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Takmarkanir á eignarhaldi 

• Vel þekkt 

• Takmarkanir í Evrópurétti, í löggjöf Danmerkur, 
Noregs og Svíþjóðar 

• Ákvæðin hafa öll þann megin tilgang að banna 
eignarhald  



Íslenska ákvæðið 

• Meginreglan er sú að viðskiptabankar, sparisjóðir 
og lánafyrirtæki mega ekki stunda aðra starfsemi 
en starfsheimildir þeirra ná til.  

• Tímabundna undantekningu má gera á þessari 
meginreglu en aðeins þegar eignarhald hefur þann 
tilgang að;  
– ljúka viðskiptum eða  

– til að endurskipuleggja starfsemi viðskiptaaðila  

• Hér verður fjárhagsleg endurskipulagning tekin til 
sérstakrar skoðunar.  



Skilyrðin 

• Tæmandi talin 

• Aðrar forsendur ótækar 
– Slæmt efnahagsástand 

– Lágt verð 

– Arðsemi rekstrarins 

• FME verður að meta hvort að þau séu til staðar 

– Þarf að tryggja  

• Markmiðið er að ljúka fjárhagslegir 
endurskipulagningu sem fyrst 



Sjónarmið FME 

• Hvað segja lögin? 
– MR að eignarhald sé bannað og undantekningar frá því 

skal túlka þröngt. 

• Verndarandlag og markmið laganna 
– Verndarandlag laganna og ákvæðisins er markaðurinn í 

heild en ekki einstaka fjármálafyrirtæki. 

• Meðalhóf og tímafrestir: 
– Það skal ætíð haft að markmiði að fjárhagslegri 

endurskipulagningu ljúki sem fyrst 

– Hámarks frestur til að endurskipuleggja félag er 12 
mánuðir 



Tímafrestir umfram 12 mánuði 

• Heimilt að lengja frest umfram 12 mánuði 

– Ef eitthvað hindrar sölu 

– Fjármálafyrirtækið sækir um það til FME 

– Rökstyðja skal hvaða atriði hindri sölu 

• FME metur umsóknina 

– Matið byggir á sömu sjónarmiðum og áður voru 
rakin 

– Engin sérstök heimild er til að framlengja frekar 



Hvað er hindrun? 

• Eftir stendur að svara því hvað sé hindrun í 
skilningi þessa lagaákvæðis?  
– Markaðsaðstæður? 

– Fá tilboð?  

– Fyrirsjáanlegar breytingar? 

• Þegar talað er um hindrun er almennt átt við 
það að “komið sé í veg fyrir að eitthvað nái 
fram að ganga” 

• FME verður að útskýra hvernig það túlkar þetta 
hugtak. 

 



Boltinn hjá FME 

• FME verður að gefa það út hvaða sjónarmið eru 
þarna lögð til grundvallar. 

– Gagnsæi 

– Jafnræði 

– Vönduð stjórnsýsla 

• Meðferð þessara mála er bersýnilega ekki 
einkamál FME eða þess félags sem í hlut á. 


