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Frumvarp til laga um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu
fjármálagerninga. Þingskjal 460 — 370. mál.

Inngangur

1. Umsögn þessi er sett fram fyrir hönd Verðbréfamiðstöðvar Íslands hf. (VBM) sem 
hefur starfsleyfi sem verðbréfamiðstöð í samræmi við ákvæði laga nr. 131/1997, um 
rafræna eignarskráningu verðbréfa. Í því felst fyrst og fremst rafræn útgáfa 
verðbréfa og eignarskráning verðbréfa.

2. Með tilkomu VBM er skapaður grundvöllur fyrir samkeppni á milli 
verðbréfamiðstöðva á íslenskum markaði, þ.m.t. verðsamkeppni. Um árabil var 
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. (Nasdaq) eina starfrækta verðbréfamiðstöðin á 
Íslandi. Að VBM standa meðal annars innlendir lífeyrissjóðir og fjármálafyrirtæki, 
og kemur VBM til með að verða mikilvægur innlendur fjármálainnviður, þegar 
starfsemi þess kemst á fullt skrið.

3. Ársreikningar Nasdaq, sem eru meðal annars aðgengilegir á heimasíðu þess, hafa 
endurspeglað einráða stöðu þess á íslenskum markaði, þ.m.t. fjárhagslegan styrk, 
framlegð og arðsemi eigin fjár, sem er í engu samræmi við það sem jafnan tíðkast 
á virkum samkeppnismarkaði. Frá því að tilkynnt var um stofnun VBM á sínum 
tíma hefur Nasdaq enda ítrekað lækkað gjaldskrá sína. Sýnir þetta greinilega fram 
á mikilvægi samkeppni á þessu sviði eins og öðrum.
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M eginefni frumvarpsins

4. Líkt og fram kemur í meginefni frumvarpsins er lögð til innleiðing á reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 909/2014 um bætt verðbréfauppgjör í 
Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar í íslenskan rétt. Reglugerðin er á 
ensku jafnan kölluð „Central Securities Depositories Regulation" eða CSDR. 
Reglugerðin breytir umgjörð um starfsemi verðbréfamiðstöðva töluvert og felur í 
sér auknar kröfur til verðbréfamiðstöðva, uppgjörs fjármálagerninga og 
verðbréfauppgjörskerfa. Allar verðbréfamiðstöðvar innan EES þurfa að sækja um 
nýtt starfsleyfi samkvæmt CSDR. Verðbréfauppgjörskerfin sem verðbréfa- 
miðstöðvar reka verða að standast gæðaprófun og þær kröfur sem reglugerðin 
gerir til þeirra til að geta fengið starfsleyfi. CSDR kveður einnig á um breytta 
stjórnarhætti verðbréfamiðstöðva, hertar eiginfjárkröfur og áhættustýringu. CSDR 
er einnig ætlað að bæta uppgjör fjármálagerninga.

5. Í CSDR er jafnframt fjallað um samtengingar svokallaðar á milli 
verðbréfamiðstöðva, sem geta verið beinar eða óbeinar. Fram kemur í almennum 
athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til laganna að bæði útgefendur og 
reikningsstofnanir geta flutt fjármálagerninga á milli verðbréfamiðstöðva í gegnum 
samtengingar, sem er til þess fallið að auka samkeppni á milli verðbréfamiðstöðva. 
Er þetta í samræmi við það sem sérfræðingar fjármálaráðuneytisins hafa tjáð VBM 
varðandi ástæður þess að 4. málsl. 13. gr. núgildandi laga nr. 131/1997 er felldur 
brott. Er gengið út frá því hér að þessi skilningur sem birtist í frumvarpinu sé réttur.

6. Fram kemur einnig í almennum athugasemdum með frumvarpinu að CSDR gerir 
ráð fyrir að aðildarríkin hafi nokkuð svigrúm varðandi það hvaða reglur skuli gilda 
að landsrétti svo fremi sem þær gangi ekki gegn ákvæðum reglugerðarinnar, svo 
sem varðandi eignarskráningu fjármálagerninga. CSDR hefur nokkra skörun við 
lög um rafræna eignarskráningu verðbréfa, nr. 131/1997, þar sem þau gilda um 
starfsemi verðbréfamiðstöðva, verðbréfauppgjör, rafræna útgáfu verðbréfa og 
skráningu eignarréttinda yfir þeim. Með frumvarpinu er lagt til að tiltekin ákvæði 
laga um rafræna eignarskráningu verðbréfa, sem CSDR nær ekki til, verði færð í 
lög um verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræna eignarskráningu 
fjármálagerninga, þar á meðal ákvæði um eignarskráningu verðbréfa og þá 
réttarvernd sem hún felur í sér. Samhliða því er lagt til að lög um rafræna 
eignarskráningu verðbréfa verði að öðru leyti felld brott.
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Helstu athugasemdir VBM

Samkeppni

7. Frumvarpið gerir meðal annars ráð fyrir, samkvæmt framansögðu, að útgefendur 
og reikningsstofnanir geti flutt fjármálagerninga á milli verðbréfamiðstöðva í 
gegnum samtengingar sem sé til þess fallið að auka samkeppni á milli 
verðbréfamiðstöðva.

8. Í framkvæmd er þó allt eins líklegt að samkeppni milli verðbréfamiðstöðva verði 
ekki í gegnum samtengingar sem slíkar, heldur frekar að útgefandi, sem hefur gert 
útgáfusamning við verðbréfamiðstöð um að taka bréf til skráningar, segi upp 
hlutaðeigandi útgáfusamningi, þ.e. afskrái bréfin, og taki bréfin til skráningar í 
annarri verðbréfamiðstöð, svo sem ef honum býðst betri kjör. Sú aðferð verður 
væntanlega einfaldari og skilvirkari í framkvæmd, í stað fyrrnefndra tenginga, og 
um leið forsenda raunverulegrar samkeppni.1

9. Samkvæmt því sem segir í 2. málsl. 2. mgr. 27. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, má 
gefa út hlutabréf samkvæmt ákvörðun stjórnar félagsins með rafrænum hætti í 
verðbréfamiðstöð. Til að fyllsta samræmis gæti er rétt að lög kveði á um að stjórn 
félags, þ.e. útgefandi, geti á sama hátt tekið ákvörðun um að taka aðra 
fjármálagerninga til rafrænnar skráningar, sem og að taka slíka gerninga úr 
rafrænni skráningu í tiltekinni verðbréfamiðstöð, líkt og raunin verður kjósi 
útgefandi að flytja skráningu sína annað. VBM teldi framangreint mjög til bóta, þótt 
þetta leiði raunar af almennum reglum og eðli máls. Sömuleiðis sýnist rétt og 
eðlilegt að mælt sé fyrir um eðlilegan hámarks uppsagnarfrest í þessu tilliti, sem 
gæti t.d. verið ákveðinn 3-6 mánuðir.

10. Sé ekki mælt fyrir um framangreind atriði í skráðum lögum, sér í lagi ákvörðun 
varðandi afskráningu, er viðbúið að markaðsráðandi aðilar reyni að byggja 
lagalegar og tæknilegar hindranir sem standi flutningi útgáfa milli 
verðbréfamiðstöðva í vegi, jafnvel þótt langsóttar séu. Þess merki má raunar sjá i 
reglum Nasdaq, sem hefur verið einrátt á íslenskum markaði, sem fyrr segir. Þar 
segir t.a.m. undir grein 3.6.1 (sjá fylgiskjal) að óski útgefandi afskráningar þurfi 
„fullnægjandi samþykki eigenda rafbréfanna", í stað þess að ákvörðun stjórnar nægi

1 Einnig er hægt að semja um samhliða útgáfu við tvær eða fleiri verðbréfamiðstöðvar.
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líkt og lög mæla fyrir um þegar bréf eru tekin til skráningar. Sömuleiðis, að 
„Nasdaq verðbréfamiðstöð leggur mat á það hverju sinni hvort forsendur séu til 
staðar til að afskrá rafbréfin", þ.e. að afskráning sé nánast háð sjálfdæmi Nasdaq hvað 
sem líður óskum útgefanda. Atriði á borð við þessi eru síst til þess fallin að tryggja 
virka samkeppni, heldur eru þvert á móti skólabókardæmi um hindranir sem 
markaðsráðandi aðilar geta reynt, og eru líklegir, til að nýta sér sem skálkaskjól. 
Með því er þá girt fyrir virka samkeppni, hinum endanlegum hagaðilum, þ.e. 
neytendum, til tjóns. VBM skorar á löggjafann að girða fyrir slíkt.

Gildistaka

11. Samkvæmt upphaflegum frumvarpsdrögum var gert ráð fyrir að lögin tækju 
gildi 1. apríl 2020. Samkvæmt frumvarpinu hefur gildistaka þeirra hins vegar verið 
færð fram um þrjá mánuði, sem kemur á óvart. Engar skýringar er að finna á þessu.

12. VBM hefði talið eðlilegt að miða við fyrri tillögur í þessu tilliti, meðal annars til 
að betra ráðrúm gefist til að vinna að undirbúningi beiðni nýs starfsleyfis, sem er 
flókið, kostnaðarsamt og tímafrekt ferli.

Að lokum

13. VBM óskar þess að tekið verði tillit til þessara athugasemda, sem einfalt er að 
hrinda í framkvæmd. VBM óskar þess jafnframt að fulltrúum þess gefist kostur á 
að fylgja þessari umsögn eftir á fundi efnahags- og viðskiptanefndar.

Virðingarfyllst,
f.h. Verðbréfamiðstöðvar Íslands hf.

Erla Aðalgeirsdóttir
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Fylgiskjal

Töluliður 3.6.1 úr reglum Nasdaq verðbréfamiðstöðvar

3.6 Lok skráningar

3.6.1 Útgefandi getur óskað e ftir því að rafbréf verði afskráð. Slíkri beiðni skal 
fylgja staðfesting á fullnægjandi samþykki eigenda rafbréfanna. IMasdaq 
verðbréfam iðstöð leggur mat á það hverju sinni hvort forsendur séu til 
s taðartil að afskrá rafbréfin.

3.6.2 Við gjaldþrot, innlausn, samruna eða aðrar sambærilegar aðgerðir sem 
leiða til þess að skráningu verðbréfaflokks skuli hætt, fer að 45. gr. 
reglugerðar nr. 397/2000.


