmittee Meeting with Bayern LB, Bingham Mc 

Cutchen, Ðeutsche Bank and SMBC, 26 February 2009 
2, Principles fo r stable capiial flows and fa ir  debt restructuring in 

emergmg markets, Institute oflnternational Finance, 31 March 2005

Coordmatíon Coxnmittee Meeting (17)
25 February, 2009 at 12:00, Cultural House
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Attending: Mats Josefsson, Svein Haraid 0ygard, Guðmundur Ámason, 
Bjöm Rúnar Guömundsson, Indriði H. Þorláksson, Þórhallur Arason, Jónína
S. Lámsdóttir, Einar Gunnarsson, Ragnar Hafliðason and Tryggvi Páísson 
who drafted the'minutes.

Participating from the IMF: Mark Flanagan and Luis Cortavarria. For item 5 
four representatives ttom Hawkpoint attended, led by Charles Wiison and 
Andrew Seip and joined by Þorsteinn Þorsteinsson.

Agenda:
1. Representatives from the IMF wjll join the Commi'ttee for 

lunch and provide some thoughts
2. Committee!s response to tíie creditors
3. Balance sheets of tlie bahks from 15 November 2008 to

present..
4. Infonnation on íransfer of assets
5.  ̂Presentation of financial advisors to the govemment

(Hawkpoint)
6. Savings banks and Sparisjóðabankinn
7. Foliow up on Committee's recommendations
8. Topics expeeted to be addressed over the next 6 weeks
9. Next Agenda and other íssues

The Chairman welcomed the partícipation of the Govemor of the Central 
Bank of Iceland who now represents the bank in the Committee.

1. The IMF mission
The representatives from the IMF stressed the following points: there is a 
significant debt sustainability problem, no further socializing of losses, give 
creditors a downside along wíth an upside, speed up the restructnring 
process and fínish it before the review, treat the remaining restructuring 
issues as a package, set up a timeframe and tackle the new hanks no later 
than mld-May.

2. Committee’s response to the creditors 
The Committee resolved (Task24, MJ):

♦ The Chairman o f the Committee 'will be avaiíable to meet creditors 
every third Wednesday at J5:00, Voluntary participation by other

Coordination Committee Meeting (18)
4 March, 2009 at 12:00, Cultural House
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members o f the Committee and Hawkpoínt. A7o minutes w ill he 
drafted. The firs t meeting wiíl be on S March 2009,

3. Balance sheéts of the banks 
Postponed

4. Infomation on tbe transfer of assets
IHb presented a Memo ffom the MoF, dated 4 March. The assets haye 
maínly been transferred ftom the new banks to the old and all cases are well 
documented. The largest transfers are into Landshanki and have not taken 
place since Decemher 2008,

The Committee recommended (Task 25, RH):
* Á fúe on the actnal transfers w ill beprovided to the Chairman o f the 

Committee.
* The FME should ask fo r a reporlfrom  the hanks on asset sales wiíh 

deiailed explanations. *

5. Presentation of fmancial advisor to the govemment
The representatives of Hawkpoint introduced theír company and mentioned 
some diffículties ahead in their assigned task.

6. Savings hanks and Sparisjóðabanldnn
SH0 offered that the Central Bank would take the lead in preparing an 
action plan.

7. Follow np on Commíttee's recommendations 
Postponed

8. Actions to be taken over the next two months
MJ asked members of the Committee to send written comments to the draft.

9. NextÁgenda and other issues
• MJ urged that a holding company provisíon be included ín the AMC 

bill to Alþingí,

• The next meeíing wiil be on Wednesday 1 i March at 12:00 

Attachment:
1. MoFMemo on the iransfer ofbank assets, dated 4 March 2009
2. MJ: Áctions to be taken over the next two months, draft dated 3 

March 2009
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Attending: Mats Josefssón, Svein Harald 0ygard, Guðmundur Amason, 
Bjöm Rúnar Guðmundsson, Þ.órhallur Arason, Jónína S, Lárusdóttír, Einar 
Gunnarsson, Ragnar HafHðason and Tryggvi Pálsson who drafted the 
minutes.

Agenda:
1. Actions to be taken over tbe next 2 months

2. Asset saies (Data to be provided hy FME)

3. Update on savings banks and small fmancial institutions

4. V aluation of the old banks

5. Next Agenda and other íssues

1, Actions to be taken over the next hvo months
Before last week's meeting MJ had sent out a draft which is to serve as a 
basis for the next Strategy Note, Wrítten comments came from the MoBA 
and MoF. The format of the Strategy Note and points raised were discussed. 
A first draft is to be ready next week and the fmal version a week later.

2, Asset sales
Postponed to the next meetíng.

3, Update on savings hanks and small financial institutíons
SH0' descríbed the coordination of work to speed up the reconstroction of 
the smailer deposít taking financial undertakings. The FME has given the 
SPRON creditors untíl next Wednesday 18 March at 16:00 to respond-to its 
letter and the MoF and CBI have given the Sparisjóðahankinn creditórs íhe 
same deadiíne. If positive responses are received, a satisfactory solution wíll 
be work'ed out before Friday 20 March at 16:00. If not, the relevant 
authorities will have to take necessaiy action.

4, Valuation of the old banks
Lois Cortavarría (IMF) in an e-m'aii to Jón Þ, Sigurgeirsson in the CBl 
opened up the possíbility of using domestic auditors wliich would reduce 
costs consíderably. RH will reply to Lois Cortavarria’s e-maii, The

Coordination Committee Meeting (19)
11 March, 2009 at 12:00, Cultural House
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Attending: Mats Josefsson, Svein Harald 0ygard, Indríðí H. Þoriáksson, 
Jónina S. Lárusdóttir, Guðmundur Amason, Björn Rúnar Guðmundsson, 
Þórhaliur Arason, Ragnar Hafiíðason and Tryggví Pálsson who di'afted the

Coordination Committee Meeting (20)
18 March, 2009 at 12:00, Cultural House

minutes.

Agenda:
1. Strategy Note II (Content and timing)

2. Update on savíngs banks

oD* Valuations of the banks

4. Asset sales (Data to be províded by FME)

5. Other issues

1, Strategy Note II
Before the meeting MJ had distributed an outline for the next Strategy Note. 
The Committee discussed the outline and allocaíed separate inputs, such as a 
summary on savings banks' Rom the CBI and guideiíne on banks’ debt 
restructuring from the MoF as well as the holding company. The FME will 
þrovide input on valuations and forensic audits going 12 months back (and a 
'month after the collapse). SH0 recommended that action be taken to xecover 
fraudulent funds with the belp of specialists and offered to deiiver a memo 
on the Norwegian Jahre case as an exampie. GÁ will make a list of workíng 
groups dealíng with restructuring and their mandate. The publícation of the 
Strategy Note Is planned for 7 April after prior approval of the Cabinet,

The Committee recommends (Task 26, RH, JSL):
* The FME should draft a proposal to recover fraudulent funds with 

the assistance o f  specialists on a '!no cure-no pay” basis. A shortlisi 
o f  capable specialist should be prepared and the IM F  consuhed as 
this action would broaden ihe scope o f what fhe IM F  is requiring 
regardingforensic áudits. JSL w ill checkwith the Mínistty o f Justice 
whether this action conflicts with the work o f other investigafive 
bodies.
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The Committee recommends (Task 27, IHÞ):
* The working group on AMC should request outside advise on the 

establishment and operations o f  the ÁMC and on debt restniciuring 
guideíines.

2. Update on savíngs banks and small fínancial institutíons
SH0 gave an account of progress made. The deadline given in the case of 
Sparisjóðabankinn and SPRON is today at 4 o'clock. Daily meetings are 
held to share information and coordinate actions.

3. Valuation'of the banks
ki the process of determining the capital injection to the new banks and the 
instrument it is crucíal to get the audited accounts which are to be ready no 
later than 31 March That deadline now seems tight which puts the 18 May 
timeline for completion, announced by the FME and ministers, into 
jeopardy.

4. Asset sales
RH delivered information from the newbanks on asset sales, The Chairman 
asked members to go through these papers and raise questions at the next 
meeting if need be.

5. Othez' issues and next meeting
* JSL refemed to the Consultative Group of the- Ministries, FME and 

CBI which has been dormant since 3 October 2008. She wondered 
whether that forum should be revitalized to exchange information 
and be alerted to risks in the tinancial system,

* The regular monthly meeting with creditors will be today at 15:00
* The next meeting will be on Wednesday 18 March at 12:00. Topics 

mentioned for that meeting were the savings banks, draft of the 
Strategy Note and FME*s note on the forensic audit and recovery of 
funds.

Attachments:
1. M J Outline o f Straíegy Note II, sent 17 March
2. Infomation on asseis sales fro n i Kaupþing 13 March, 

Landsbankinn 11 March and Islandsbanki 10 March.
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Áttending: Mats Josefsson, Svein Harald 0ygard, Indriði H, Þorláksson, 
Jónína S. Lárusdóttir, Þórhallur Arason, Ragnar Hafliðason and Tryggvi 
Pálsson who drafted the minutes. (JSL and ÞA had to leave the meeting as 
item 2 was being discussed and IHÞ after item 3 was covered).

Coordination Committee Meeting (21)
25 Majjch, 2009 at 12:00, Cultural House

Agenda:
1. Discussíon with Kaarlo Jánnári

2. Update on savings banks/ going forward

3. Strategy Note II (contributíons)

4. Vaíuafion of banks

5. Timetable for recapitalization

6. Asset sales (reactions from members)

7. Other issues

1. Discussion with Kaario Jánnari
Kaarlo Jannári presented the outlíne and conclusions of his Report on 
Banking Regulation and Supervision in Iceland: past, present and future. It 
ís part of the Authorities and IhfP stand by programme and wiíl be 
published on Monday at a Press Conferenoe, The Repori wili be followed up 
by the relevant authorities.

2. Update on savings banks/going forvvard
RH reported on events since the iast Committee meeting with SPRON and 
Sparisjóðabankinn going unde'r on Maj-ch 23, The situation at SPM was aiso 
discussed and conditions for public support.

The Committee recommends (Task 28, IHÞ, RH, TP);
* Á working group tmder the leadershíp o f  M oF should set out the 

conditions fo r  public support fo r  the savings banks such as change 
o f managernentj possibilities o f  additional capital, cost cutting, 
íimits on dividends and business pían. The working group shoutd 
keep the Committee informed ánd report its initiaí findings at the 
next meeting.
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3, Strategy Note II
MJ asked for requested contríbutíons to be delívered.

4, Valuatíon of the banlcs/forensic reviews
RH delívered a memo and accompanying slides on the terms of reference to 
commission a forensic review of tbe old banks. The matter wiíl be discussed 
at FME’s Board meeting today and taken up with the Specíal Prosecutor 
subsequently.

5, Tímetabie for recapitalization 
Postponed

b. Ásset sales
RH supplied dates of sales of Girtnir’s assets which had not been provided in 
an earlier líst. He will receive snpporting documentation within a week.

5. Other issues and next meetrng
* BRG should chair the next weekly meeting in the absense of MJ 

(The’meeting was later cancelled)

Áttachments:
L Memorandwn on the Requirements fo r  Terms ofReference 

to commissíon a Forensic Review ofthe Oíd Ranks, FME, 
24 March 2009

2. Forensic Review, Requiremenis fo r  scoping, Ahœttustýring 
ehf 25 March 2009

3. Glitnir- Seldar eignir, KÞD 10 mars 2009



Coordínation Committee Meeting (22)
8 April» 2009 at 12:00, Cultural House

Áttendiug: Ma.ts Josefsson, Bjöm Rúnar Guðmundsson, Guðmundur 
Ámason, Indfiði H. horláksson, Áslaug Ámadóttir, Þórhallur Arason, 
Ragnar Haflíðasonj Binar Gunnarsson and Tómas Brynjólfsson who drafted 
the minutes.

Agenda:
1. Report about the valuation done by Deloitte

2. Report about progress in strengthening tbe savings banks

3, Strateg '̂-Note 2, Whyhave there beenno contributions?

4. Role of the Committee (comments expected from members)

5. Valuation by OÍiver Wyman

6, Other issues

1* Report about the valuation done by Deloítte
Ragnar Hafliðason reported that Deloítíe had not yeí submitted á complete 
repoit but would hopefully provide one by the end of Wednesday. The delay 
ís related to paits that hanche homogenous portfoiios. A draft timetable for 
the prooess foliowing Deloitte handing in its report is being prepared. A 
written decísion on who will see whích part of the report also being 
prepared,

RH io provide in writing a timeline and list o f  those permitted' to access the 
repori

2, Report about progress in strengthening the savings banks 
Members were given an opportunity to express disagreement with decisions 
taken in the preceding meeting as few members had been present. No 
comments gíven,

IÞ reported onprogress in strengthening the savings banks. Draft conditíons 
handed out and díscussed in light of the 8 appíications for equíty received by 
the Ministry of Fínance. ÞA also reported on recent developments with 
SPM.
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ÞA to present by next meeting a memo on what is ío be done when and by 
whom regarding the savings banks.

3. Strategy Note 2, Why haye there beea ao contríbutions?
4. Role of the Committee (comments expected from members)
Issues discussed conourrently.

MJ presented that status of the T á Strategy Note and reasons for.its delay. 
Members gave feedback on théir víevv as to the role of the Committee.
M J reqmsied members to consider the Committee *s weak spots before the 
next meeting.

5. Valnation by Oliver Wyman
Ben Helps and Sean Cory from Oiiver Wvman repoited tliat the firm had not 
received a final report from Deloitte. OW had been working closely wíth 
Deloitte. The process should therefore not be delayed Íf Deloitte submits its 
final reports by Monday, 13 ApriL OW also discussed its view of the 
tinreiine following the release of their report

Tl^e Committee ís to meet with representatives of Deioitte ön 1’6 Apríl at 
2.00 pm in the Culturai House to discuss results of the valuation process, 
OW is to arrange themeeting.

6. Öther íssues and next meeting
* XÞ reported on meetings with. the new banks on 6 Apríl regarding 

their losses.
* BRG discussed the status of the forencic audit.

The Commitiee agreed unammottsly that it would vtew the proposedprocess 
by the Specjal Prosecutor sufficient i f  it  was approved 'by the IMF,

* BRG presented the prelhninary results of the working group on 
banks1 FXimbalances.

Attachments*
1. Assets Sold by the Old Banks, FME 8 Á pril 2009.
2. Sérstök skiíyrði fy r ir  framlögtim rildssjóðs í i l sparisjóða, 

starfshópur um siofnfiárframlog ríkissjóðs i i l  sparisjóða, 
.draft 3J March 2009.



SI-51293

Attending: Mats Josefssou, Áslaug Ámadóttir, Þórhallur Árason, 
Guðmundur Ámason, Ragnai' Hafliðason, Einar Gurmarsson, Bjöm 'Rúnar 
Guðmundsson and Tryggvi Pálsson who drafted the mínutes.

Agenda:
L Imbalanc.es in the new banks—-how to proeeed (Björn Runar)

2. Release of the report from Deloitte, to whom and in what form 
(written report from Ragnar).

3. Time tablé on how to strenghten the financial positíon of savings 
bahks (written report from Indridi).

4. Discussion on how to strenghten the role of the Commiítee (Mats)

5. Asset sales—Presentations by the Chaírmen in the RCs

6. Other issues

Coordination Committee Meeting (23)
15 April, 2009 at 12:00, Culturai House

1. Imbaiances in the new banks- how to proceed
BRG distributed a memo from the working group he leads. He went on to 
explain the alte-matives to solve the problem. ÁÁ and EG reeommended that 
the worídng group be assisted by legal adrisors in order to takelegal aspects 
into the proposed solutions.

2. Release of tlie report from Deloitte
RH dístributed three papers and described the intended procedure,

The Committee recommends (Task 29, RH):
* A summary o f  the valuatión report should he published, May 4 

could be a suitable daíe fo r thatpublication.

3. Timetable on how to . strengthen the financial posítíon of savings 
banks
ÞA delivered a memo on the conditions for Treasury contributions to 
savings banks. In fhat paper a time schedule is included stating e.g. that the 
inerease in capital will be compieted before 29 May 2009.



4. Discussion on ho-yv to strcngth.cn the role of the C.ommittee
MJ put forward questions on thc need and functioning of the Committee, He 
intends to present a memo on the subject at the next meeting,

5. Ásset sales
The chainnen of the Resolution CommitteeSj Ami Tómassonj Lárus 
Flnnbogason and Steinar Þór Guðgeirsson, remarked on the assets sales and 
answered questions,

6. Other issues
* Meeting tomorrow with Deloitte and Oliver Wyman at 14:00.

Attaehments;
h  Drafl-Solving the FX- imbalance (15 Apríl 2009)
2. Valuation reportsfor the new banks, F M E 15 Á pril 2ÖÖ9
3. Outcomes o f the vahmtion o f net assets o f the new banks 

submitted, FME draft o f press release (15 Áprií 2009)
4, E-maih beíween Ándrew Robinson (Deloitte) and Sigurður 

Jngólfsson(FME), 14 and J5 April 2009
5, Memo on the conditions fo r  Treaswy contributions lo 

savings banks, Working party drafi 31 March 2009
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Áttending; Mats Josefsson, Svein Harald 0ygard, Jónína S. Lárusdóttir, 
Þórhallur Ai'ason, Guðmundur Ámason, Ragnar Hafiiöason and Tryggvi 
Pálsson who drafted the minutes,

Ágenda:
1. Update from.Hawkpoint on the work going forward

2. Update on the valuation report from Deloitte

3. Update on the work on ímbalances

4. Update on the work regarding savings banks

5. Update on the ToR for a forensic revíew of the old banlís

6. Other issues

L Update from Hawkpoint on the >vork góing forward 
MJ mentioned an e-mail from IKÞ.. The matter will be discussed further.

2, Update on valuation report
,RH dístributed a draft of a Jetter to tbe Resolution Committee of 
Landsbankinn and a draft-summary of the nel asset valuation of the new 
banks. The summary wiil be sent out within a few days if the Oliver W>mian 
report is reeeived today. GÁ mentíoned a meeting with the MoF and 
Hawkpoint where the dismai operating results of the new banks were 
.discussed.

3, Update on the >vork ou imbalances
BRG was not able to attend this meetíng and the discussion about the 
altematives was postponed.

4, Update on the work regarding savíngs banks
í>A mentioned feed back from the Central Bahk and FMB, Due diligence has 
been. conducted on BYR and SPÍK, The MoF is working on the technical 
details regardíng capítal injections. Three possibilitíes exíst Le. changing 
savings banks into limited companies, vaiuations of capital contributíons 
should savings banks merge and changing the law on savings banks. The 
MoBA has prepared a new.bill of law on savings banks.

Coordínation Committee Meeting (24)
22 A prit 2009 at 12:00, Cultural House
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5. Updaíe on tiie ToR for a forensic revlew of the okl banks
GÁ and JSL have briefed the MoJ and the FME has been oonsulted, The 
Offíce of the Special Prosecutor has produced a note on the subject. Once it 
has heen cleared by the relevant pm*ties BRG will send the note to the IMF,

6. Other issues
* TP gave an account of the EU MoU on financial stability which 

Iceland and Norway were invited to joln but has not been signed 
yet Furthermore, a voluntary specific Nordic Baltíc MoU is being 
drafted and comments are requested.

The Committee recommends (Task 30, IHÞ):
« The Ministry o f Finance should reacíivate the signing 

process o f the EU Mo Ufrom 2008fo r  Jceland,

* MJ mentioned a new draft from OHver W>onan on restructuring the 
banking system. A new version will be ready in mid May and will 
be presented to the Committee.

* The meeting on 29 April is cancelled and the meeting scheduled for 
6 May will be brought forward to 5 May at. 17:00.

Áítachments:
o FME: Draft o f letter to thé Resolution Committee o f  

Landsbanki íslands h f regarding release and distribution o f  
reporís relating to the Net Ásset Valuation o f assets 
transferredft'om Landsbanki Islands h f  to NBJhf 

o FME: Summary o f the Net Ásset Valuation o f the New 
Banks, draft 22 Ápril 2009, 

o Cooperation agr'eement on cross-border financial stability, 
crisis management and resolution between relevant 
Ministries, Centraí Banks and Financial Snpervisory 
Authoriíies o f Denmark Estonia, Finland, Jceiand, Lahna, 
Lithua?iia, Norway and Sweden, draft 17 Aprit 2009.



Sr-51656

Attendlng: Mats Josefsson, Svein Harald 0ygard, Jónína S. Lárusdóttír, 
Indriði H. Þorlálcsson, Þórhaliur Arason, Bjöm Rúnar Guðmundsson, Einar 
Gunnai-sson, Gunnar Andersen, Ragnar Hafíiðason. and Tryggvi Pálsson 
who drafted the minutes.
Þorsteinn Þorsteinsson attended the meeting. For item 1 on the Agenda 
Sigurður Tómas Magnusson and Sveinn Ingiberg Magnússon from the 
Special Prosecutors Ofíice and Jón Magnússon fí*om the MoJ attended

Ágenda:
1. Update on the proeess to eonduct forensic assessments of the old 
banks

2. The set up of a team withírvthe Ministry of Justice in prepáíation 
of expected litigations (Ministry of Justice).

3. What5s next after the completion of the valuation (Ragnai'/Iodriði).

4. Update on discussions with the IMF in Washington(Svein/Bjöm 
Rúnai')

5. RevÍsed Terms of Reference for Hawkpoint (Indriði).

6. Progress in the restm'cturing of savings banks (Þórhafím*/Tryggví).

7. The foture role of the Commíttee (Mats).

8. Strategy NoteNo.2.

9. Future stiucture of the banking system.

10. Other issues

1, Update on the process to contíuct forensic assessments of the old 
banks
The representatíves from the Special Prosecutors Offíce delívered a Memo 
and ínformed the Committee about e.g, the added manpower and that dozens 
of cases are under investigation. There was debate about the need to show 
action soon. Resource constraint and possible loss of overall picture vvere 
mentioned as drawbacks whereas Iceland’s integríty and credit ratings

Coordination Commíttee Meeting (25) -
5 May, 2009 at 12:00, Cultural House
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require that material progress be commumcated as soon as possible, The 
Conunittee wánts nothing more or less than specified Ín the Letter of Intent.

The Committee recommends (Task 3 i} BRG):
* The matter should be broughi up with the IM F  and then discimed 

again by the Committee,

2. The set up of a team within the MoJ in prepar.ation of expected 
iitigation
JSL mentioned that tlie State Advocate has a team in place and a láwyer has 
been especially hired for thís pmpose. She will ask the State Adyocate to 
attend the next meeting of the Committee on 13 May.

3. What's nexf after the complefíon of the valuation 

3 J  Negotiatíons with credítors
ÞÞ presented a confidential Memo on negotiations wíth creditors of the old 
banks, He estimates that two more weeks are needed before negotiations can 
start, More data and the business plans of the new banks are needed, The 
currency imbalances are the biggest obstacle for a sustainable husiness. ÞÞ 
mentioned that an outside consultant has been identified by Bawkpoint. The 
Chairman voiced his objection to that recruitraent
The methodology of the Deloitte valuations has led to ovenraluation of 
assets. ÞÞ satd that this has to be revised and the Chaírman stressed that the 
matter had to come to the Committee before such action is decided.
There was a heated debate about the lack of progress on the AMC, It will be 
a separate issue at the next meeting.

3,2, Sígn-off on the new banks
RH said the FLÍE is preparing tlie sign-off for the new banks, GA added that 
investígations of some cases are continuíng. The FMB has asked Oíiver 
Wyman for support in preparing and running the regulatory sign-off. process. 
GA saíd it was an oversight that the Committee had not been informed 
sooner. The Terms of Keference wíll be sent to members of the Committee 
and the FME wili consult with the MoF regarding a potential overlap with 
the work of Hawkpoínt,

4, Update on dis cussions with the IIVIF
BRG and SH0 reported on meetings in Washington, The IMF wíll send a 
mission to Iceland next weck, preceded by conference calls and a draft 
Letter of Intent.

5, Revised Terms of Reference for Hawkpoint
ÞÞ mentioned that the fee had been lowered and will be paid by the banks. 
The chaírman recommended that no new conhact be signed before the 
Committee's next meeting, IHÞ is not convinced but ready to wait.
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6, Progress in the restructuring of savíngs banJcs
ÞA mformed that due diligence ís progressing Ín some cases, TP said that 
problems remain in transferring adequate assets along with the deposits 
from Sparisjóðabankinn,

7, The future role of'the Committee
The Chainnan has delivered to fhe Prime Minister his assessment of the lack 
of progress so far and suggested altematives for the future role of the 
Committee.

8, Strafegy Note No. 2
The draft will he discussed at the next meeting.

9, Future structure of the banking svsfem
The report from OUver Wyman was sent out before the meet-ing as a 
confidential documenf Tlic intentíon is to díscuss- the report at the meeting 
on 13 May.

10, Other issues
* SH0 ínformed about the first step the Central Bank will be taking 

today in relieving pressure from Ímpatíent investors in ISK by 
inviting íegal entities fo declare their interest in bon-owing funds in 
ISK and repaying the loans in foreign currency,

* ISL handed out the press statement from the Minister of Business 
Affairs on the restructuring of the fmancial system which was

• publíshed this momíng.

Áttachments:
1. Memorandum lo the PMO, MoJ and IM F  from the Special 

Prosecutor on Forensic Áudit on the Coliapse o f the Icelandic 
Banks, dated 4 May 2009

2. Memorandum from  the MoF on Negotiations with creditórs o f  the 
‘'old banks", dated 4 May 2009

3. Revised Terms o f  Reference fo r financial advisors, M oFM ay 2009
4. Continuing our support o f  the FME-Sign-ojf o f the New Banks, 

Oliver Wyman, 21 A p ril 2009
5. Endurreisn fármálakeifisins-sýn viöskiptaráóherra á verkefnin 

framundan, Viðskiptaráöuneytið 5 May 2009
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Áttendmg: Mats Josefsson, Svein Harald 0ygard, Jónína S. Lárusdóttir, 
Indriði H. Þorláksson, Þórhallur Árason, Bjöm Rúnar Guðmundsson, Ernar 
Gunnarsson, Gunnar Andersen, Ragnar Hafliðason and Tryggví Pálsson 
whö drafted the minutes,
Skmphéðirm Þórisson, State Advocate, attended the meeting for ítem 1 on 
the Agenda.

Agenda:

1. P-reparations for expected litígation (State Advocate attends)

2. Future structure of the banking system (Discussion on the OW
report)

3. Timetáble for compensation instruments and recapitalization 
(Gurmar)

4. ■ Terms of Reference (FME to hire OW; comments from 
Thorstein)

5. Contínued díscussion about the AMC (OW draft on AMC); CV 
for proposed'expert and proposéd ToR).

6. Organizational issues (Bjöm)

7. Strategy Note II (Mats)

8. Savings banks (Tiyggvi/Thorliallur)

9. Other issues

1. Preparatíon for expected litígation
The State Advocate gave an account of his work. JSL informed about recent 
meetings. A draft proposal for a Consultative Legal Committee will be 
presented to the Cabinet on Tuesday and a Memo outlining a framework for 
public relations is being prepared.

The Committee recommends (Task 32, JSL):

Coordinafion Committee Meeting (26)
13 May, 2009 at 12:00, Cultural House
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* Á team shottld be set up under ihe authoríty of'the State Ádvocate 
whích woukí prepare fo r  expected litigation and work with the 
Consultative Legal Committee, chaired by the PMO or tke MoBÁ.

2, Future structure of the banking system
The Oliver Wyman report was discussed. JSL mention competítion issues 
and the possibíiity of creditor interest in merging the new and old Glitriir. 
Other issues discussed were the capability of the new bahks to handle 
corporate restructuringj need for cost reductions, future role of the HFF and 
possibilities of attractíng new inyestors.
An overall game plan for the restracturing of banking and the set up of a 
hoíding company as a management vehícle was identífied as a central 
decisíon.

The Committee recommends (Task 33, IHÞ);
• Á working group to formulate the set up o f  a holding company 

according to Jaw. JJLÞ would chair the group and other members are 
SH0, GÁ and Áslaug Árnadottir. I t  w ill give the Coordinaiion 
Committee a prelim inary feed back nexí week and its fina l proposal 
on 27 May.

3, Timetable for compensation instrument and recapitalizatíon
The FME is going to announce that the 18 May deadline is no longer 
operative. MJ said that creditors feel that we have reached a stage for 
negotiation's to start but most of them object to signing the 'harmless letter” 
Deioitte insists on. GA said the FME will discuss the letter with Deíoítte and 
report to the Committee next week,

4, Terms of referénce
The FME had sent the TOR by e-mail prior to the meeting and comments 
from Þomteinn Þorsfeínsson were attached wxth the Agenda. Oliyer Wyman 
Ís ready to attend a meeting of the Ccmmittee to cJarífy matters.

5, Continued discussíon about the AMC
UfÞ informed that the Minister of Finance íntends to present his bill on 
establishment of an AMC to Tarilament and wil1 probably hring the matter 
up in Cabinet on Friday,
The Coxnmittee decided to discuss the matter in detail on Monday at 10:00 
and members were asked to send comments to IHÞ on the proposed bill 
before noon on Friday.

6, Organizational issues
BRG recounted the mirdsterial meeting last week were the concems of MJ 
were addressed. Subsequendy BRG requested responses from Committee 
members on actíons taken to fullfili Strategy Note 1. The Prime Minister



will call a miiiisíeriaí meeting for tomorrow to formulate the part raimsíers 
v»úll play in bank restruotm’ing, BRG said he sees this effort as part of 
revitalizíng the work. The iíkely outcome will be that a ministerial group 
will meet regularily with the Chahman of the Committee and polítical 
advisors of mxnisters will attend Committee meetings, Coordination will be 
with Þorsteínn Þorsteinsson and Hawkpoint. IHÞ distributed a Memo to his 
minister and voiced his dísappointment with comments made by the 
Chairman in his note to the ministers.

7. Strategy Note n
MJ intends to send a new draft to members of the Committee by Monday 
next week.

8. Savíngs banks
The discussíon was postponed to next week.

9. Other issues

* MJ said that German creditors raised issue of conflict of interest of 
the Icelandic law fiim Logos in advísing Straumur and the 
Govemment, JSL wíll draft a Memo on respónsibility 'in legal 
matters,

* The hire of lan M". Beíth by the MoF was discussed. The Chainnan 
objected to the decision and sent his reseivation to Committee 
members after the meeting which is attached.

Attachmettis:

1. Bxampie of „Harmless 'letter“ írom Deloitte, dated 4 May 2009.
2. LÞ; Momo to the Coordination Committee on Capitalization of the 

banks, dated May 2009
3. Chapter 9 on Issues in the Establishment of Asset Management 

Companies by Ðong He, Stefan Ingves and Steven A, Seeíing
4. Deloítte; Reaíising value ín bank restructuríng, 19 March 2009
5. Terms of reference for Ian M. Beíth
6. MJ: Reservatíon against recommendation (regarding hire of lan M. 

Beith), 14 May 2009
7. MJ: Issues that urgently need to be addressed in the restructuring of 

banks, Memo dated 6 May
8. IHÞ, ÞA: Staða verkefha við endurreisn bankakerfisins, Memo to the 

Minister of Finance, dated 12 May
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