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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki og fleiri lögum 
(lánastofnanir og veðbréfafyrirtæki) - 533. mál.

Vísað er til erindis frá 8. apríl 2022 þar sem aðilum á fjármálamarkaði var gefinn kostur á að koma fram 
athugasemdum við framangreint frumvarp til breytinga á lögum. Arctica Finance hf., kt. 540509-1820, 
Katrínartúni 2, 105 Reykjavík (hér eftir „Arctica") vill þakka fyrir tækifærið til að koma á framfæri 
athugasemdum við frumvarpið. Umsögn Arctica er eftirfarandi.

Niðurstaða vinnuhóps sem vann að undirbúningi og gerð frumvarpsins var að samræma ákvæði 
frumvarpsins við það sem almennt tíðkast innan ESB ríkja hvað varðar fyrirmæli um breytileg 
starfskjör, sem í frumvarpinu eru nefnd kaupaukar og kaupaukagreiðslur. Í þeim tillögum vinnuhópsins 
fólst að takmarkanir laganna varðandi breytileg starfskjör myndu ekki eiga við um alla starfsmenn 
fjármálafyrirtækja heldur einungis tiltekinn hóp þeirra. Í frumvarpinu eins og það liggur fyrir núna 
hefur þessu hins vegar verið breytt og í því felst að takmarkanir frumvarpsins á heimild 
fjármálafyrirtækja til greiðslu kaupauka ná til allra starfsmanna fyrirtækjanna. Með því er gengið mun 
lengra en almennt gerist innan ESB ríkja við það að takmarka heimild fjármálafyrirtækja til að ákvarða 
starfsfólki breytileg starfskjör með greiðslum árangurstengdra kaupauka.

Arctica leggur til að frumvarpinu verði breytt að þessu leyti, annað hvort til samræmis við tillögur 
starfshópsins eða með öðrum hætti. Í því sambandi bendir Arctica á að verulegur munur er á starfsemi 
fjármálafyrirtækja innbyrðis og röksemdirnar fyrir takmörkunum breytilegum starfskjörum eiga alls 
ekki við um þau öll. Þannig er eðlismunur á rekstri verðbréfafyrirtækja annars vegar og t.d. 
innlánsstofnana hins vegar. Tilgangurinn með reglum sem takmarka möguleika fjármálafyrirtækja á að 
tengja laun starfsmanna við afkomu fyrirtækja er „ætlað að vinna gegn óæskilegri áhættusækni", eins 
og fram kemur í frumvarpinu. Óheft áhættutaka gæti enda haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir 
fjármálakerfið í för með sér og getur skapað þörf á inngripi hins opinbera til að verja hagsmuni 
viðskiptavina þeirra, s.s. innlánseigendur.

Verðbréfafyrirtæki hafa hins vegar ekki heimild til að taka á móti innlánum frá almenningi og ekkert 
hérlent verðbréfafyrirtæki myndi teljast kerfislega mikilvægt. Fall verðbréfafyrirtækis myndi ekki kalla 
á inngrip hins opinbera í formi fjárframlags eða ábyrgðar til að verja hagsmuni viðskiptavina þeirra eða 
stöðugleika á fjármálamarkaði. Eignir viðskiptavina í vörslu verðbréfafyrirtækja eru ávallt sérgreindar 
frá eignum þeirra sjálfra og íslenskum verðbréfafyrirtækjum yrði einfaldlega leyft að falla. Af 
framangreindum ástæðum er vandséð hvaða rök standa til þess að takmarka breytileg starfskjör 
starfsmanna verðbréfafyrirtækja í formi árangurstengingar launa, í það minnsta þangað til 
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verðbréfafyrirtæki nær þeirri stærð að teljast kerfislega mikilvægt. Þær röksemdir sem nefndar eru í 
frumvarpinu fá því ekki staðist gagnvart veruleika hérlendra verðbréfafyrirtækja.

Um sjónarmið Arctica að þessu leyti er annars ítarlega fjallað í umsögn Arctica um frumvarp til laga um 
markaði fyrir fjármálagerninga frá 11. september 2019. Umsögnin er meðfylgjandi erindi þessu og 
vísast þangað til nánari umfjöllunar.

Arctica bendir enn fremur á að langstærsti áhættuþátturinn í rekstri verðbréfafyrirtækja er 
rekstraráhætta. Með því að takmarka heimildir slíkra fyrirtækja til að bjóða starfsfólki sínu breytileg 
starfskjör sem taka myndu mið af raunverulegri afkomu eru verðbréfafyrirtækin í reynd þvinguð til að 
bjóða hærri föst laun til að halda í hæft starfsfólk, ef þau ætla sér á annað borð að geta boðið 
starfsmönnum samkeppnishæf launakjör á fjármálamarkaði. Aukinn fastur launakostnaður 
fyrirtækjanna eykur einfaldlega á fastan rekstrarkostnað fyrirtækjanna sem aftur eykur verulega 
rekstraráhættu þeirra. Niðurstaðan er því í reynd sú að reglurnar auka á áhættu fyrirtækjanna, en ekki 
minnka, sem gengur þvert gegn markmiði reglnanna sjálfra.

Með vísan til framangreinds mælist Arctica til þess við nefndina að endurskoða reglur frumvarpsins 
um breytileg starfskjör eða kaupauka, þannig að þær þjóni sem best markmiðum sínum og tilgangi. 
Tillaga Arctica er sú að reglurnar verði samræmdar því sem almennt tíðkast í samanburðarlöndum, 
þannig að takmarkanirnar nái fyrst og fremst til tiltekinna hópa starfsmanna fjármálafyrirtækja, taki til 
þeirra fjármálafyrirtækja sem móttaka innlán frá almenningi, teljast kerfislega mikilvæg eða þeim fylgi 
annars konar kerfislæg áhætta og/eða með því að hækka það hlutfall sem fjárhæð breytilegra 
starfskjara má að hámarki nema af föstum launum.

Arctica veitir fúslega frekari upplýsingar og gögn sem varða umsögn þessa og er reiðubúið til frekara 
samstarfs við nefndina.

Virðingarfyllst,

f.h. Arctica Finance hf.

Þorsteinn Ingason lögmaður
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ARCTICAFINANCE

Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Samráðsgátt

Reykjavík, 11. september 2019

Varðar: Umsögn um frumvarp til laga um markaði fyrir fjármálagerninga - kaupaukakerfi.

Þann 2. ágúst sl. var frumvarp til laga um markaði fyrir fjármálagerninga birt á vef samráðsgáttar og 
aðilum gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum við frumvarpið. Frumvarpið er til 
innleiðingar á ákvæðum tilskipunar 2014/65/ESB og reglugerðar nr. 600/2014 ESB (hér eftir „MIFID II" 
og„MIFIR").

Arctica Finance hf., kt. 540509-1820, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, (hér eftir „Arctica") vill þakka fyrir 
tækifærið til að koma á framfæri athugasemdum við frumvarpið og umsögn þess er eftirfarandi:

Reqlur um qreiðslu kaupauka til starfsmanna verðbréfafyrirtækja:

Í 37. gr. frumvarpsins koma fram reglur um greiðslur kaupauka til starfsmanna verðbréfafyrirtækja og 
gerð starfslokasamninga. Greinin er svohljóðandi:

„ Verðbréfafyrirtækisem veitir viðskiptavinum fjárfestingarþjónustu skalsjá tilþess aðþað hvorki 
umbuni starfsmönnum sínum né meti frammistöðu þeirra með þeim hætti að stangist á við 
skyldu þess að starfa með hagsmuni viðskiptavina sinna að leiðarljósi. Sér í lagi skal það ekki 
setjafram kaupaukakerfi, sölumarkmið eða annað sem gæti búið til hvata fyrir starfsmenn til að 
mæla með tilteknum fjármálagerningi við almennan fjárfesti þegar verðbréfafyrirtækið gæti 
boðið viðkomandi annan fjármálagerning sem myndi þjóna þörfum hans betur.

Um kaupaukakerfi og starfslokasamninga verðbréfafyrirtækja fer að öðru leyti samkvæmt 57. 
gr.a-b., sbr. 4. mgr. 25. gr., laga um fjármálafyrirtæki."

Í athugasemdum við greinina í greinargerð meö frumvarpinu kemur fram til nánari skýringa að lagt sé 
til að ákvæði laga um fjármálafyrirtæki varðandi kaupauka og starfslokasamninga gildi áfram um 
verðbréfafyrirtæki.

Af hálfu Arctica eru gerðar athugasemdir við þessa tilteknu grein frumvarpsins og telur Arctica ekki 
ástæðu til að verðbréfafyrirtæki lúti sömu takmörkunum um greiðslu kaupauka til starfsmanna og gerð 
starflokasamningasamninga og viðskiptabankar og lánafyrirtæki sæta.

Fyrir þeirri afstöðu Arctica eru margháttaðar röksemdir líkt og neðangreind umfjöllun ber með sér.

Um takmarkanir á kaupaukaqreiðslum skv. 57. qr. a laqa um fjármálafyrirtæki:

Hér er ekki ástæða til að fara mörgum orðum um aðdraganda og innleiðingu núverandi reglna um 
greiðslu kaupauka til starfsmanna fjármálafyrirtækja. Núgildandi reglur, sbr. 57. gr. a laga um 
fjármálafyrirtæki, mæla fyrir um að kaupaukagreiðslur geti að hámarki numið 25% af heildarlaunum 
starfsmanns án kaupauka. Hámarkið gildir um alla starfsmenn allra þeirra fjármálafyrirtækja sem 
ákvæðið nær til, en þó þannig að ekki er heimilt að ákvarða stjórnarmönnum og starfsmönnum sem 
starfa við áhættustýringu, innri endurskoðun eða regluvörslu kaupauka. Nánari útfærsla og fyrirmæli
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eru svo í reglugerð 388/2016, þar sem meðal annars er kveðið á um grundvöll kaupauka, frestun 
greiðslna og endurgreiðslu kaupauka.

Reglurnar um greiðslu kaupauka til starfsmanna fjármálafyrirtækja eru að stofni til frá árinu 2010 en 
núgildandi reglur eru frá 2015, sbr. lög nr. 57/2015 vegna innleiðingar á tilskipun 2013/36/ESB (hér 
eftir „CRD IV") í íslenskan rétt. í fyrstu útgáfu þess frumvarps sem lagt var fyrir Alþingi voru einungis 
lagðar til sérstakar takmarkanir á kaupaukagreiðslum, s.k. breytilegum starfskjörum, til tiltekinna 
starfsmanna fjármálafyrirtækja, nánar tiltekið til þeirra starfsmanna sem teldust hafa „veruleg áhrif á 
áhættusnið fjármálafyrirtækis". Undir þann flokk starfsmanna féllu yfirstjórn, lykilstarfsmenn, 
starfsmenn eftirlitseininga og aðrir starfsmenn sem nytu sambærilegra heildarstarfskjara og yfirstjórn 
og lykilstarfsmenn. Breytilegar greiðslur til þessara starfsmanna áttu að takmarkast við 25% af föstum 
starfskjörum viðkomandi starfsmanns. Fyrirhugað var að greiðslur kaupauka til annarra starfsmanna 
myndu ekki takmarkast með sama hætti, heldur myndu takmarkast við skyldubundnar starfsreglur um 
breytileg starfskjör viðkomandi fjármálafyrirtækis. Þessi aðferð, sem hið upphaflega frumvarp til 
laganna gerði ráð fyrir, var í samræmi við ákvæði CRD IV tilskipunarinnar og reglur annarra aðildarríkja 
ESB.

Með breytingartillögu efnahags- og viðskiptanefndar, sem síðar var samþykkt sem lög, var hins vegar 
lagt til að gera ekki svo umfangsmiklar breytingar á reglum um greiðslu kaupauka, heldur halda þeim 
til samræmis við þágildandi reglur FME um hið sama efni. í nefndarálitinu er það rökstutt með 
eftirfarandi hætti:

„Umsagnir um frumvarpið höfðu að geyma mismunandi skoðanir á reglum um breytileg 
starfskjör. Ólíksjónarmið hvaðþessar reglur varðar voru uppi innan nefndarinnaren samhljómur 
var um að nauðsynlegt væri að reglur um breytileg starfskjör yrðu ekki til þess fallnar að ýta 
undir áhættutöku starfsmanna fjármálafyrirtækja og að slíkt, sérstaklega i tilviki kerfislega 
mikilvægra fyrirtækja og innlánsstofnana, gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir samfélagið í 
heild sinni.

Nefndin telur þvi, eins og áður sagði, rétt að falla frá áformum um lögfestingu reglna um 
fyrirkomulag og takmarkanir á breytilegum starfskjörum starfsmanna fjármálafyrirtækja að svo 
stöddu. Við vinnu ráðuneytisins við frekari innleiðingu á reglum tilskipunar 2013/36/ ESB og 
ákvæðum reglugerðar Evrópusambandsins nr. 575/2013 gefst tækifæri til þess að útfæra 
frekar reglur um breytileg starfskjör með hliðsjón af umsögnum sem borist hafa um 
frumvarpið og þess semfram hefurfarið áfundum nefndarinnar meðfulltrúum ráðuneytisins.

Að mati nefndarinnar er þó ráðlegt að styrkja frekar lagastoð heimildar Fjármálaeftirlitsins til 
þess að setja reglur um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja og leggur því til breytingar þess efnis 
á 57. gr. a laganna.

Nefndin leggur til að 25. og 26. gr. frumvarpsins, sem lúta að fyrirkomulagi og takmörkunum á 
breytilegum starfskjörum til starfsmanna fjármálafyrirtækja og starfskjarastefnu, verði felldar 
brott."

Líkt og þarna kemur fram var í fyrsta lagi talin ástæða til að takmarka með mun ríkari hætti svigrúm 
fjármálafyrirtækja til greiðslu kaupauka en samræmdar reglur Evrópusambansins báru með sér og í 
öðru lagi er það sérstaklega tekið fram að tækifæri gæfist til að útfæra reglurnar nánar í samstarfi við 
hagsmunaaðila við innleiðingu annarra tilskipana og reglugerða ESB. Sú endurskoðun hefur hins vegar 
ekki farið fram.

Samandregið má því segja eftirfarandi um núgildandi reglur um greiðslur kaupauka til starfsmanna 
fjármálafyrirtækja:

• Reglurnar ganga mun lengra og takmarka með mun ríkari hætti breytileg starfskjör starfsmanna 
fjármálafyrirtækja en almennt tíðkast í ESB/EFTA og tilskipun CRD IV gerir ráð fyrir:
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o Á Íslandi er hámark kaupauka 25% af heildarlaunum starfsmanns án kaupauka, 
samanborið við 100% af árslaunum og 200% af árslaunum að ákveðnum skilyrðum 
uppfylltum samkvæmt tilskipun CRD IV.

o Á íslandi gilda hinar ströngu reglur um hámark kaupauka um alla starfsmenn allra 
fjármálafyrirtækja, samanborið við einungis tiltekna starfsmenn samkvæmt tilskipun, 
nánar tiltekið yfirstjórn, starfsmenn eftirlitseininga og þeirra sem hafa veruleg áhrif á 
áhættusnið fjármálafyrirtækis.

o Noregur, Danmörk og Svíþjóð hafa öll ákveðið að haga sÍnum reglum til samræmis við 
tilskipunina varðandi ofangreind atriði, með nokkrum áherslumun þó, og veita þannig 
mun ríkara svigrúm til greiðslu kaupauka.

• Núgildandi reglum var ekki ætlaö að standa til frambúðar heldur var strax við setningu laganna 
gert ráð fyrir að endurskoðun þeirra myndi hefjast. Sú endurskoðun hefur ekki farið fram.

Um takmarkanir á hvataqreiðslum samkvæmt tilskipun MIFID II

í 10. tölul. 24. gr. tilskipunar MIFID II koma fram fyrirmæli um hvata- eða kaupaukagreiðslur til 
starfsmanna verðbréfafyrirtækja. Greinin er efnislega samhljóða 1. mgr. 37. gr. frumvarps til laga um 
markaði fyrir fjármálagerninga og þar kemur fram að verðbréfafyrirtæki skuli fyrst og fremst sjá til þess 
að umbuna hvorki né meta frammistöðu starfsmanna þannig að það stangist á við skyldu þess til að 
hafa hagsmuni viðskiptavina sinna að leiðarljósi. Sér í lagi skal verðbréfafyrirtæki ekki búa til hvata til 
að mæla með tilteknum fjármálagerningum við almenna fjárfesta þegar aðrir fjármálagerningar þjóna 
þörfum þeirra betur.

Engar aðrar takmarkanir er að finna á hvata- eða kaupaukagreiðslum til starfsmanna 
verðbréfafyrirtækja í tilskipuninni. í frumvarpi til laga um markaði fyrir fjármálagerninga er hins vegar 
bætt við annarri málsgrein við nefnda 37. gr. sem vísar beint til fyrrnefndra fyrirmæla 57. gr. a laga um 
fjármálafyrirtæki.

Á vettvangi ESB hefur þvíekki þótt ástæða til að takmarka hvata- eða kaupaukagreiðslurtil starfsmanna 
verðbréfafyrirtækja með sama hætti og vegna starfsmanna viðskiptabanka og lánafyrirtækja. í 
frumvarpi til laga um markaði fyrir fjármálagerninga er hins vegar lagt til að sömu reglur gildi.

Ef frumvarpið verður að veruleika óbreytt má því draga stöðu íslenskra verðbréfafyrirtækja saman með 
eftirfarandi hætti að því er varöar möguleika þeirra til að greiða starfsmönnum kaupauka eða taka upp 
kerfi breytilegra starfskjara:

• Á íslandi eru hvata- eða kaupaukagreiðslur til starfsmanna verðbréfafyrirtækja takmarkaðar 
með sama hætti og vegna starfsmanna viðskiptabanka og lánafyrirtækja, ólíkt því sem tilskipun 
MIFID II gerir ráð fyrir.

• Því til viðbótar eru hvata- eða kaupaukagreiðslur til starfsmanna viðskiptabanka og 
lánafyrirtækja, og þar með einnig starfsmanna verðbréfafyrirtækja, takmarkaðar með mun ríkari 
hætti en tilskipanir ESB og annarra aðildarríkja ESB/EFTA almennt gera.

Afstaða Arctica oq nánari röksemdir

Með hliðsjón af framangreindu er Arctica þeirrar skoðunar að ekki sé ástæða til að takmarka 
kaupaukagreiöslur til starfsmanna verðbréfafyrirtækja með sama hætti og slíkar greiðslur til 
starfsmanna viðskiptabanka og lánafyrirtækja eru takmarkaðar. í því sambandi bendir Arctica einkum 
og sér í lagi á að hinar íslensku reglur um takmarkanir á kaupaukagreiðslum til starfsmanna 
fjármálafyrirtækja ganga nú þegar mun lengra en sambærilegar reglur tilskipana ESB og 
samanburðarríkja og að í MIFID II er ekki gert ráð fyrir að þær reglur gildi yfir höfuð um starfsmenn 
verðbréfafyrirtækja.
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Þessu til viðbótar bendir Arctica á eftirfarandi röksemdirfyrir því að ástæða sé til að leggja til breytingar 
á 37. gr. frumvarps til laga um markaði fyrir fjármálagerninga:

• Tilskipanir ESB gera ekki kröfu um svo viðurhlutamiklar takmarkanir sem greinin Í núverandi 
mynd ber með sér.

• Samanburðarríki heimila mun meira svigrúm við greiðslu kaupauka til starfsmanna bæði 
viðskiptabanka og verðbréfafyrirtækja.

• Til hefur staðið, allt frá árinu 2015, að endurskoða reglur um greiðslu kaupauka til starfsmanna 
fjármálafyrirtækja og færa þær þannig nær því sem almennt tíðkast í samanburöarrÍkjum. Nú er 
kjörið tækifæri til að samræma reglur um greiðslur kaupauka til starfsmanna verðbréfafyrirtækja 
við tilskipanir ESB og reglur samanburðarríkja.

• Núverandi kaupaukareglur gilda um öll fjármálafyrirtæki óháð stærð, tegund og kerfislægu 
mikilvægi. Ef horft er til markmiðanna sem reglunum er ætlað að ná og voru forsendur fyrir 
setningu þeirra er alveg Ijóst að gildissvið reglnanna ætti að takmarkast við kerfislega mikilvæg 
fjármálafyrirtæki, hverra rekstrarerfiðleikar geta haft neikvæð áhrif á almannahagsmuni. Önnur 
fjármálafyrirtæki og þar með verðbréfafyrirtæki ættu því að vera undanþegin reglunum, í heild 
eða að hluta, þar sem rökin að baki reglunum eiga alls ekki við um þau nema að mjög 
takmörkuðu leyti, líkt og skýrlega kemur fram og gert er ráð fyrir í tilskipunum ESB sem hin 
íslenska lagaumgjörð byggir að öðru leyti á.

• Minni fjármálafyrirtæki, þ.m.t. sérhæfð verðbréfafyrirtæki, eru ekki kerfislega mikilvæg og Ijóst 
er að ríkisvaldið mun ekki hlaupa undir bagga með þeim ef að kreppir í efnahagslífinu og því 
útilokað að ríkissjóður eða almenningur verði fyrir beinum eða óbeinum kostnaði af 
kaupaukagreiðslum þeirra fyrirtækja, jafnvel þótt illa fari. Því er óeðlilegt að þau lúti sömu 
reglum er takmarka áhættur í rekstri kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtæka um 
kaupaukagreiðslur til starfsmanna.

• Meðalhófs hefur því ekki verið gætt við setningu kaupaukareglnanna þar sem gengið hefur verið 
mun lengra en nauðsyn ber til við að takmarka kaupaukagreiðslur til starfsmanna 
fjármálafyrirtækja og það svigrúm sem til staðar er samkvæmt tilskipunum ESB hefur ekki að 
neinu leyti verið nýtt, heldur þvert á móti.

• Stífar reglur um kaupauka hækka fastan kostnað fjármálafyrirtækja og veikir þannig 
samkeppnisstöðu þeirra til lengri tíma litið, bæði varðandi innlenda samkeppni og samkeppni 
erlendis frá.

• Smærri aðilar á fjármálamarkaði, einkum sérhæfð verðbréfafyrirtæki, eiga nú þegar undir högg 
að sækja í samkeppni við stóru viðskiptabankana fjóra sem hafa meira svigrúm við að koma til 
móts við launakröfur starfsmanna.

• Takmarkanir á kaupaukagreiðslum auka þannig fastan launakostnað fjármálafyritækja, án tillits 
til afkomu þeirra, og auka þannig áhættu í rekstri þeirra. Á þetta sérstaklega við um minni 
fjármálafyrirtæki þar sem þau eiga ekki jafn auðvelt með að taka á sig þá áhættu eins og hin 
stærri fyrirtæki.

• Kaupaukareglurnar eru sérstaklega íþyngjandi gagnvart smærri fjármálafyrirtækjum, einkum 
sérhæfðum verðbréfafyrirtækjum, sem eiga af þeim sökum ekki kost á að halda grunnlaunum 
starfsmanna niðri en umbuna þess í stað starfsmönnum sínum í takt við árangur fyrirtækisins á 
hverjum tíma eða með umbun síðar samhliða auknu virði fyrirtækisins.

• í lögum er nú þegar ákvæði sem undanskilja verðbréfafyrirtæki með takmarkaðar starfsskyldur 
undan gildissviði 57. gr. a laga um fjármálafyrirtæki, sbr. 3. mgr. 25. gr. sömu laga, án þess þó að
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séð verði að þær takmörkuðu starfsheimildir sem þar getur takmarki áhættuna af rekstri þeirra 
með slíkum hætti að réttlætt geti slíka mismunun. Mikilvægt er að verðbréfafyrirtæki sitji öll við 
sama borð hvað varðar heimildir greiðslu kaupauka, að minnsta kosti aö því marki sem þau 
teljast ekki kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki. Slíkur greinarmunur á milli verðbréfafyrirtækja 
innbyrðis er þvÍ enn frekar til þess fallinn að koma með harkalegum hætti niður á sérhæfðum 
verðbréfafyrirtækjum sem bjóða alhliða verðbréfaþjónustu.

Tillaqa Arctica að breytinqum á frumvarpi til laqa um markaði fyrir fiármálaqeminqa:

Með vísan til alls framangreinds telur Arctica að margháttuð rök standi til að breyta reglum um greiðslu 
kaupauka til starfsmanna verðbréfafyrirækja. Arctica leggur í því sambandi til að 2. mgr. 37. gr. 
frumvarps til laga um markaði fyrir fjármálegagerninga verði felld brott. Þá er og lagt til að við 
upptalningu í 1. málsl. a. liðar 4. tölul. 140. gr. framangreinds frumvarps verði bætt tilvísun í „57. gr. 
a."

Arctica veitir fúslega frekari upplýsingar og gögn er varða efni umsagnar þessar og er reiðubúið til 
frekara samstarfs af þessu tilefni.

Viröingarfyllst, 
f.h. Arctica Finance hf.

Olafur Þor Finsen, 
yfirlögfræðingur.
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