
B _
BANKASÝSLA RÍKISINS

Sala hluta í Íslandsbanka hf.: 
Kynning fyrir stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefnd Alþingis
2. desember 2022



Afmörkun Ríkisendurskoðunar og 
niðurstaða Bankasýslu ríkisins

Hvernig samræmdist framkvæmd sölu á 22,5% hlut ríkisins í Íslandsbanka 22. mars 2022 ákvæðum laga nr. 
155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins ífjármálafyrirtækjum og laga nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins?
- Framkvæmd sölunnar var í fullu samræmi við lög og reglur sem um hana gilda, eins og lög nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins og 

lög nr. 155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, rétt eins og sala ríkisins á hlutum í bankanum með 
frumútboði í júní 2021

Var framkvæmd sölunnar í samræmi við tillögu og minnisblað Bankasýslu ríkisins um sölumeðferð á eftirstæðum 
eignarhlut í Íslandsbanka og greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra vegna framhalds á sölu á hlutum ríkisins í 
bankanum ?
- Framkvæmd sölunnar 21. til 23. mars sl. var í fullu samræmi við lýsingu þar að lútandi í minnisblaði Bankasýslu ríkisins til 

fjármála- og efnahagsráðherra frá 20. janúar sl., greinargerð ráðherra frá 10. febrúar sl. og í kynningum Bankasýslu ríkisins fyrir 
fjárlaganefnd 21. febrúar og efnahags- og viðskiptanefnd 24. febrúar á þessu ári sem og ákvörðun ráðherra frá 18. mars sl.

Hvernig voru endanlegt söluverð og stærð eignarhlutarins sem var seldur ákveðin?
- Endanlegt söluverð og stærð eignarhlutarins var ákveðin af ráðherra að undangengnu rökstuddu mati Bankasýslu ríkisins, sbr. 

ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012, eftir að markaðsverðs var leitað, sbr. 1. mgr. sama ákvæðis, m.a. í kjölfar 
markaðsþreifinga, sbr. ákvæði laga nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum, söfnunar tilboða af hálfu umsjónaraðila, 
söluráðgjafa og söluaðila eins og í frumútboðinu, og ráðlegginum umsjónaraðila, sem voru yfirfarnar af fjármálaráðgjafa 
stofnunarinnar

- Endanlegt útboðsstærð endurspeglaði einnig markmið fjárlaga fyrir árið 2022 um að afla 75 ma.kr. með sölu á eignarhlutanum í 
Íslandsbanka á öllu árinu og til viðbótar aðra 75 ma.kr. á næsta ári, þegar áætlað var að ljúka sölu á öllum eignarhlut ríkisins

Hvernig var staðið að úthlutun hlutabréfa tilfjárfesta ísöluferlinu?
- Við úthlutun var svo einkum horft til þeirra sex atriða, sem fram komu í bréfi Bankasýslu ríkisins til ráðherra 22. mars sl., en þau 

eiga sér öll stoð í lögum nr. 155/2012, lögum nr. 88/2009, í eigandastefnu ríkisins frá febrúar 2020 sem og ákvörðun ráðherra um 
að hefja sölumeðferð

- Við úthlutun var einnig horft til viðurkenndra viðmiða, sem m.a. eru viðhöfð í samskonar útboðum, sbr. sölu breska ríkisins á 
hlutum í Lloyds Banking Group plc í september 2013, og almennt á hlutabréfamarkaði, sbr. umfjöllun í NYSEIPO Guide og þau 
viðmið sem var stuðst var við í frumútboðinu í júní 2021
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Megin niðurstaða: 
Fjárhagsleg niðurstaða hagfelld
“.dregur Ríkisendurskoðun ekki íefa að 

fjárhagsleg niðurstaða söluferlis á hlut ríkissjóðs 
í Íslandsbanka þann 22. mars 2022 hafi verið 

ríkissjóði almennt hagfelld. Það á einnig við um 
þróun á gengi bréfa í bankanum á eftirmarkaði í 

kjölfar sölunnar"
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Megin niðurstaða (frh.): 
Fjárhagsleg niðurstaða hagfelld

• Útboðsgengi var mjög hagstætt
- Verð var mjög hagstætt og á afar lágu fráviki, þ.e. 4,1%, frá dagslokagengi
— Verð var mun hærra heldur en í frumútboði

• Tímasetning útboðs var góð
— Útboðið fór fram eftir arðgreiðslu Íslandsbanka og annarra stórra félaga á markaði og þegar dagslokagengi á 

hlutum í Íslandsbanka var nálægt hæsta gildi frá frumútboði (m.t.t. arðgreiðslu)
— Tímabundinn bati á alþjóðlegum mörkuðum var nýttur til að ráðast í söluna með skömmum fyrirvara, enda 

fylgdu nokkur útboð í kjölfarið í Evrópu síðar þá vikuna
— Tímasetning var farsæl í ljósi síðari þróunar á fjármálamörkuðum, enda er það ekki sjálfsagt að af útboðum 

verði eða að þau heppnist með þessum hætti
• Útboðsstærð jókst um 18,2 ma.kr. eða um 53,0% frá markaðsþreifingum og til ákvörðunar lokaverðs

— Frávik m.v. lokaverð lækkaði úr 6,0% 1 4,1%
— Magn seldra hluta hækkaði úr 15,0% í 22,5% af hlutafé bankans
— Færði ríkissjóð nær markmiðum fjárlaga um að afla 75 ma.kr. á árinu

• Áhrif á eftirmarkað afar jákvæð
— Verð hækkaði í kjölfar útboðsins, m.a á grundvelli umframeftirspurnar og kröftugs sölu- og markaðsátaks 

ráðgjafa, en það er mun jákvæðari þróun heldur en hjá sambærilegum félögum
— Þrátt fyrir gríðarlegt umfang útboðs m.v. veltu í kauphöllinni hafði útboðið engin neikvæð áhrif á verðþróun 

á öðrum hlutabréfum á innanlands markaði
— Eftirstæður hlutur ríksins er nú um 105 ma.kr. virði og þegar hefur verið aflað 108,0 ma.kr. með sölu á 

einungis níu mánaða tímabili frá júní 2021 til mars 2022
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Alþjóðlegur samanburður: 
Sala í kjölfar frumútboðs

ABN 
AMRO

Arion 
banki BAWAG NLB

ÍslSkl
AIB

Land Holland Ísland Austurríki Slóvenía Ísland Írland
Tilkynning dags. 16.11.2016 2.4.2019 18.6.2019 18.6.2019 22.3.2022 27.6.2022

Mynt heimalands Evrur Krónur Evrur Evrur Krónur Evrur

Lokagengi á hlut 20,9 76,7 40,2 58,2 122 2,4
Útboðsgengi á hlut 20,4 70 36 54,8 117 23
Frávik ® 2,40% 8,70% 10,40% 5,90% e) 4,10% 6,60%

Útboðsstærð 
Magn hluta 65,0 200,0 9,3 2,0 450,0 133,7
Fjöldi viðskiptadaga 47,6x 163,8x 169,5x 145,9x ® 273,9x 44,6x
Hlutfall 6,90% 10,00% 9,30% 10,00% 22,50% 5,00%

Fjárhæð (heimaland) 1.326 14.000 335 110 52.650 305
Fjárhæð (evrur) ® € 1.326 € 102 € 335 € 110 @ € 369 @ € 305

Heimild: Bloomberg. Í milljónum, nema fjárhæð á hvern hlut. 5



Alþjóðlegur samanburður (frh.):
Sala ríkissjóða í tilboðsfyrirkomulagi

• Belgía - BNP Paribas
• Bretland - Lloyds og NatWest
• Holland - ABN Amro
• Írland - AIB
• Spánn - Bankia
• Svíþjóð - Nordea
• Þýskaland - Deutsche Pfandbriefbank
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