
Umsögn um frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén, Þingskjal 1031 — 612. mál.

Hér er eingöngu fjallað um bráðabirgðaákvæði frumvarpsins, en þar segir:

Ákvæði til bráðabirgða. I. Ríkissjóður á forkaupsrétt að öllum hlutum í félaginu Internet á Íslandi hf., 
ISNIC, kt. 660595-2449.

Forkaupsréttur er ein tegund eignarréttinda (þ.e. eign forkaupsréttarhafa). Samkvæmt lögum um 
hlutafélög eru ákvæði um forkaupsrétt samningsbundin milli hluthafa, en samkvæmt 
bráðabirgðaákvæðinu eru jafnræðistengsl hluthafa rofin og einum aðila færð þessi réttindi án 
endurgjalds. Þannig hyggst Alþingi sem er einn hluthafa Internet á Íslandi lögfesta rétt ríkissjóðs til 
forkaups á hlutabréfum félagsins á kostnað annarra hluthafa.

Í frumvarpinu kemur fram að markmið lagaákvæðisins sé „fyrst og fremst til að tryggja að félagið verði 
ekki selt út úr íslenskri lögsögu". Þrátt fyrir það er það sérstaklega tekið fram að „þó er gert ráð fyrir að 
ríkissjóður geti beitt forkaupsrétti í þeim tilvikum að innlent félag kaupi hlut". Með vísan til þessa 
tilgangs, og þá einnig með hliðsjón af kröfunni um almannahagsmuni, er ekki að sjá að brýnir hagsmunir 
krefjist þess að forkaupsrétturinn taki einnig til þess þegar innlend félög eiga í viðskiptum með hluti. 
Tilgangur og leiðir að markmiðinu falla því ekki saman.

Með bráðabirgðaákvæðinu er verið að setja hömlur á meðferð hluta í félaginu og rjúfa samningafrelsið. 
Þessi aðgerð er til þess fallin að rýra verðmæti hluta í félaginu. Með forkaupsréttarákvæðinu eru settar 
skorður á meðferð hluta í félaginu og þar með er samningsfrelsi og ráðstöfunarréttur eigna takmarkaður, 
en hvorutveggja nýtur verndar í stjórnarskrá.

Árið 2000 seldu Háskóli Íslands og aðrar ríkis- og rannsóknarstofnanir hluti sína í Interneti á Íslandi hf. til 
Íslandssíma. Íslandspóstur eignaðist síðar um fjórðungshlut í Isnic árið 2007. Næst stærsti hluthafi 
félagsins, Íslandspóstur hf. (með 18,65% hlut) kom inn fyrir tilstilli Modernus ehf., þegar það félag keypti 
92% hlut Teymis hf. 2007. Modernus rann svo ári síðar saman við Internet á Íslandi hf. eins og lög gera 
ráð fyrir þegar um sameiningu móðurfélags inn í dótturfélag er að ræða. Samtals eiga opinberu aðilarnir, 
Íslandspóstur ohf., Jarðvísindastofnun HÍ og Alþingi nú tæplega fjórðung hlutafjár. Um sögu Internets á 
Íslandi og undanfara þess má lesa í svari á vísindavefnum 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=6358# og ennfremur 
https://www.sky.is/index.php/t3st/item/2203-throun-nettenginga-vidh-island

Fyrir þá sem stunda viðskipti á Íslandi er ríkið að feta sig út á hálar brautir með lögfestingu þessa 
ákvæðis. Það eru fjölmörg einkafyrirtæki sem verða að koma að "eðlilegri virkni Internetsins á Íslandi." 
og auðvelt að visa til öryggis- og almannahagsmuna. Má þar t.d. nefna Mílu dótturfyrirtæki Símans hvers 
hlutafé var áður í eigu ríkisins, en er nú í eigu almennra fjárfesta. Spyrja má hvort ríkið hyggist einnig 
setja inn forkaupsréttarákvæði hjá öðrum félögum sem sinna grunnþjónustu á sviði fjarskipta?

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=6358%23
https://www.sky.is/index.php/t3st/item/2203-throun-nettenginga-vidh-island


Ekki verður séð að vilji sé til þess að ríkið eignist stærri hlut í félaginu Internet á Íslandi, en ríkið á nú 
þegar umtalsverða hluti í félaginu í gegnum Íslandspóst og Alþingi. Síðustu eigendaskiptum, voru að því 
er best er vitað, þegar hlutir í félaginu sem áður voru í umsjón ríkisins vegna uppgjörsmála tengdum 
bankahruninu voru færðir til einkaaðila. Því lítur út fyrir að alla stefnumörkun af hálfu ríkisins vanti hvað 
varðar bráðabirgðaákvæðið.

Því er eindregið hvatt til þess að bráðabirgðaákvæðið verði fellt út úr frumvarpinu.

Sé hins vegar vilji til þess að halda því til streitu þarf að skýra bráðabirgðaákvæðið mun betur.

Engin tímamörk er á notkun ríkissjóðs á forkaupsrétti. Í lögum um hlutafélög nr. 2/1995 kemur fram að 
hluthafar geti sett í samþykktir reglur um forkaupsrétt. Það er ekki skýrt að bráðabirgðaákvæði 
frumvarpsins sem kveður á um forkaupsrétt ríkissjóðs skuli meðhöndlað á sama hátt og greinir í 22. gr. 
hlutafélagalaganna: t.d. eftirfarandi atriði "Í samþykktum má ákveða að við eigendaskipti að hlut önnur 
en við erfðir eða búskipti skuli hluthafar eða aðrir hafa forkaupsrétt." Ennfremur við hvaða tímamörk 
skuli miða við um meðferð forkaupsréttar.

Samþykki Alþingi bráðabirgðaákvæðið óbreytt, mun koma upp fullkomin óvissa hvernig með 
eigendaskipti eigi að fara í félaginu Internet á Íslandi , sem ekki verði leyst úr nema með atbeina 
dómstóla.
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