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Útdráttur 

2. mgr. 104. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög er ætlað að koma í veg fyrir sjálfsfjármögnun 
hlutafélaga. Ákvæðið bannar með hlutlægum hætti að hlutafélag veiti lán, setji tryggingu 
eða leggi fram fé í tengslum við fjármögnun á kaupum á hlutum í félaginu sjálfu eða 
móðurfélagi þess. Helstu rök fyrir sjálfsfjármögnunarbanni í lögum eru vernd hagsmuna 
kröfuhafa, hluthafa og félagsins sjálfs, en talið er að hagsmunir þessara aðila kunni að vera 
sniðgengnir ef fjármunir renna úr félagi í tengslum við viðskipti með hluti í því sjálfu.  

Í ritgerðinni er leitast við að svara þeirri spurningu hvort markmið 
sjálfsfjármögnunarbannsins náist við núverandi réttarástand. Í því skyni er því lýst hvernig 
aðilar í viðskiptalífinu hafa möguleika á að fara framhjá ákvæðinu með öðrum gerningum. Er 
það niðurstaða ritgerðarinnar að þessir gerningar, einkum úthlutun arðs, lækkun hlutafjár 
eða framkvæmd öfugra, lóðréttra samruna, hafi leitt til þess að sjálfsfjármögnunarbann 2. 
mgr. 104. gr. hfl. nær ekki þeim markmiðum sem að er stefnt. Má einna helst rekja það til 
ósamræmis í reglum um úthlutun fjármuna úr sjóðum félaga.  

Í ritgerðinni er ennfremur reynt að taka afstöðu til þess hvort skynsamlegt sé fyrir Íslendinga 
að huga að breytingum á sjálfsfjármögnunarbanninu. Í því ljósi er nýleg breyting á annarri 
félagaréttartilskipuninni rannsökuð ásamt nýlegum breytingum á dönsku 
hlutafélagalögunum, en íslenska ákvæðið er byggt á grundvelli þessara reglna. Í báðum 
tilvikum hefur verið horfið frá hlutlægu banni í þessum efnum og sjálfsfjármögnun heimiluð 
með ströngum skilyrðum. Um varfærið skref er að ræða í slökun á sjálfsfjármögnunarbanni, 
en um leið tryggt meira samræmi milli reglna um úthlutun úr sjóðum félaga. Að mati 
höfundar eru breytingarnar til góðs og er það niðurstaða hans að eðlilegt væri fyrir 
Íslendinga taka svipuð skref í tilslökun hins hlutlæga sjálfsfjármögnunarbanns. 

 



 

 

 

Abstract 

The purpose of Article 104 paragraph 2 of Act No. 2/1995 respecting Public Limited 
Companies is to prevent financial assistance by public companies. To that end the provision 
objectively prohibits actions whereby a public limited company advances funds, makes loans 
or provides security with a view to an acquisition of its own shares, or those of the parent 
company. The main argument given for the prohibition is protection of the interests of 
creditors, shareholders and company funds, as it is believed that the interests of these 
parties can be circumvented if a company’s funds are used in relation to transactions in its 
own shares. 

The object of this thesis is to seek an answer to the question of whether the goals of the 
prohibition can be achieved by current legislation. In the process of seeking that answer, the 
way in which market participants have found ways to by-pass the provision, by taking 
advantage of other measures is described.  The conclusion is that these measures, especially 
dividend payments, the reduction of share capital or executions of LBOs followed by a 
merger, have resulted in the failure of the prohibition to attain its goals. That failure is 
primarily contributable to discrepancy in regulations regarding the allocation of company 
funds.  

Another object of this thesis is to form an opinion on whether it would be a rational move 
on behalf of Iceland to amend the prohibition. In that context, a recent change in the 
Second Company Law Directive is studied together with recent changes in the Danish 
Company Act as the Icelandic provision is founded on the basis of these rules. In both cases, 
an objective prohibition has been abandoned but financial assistance allowed, subject to 
strict conditions. This constitutes a conservative step towards slackening the prohibition 
while securing greater consistency between rules regarding the allocation of company 
funds. The author believes the alterations are an improvement and concludes that Iceland 
should follow suit and take similar steps to slacken the objective prohibition on financial 
assistance.    
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1. Inngangur 

Í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög (hér eftir skammstafað hfl.) er að finna hlutlæga bannreglu 

við því að hlutafélag fjármagni kaup á hlutum í sjálfu sér eða móðurfélagi sínu, hvort heldur 

móðurfélagið er hlutafélag eða einkahlutafélag. Nánar tiltekið er ákvæðið að finna í 2. mgr. 

104. gr. laganna og á rætur sínar að rekja til evrópuréttar og dansks réttar. Í þessari ritgerð 

er ætlunin að varpa ljósi á þetta fremur stuttorða, en um leið margslungna, lagaákvæði og 

jafnframt að taka afstöðu til mikilvægra spurninga sem vaknað hafa um rök að baki 

ákvæðinu og markmiðum þess. Ákvæðið snertir meðal annars framkvæmd viðskiptahátta 

sem á síðustu árum hafa verið fremur umdeildir í samfélaginu og skotspónn talsverðrar 

gagnrýni. Í því samhengi er einkum átt við margt sem við kemur skuldsettum yfirtökum og 

fjármögnun þeirra.1  

Áhersla umfjöllunarinnar verður á umrætt ákvæði hlutafélagalaga og þó svo sambærilegt 

ákvæði sé að finna í 2. mgr. 79. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög verður lítið vitnað 

með beinum hætti í þau lög. Eftir sem áður gætu þó sambærileg rök átt við um slík félög, að 

breyttum breytanda.  

Í ritgerðinni verður aðallega notast við hugtakið sjálfsfjármögnun þegar vísað er til þess að 

hlutafélag komi að fjármögnun á hlutum í sjálfu sér eða móðurfélagi sínu, sem er einmitt 

það sem 2. mgr. 104. gr. á að stemma stigu við. Hins vegar verður ekki séð að hugtakið 

sjálfsfjármögnun hafi hingað til fest djúpar rætur í íslenskum rétti meðal innlendra 

fræðimanna, en hafa ber í huga að ekki er um auðugan garða að gresja í þeim efnum því lítið 

hefur verið skrifað um ákvæðið meðal þeirra. Þrátt fyrir það skal það nefnt að hugtakið hefur 

vissulega komið fram áður hér á landi í fræðiskrifum sem varða sama efni.2 Þá hefur 

hugtaksnotkunin sjálfsfjármögnun (d. selvfinansiering) verið við lýði í dönskum fræðiskrifum 

meðal þarlendra fræðimanna, en þeir virðast hafa skrifað töluvert meira um sambærilega 

lagareglu þar í landi heldur en reyndin hefur verið hérlendis.3 Höfundur þessarar ritgerðar er 

þeirrar skoðunar að hugtakið sjálfsfjármögnun sé heppilegt í fræðiskrifum um þetta efni og 

einkar lýsandi um efnislegt inntak þeirrar fræðilegu umræðu sem fylgir því þegar hlutafélag 

                                                           
1
 Aðalsteinn Hákonarson, „Skuldsettar yfirtökur og öfugur samruni“ (2008) 22 Tíund Fréttablað RSK 8.  

2
 Davíð Þorláksson, „Sjálfsfjármögnunarbann: um 2. mgr. 104. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995“ (2004)  57(4) 

Úlfljótur 623. 
3
 Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren, Køb og salg af virksomheder, (1. prentun, 3. útgáfa, Nyt 

juridisk forlag 2005) 524. 
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kemur að fjármögnun á hlutum í sjálfu sér eða móðurfélagi sínu. Þannig telur höfundur að 

hugtakið sjálfsfjármögnun lýsi því jafnvel betur sem raunverulega á sér stað heldur en 

hugtakið fjárhagsleg aðstoð (e. financial assistance), sem mikið er notað í evrópskum rétti og 

einkennir flest fræðiskrif sem þar hafa birst um sama efni.4 Slík hugtaksnotkun er þó ágæt til 

síns brúks og kemur til með að birtast stöku sinnum í þessari ritgerð þegar það er talið eiga 

betur við en hugtakið sjálfsfjármögnun.  

Í ritgerðinni er leitast við að svara skilgreindum rannsóknarspurningum og taka jafnframt 

afstöðu til þeirra þegar slíkur er kostur. Þannig er skoðað gaumgæfilega hver rökin á bak við 

sjálfsfjármögnunarbann 2. mgr. 104. gr. hfl. eru og hvaða markmiðum er stefnt að með 

tilveru ákvæðisins í íslenskum rétti. Í því ljósi er skoðað sérstaklega hvort þau markmið náist 

við núverandi réttarframkvæmd, og ef svo er ekki, hver ástæða þess sé. Til að komast til 

botns í þessum vangaveltum er nauðsynlegt að skoða uppruna og sögu ákvæðisins í 

íslenskum hlutafélagalögum. Hvenær leit ákvæðið fyrst dagsins ljós hérlendis, hvaða hugtök 

hefur það að geyma og hvernig þróun þess hefur verið í gegnum tíðina.  

Vegna skýrra tengsla við tilskipanir Evrópusambandsins á sviði félagaréttar, sem Íslendingar 

hafa skuldbundið sig til að innleiða í samræmi við EES samninginn5, er nauðsynlegt að skoða 

hvernig tilskipunin sjálf hljómar og hver markmiðin með setningu hennar voru. Í þessu 

sambandi er afar mikilvægt að rannsaka hvort og þá hvernig íslenska ákvæðið gengur lengra 

en evróputilskipunin. Hún er svokölluð lágmarkstilskipun og einstökum aðildarríkjum er í 

sjálfsvald sett að ganga lengra í sjálfsfjármögnunarbanni í eigin landsrétti en tilskipunin sjálf 

kveður á um. Aftur á móti mega aðildarríkin ekki ganga styttra en ákvæði tilskipunarinnar 

mælir fyrir.  

Þá er ljóst af lögskýringargögnum með 2. mgr. 104. gr. hfl. að hliðsjón var höfð af dönsku 

hlutafélagalögunum þegar ákvæðið var sett í íslenskan rétt. Af þeim sökum er einnig 

skyggnst inn í danska lagaframkvæmd um þetta efni og hún borin saman við það sem þekkist 

hér heima.  

                                                           
4
 Eddy Wymeersch, „Company law in Europe and European company law” (2001) Financial Law Institute 

Universiteit Gent Working paper nr. 2001-06, 41. gr. <http://www.law.ugent.be/econr/fli/WP/wp2001-06.pdf> 
skoðað þann 12. október 2011. 
5
 Sbr. 7. gr. EES samningsins, sem lögfestur var með lögum nr. 2/1993 um evrópska efnahagssvæðið. 
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Í ritgerðinni er reynt að greina sérstaklega þá hagsmuni sem sjálfsfjármögnunarbannið á að 

vernda og sjónarmið innlendra, en þó einkum erlendra, fræðimanna reifuð í því samhengi. Á 

það einkum við um vernd hagsmuna kröfuhafa viðkomandi hlutafélags, vernd hagsmuna 

minni hluthafa félagsins, að ógleymdum hagsmunum hlutafélagsins sjálfs. Allt framangreint 

er talið geta stangast á við hagsmuni þess aðila sem öðlast hluti í hlutafélagi með 

sjálfsfjármögnun og á sjálfsfjármögnunarbann 2. mgr. 104. gr. hfl. að tryggja að þessir 

verndarhagsmunir verði ekki fyrir borð bornir. Við sama tækifæri eru skoðaðar þær 

undantekningar sem finnast við sjálfsfjármögnunarbanninu og reynt að skýra hvað í þeim 

felst. Í því sambandi má einkum nefna ákvæði 6. mgr. 104. gr. hfl. sem rakið er í ritgerðinni. 

Eftir almenna greiningu á sjálfsfjármögnunarbanninu og rökum fyrir því er reynt að taka 

afstöðu til þeirrar mikilvægu spurningar hvort markmið ákvæðisins nást við núverandi 

réttarástand. Í tengslum við það er sérstaklega litið til aðferða sem aðilar í viðskiptalífinu 

hafa notað og leiða mögulega til efnislega svipaðrar niðurstöðu fyrir alla hagaðila, eins og ef 

um ólöglega sjálfsfjármögnun væri að ræða. Sumar þessara aðferða hafa talist vera á gráu 

svæði með tilliti til 2. mgr. 104. gr. hfl. en aðrar síður. Í fyrsta lagi má nefna vangaveltur um 

arðgreiðslur og reglur tengdar þeim, einkum í kjölfar yfirtöku eða kaupa á stórum eignarhlut 

í hlutafélagi. Í öðru lagi má nefna reglur um lækkun hlutafjár samkvæmt 7. kafla 

hlutafélagalaga og hvernig þær geta mögulega falið í sér mótsögn við 

sjálfsfjármögnunarbannið í kjölfar yfirtöku eða kaupa á stórum eignarhlut í félagi. Í þriðja lagi 

verður farið nokkuð ítarlega yfir reglur um öfuga, lóðrétta samruna sem framkvæmdir eru í 

kjölfar skuldsettrar yfirtöku og í fjórða lagi er fjallað um önnur atriði sem leitt geta til 

vangaveltna um hugsanlegan árekstur við fjármögnunarbannið, svo sem sjónarmið um sölu 

eigna eða skiptingu hlutafélags í smærri einingar í kjölfar yfirtöku eða kaupa á stórum 

eignarhlut í félaginu.  

Í öllum framangreindum tilvikum er reynt að vísa til andstæðra sjónarmiða og jafnframt 

greint frá skrifum fræðimanna á sviðinu eftir því sem við á. Markmiðið er að gera umfjöllun 

um hvern og einn áðurnefndra þátta nokkuð ítarleg skil, að því marki sem unnt er í ritgerð 

sem þessari. 

Í kjölfarið á ofangreindri umfjöllun um sjálfsfjármögnunarbannið og réttarstöðuna eins og 

hún er í dag, er leitast við að svara því hvort hlutlægt og fortakslaust 
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sjálfsfjármögnunarbann, eins og 2. mgr. 104. gr. hfl. er, sé í raun og veru nauðsynlegt. Er 

þeirri spurningu velt upp hvort ef til vill væri skynsamlegra, og um leið skilvirkara, að slaka á 

banninu og leyfa sjálfsfjármögnun í samræmi við vel ígrunduð skilyrði við réttar aðstæður. 

Til að komast til botns í þessum efnum er nýleg breyting á annarri félagaréttartilskipun 

Evrópusambandsins, sem hefur meðal annars að geyma ákvæði um sjálfsfjármögnun, 

rannsökuð nokkuð ítarlega. Með breytingunni er hið hlutlæga sjálfsfjármögnunarbann sem 

áður var við lýði afnumið og sjálfsfjármögnun heimiluð með vel skilgreindum skilyrðum. 

Kafað er ofan í skrif evrópskra fræðimanna um breytinguna og greint frá kostum og göllum 

við hina nýju tilskipun.  

Við sama tækifæri er nýleg lagabreyting í Danmörku krufin, en Danir hafa nú breytt 

lagaákvæði sínu um sjálfsfjármögnun sem 2. mgr. 104. gr. íslenskra hlutafélagalaga var 

byggð á. Með breytingunni hafa Danir nú fært ákvæðið nær því sem hin nýbreytta tilskipun 

mælir fyrir um og þar með sagt skilið við hlutlægt sjálfsfjármögnunarbann líkt og eldra 

ákvæði þeirra kvað á um.  

Undir lok ritgerðarinnar er reynt að taka afstöðu til þess hvort eðlilegt sé fyrir okkur 

Íslendinga að huga að breytingum á sjálfsfjármögnunarbanni 2. mgr. 104. gr. hfl. Reynt er að 

finna svör við þeirri spurningu hvort Íslendingar eigi að taka svipuð skref og Danir í þessum 

efnum og fylgja þannig fordæmi þeirra, eða hvort Íslendingar eigi að halda sig við hlutlægt 

bann við sjálfsfjármögnun og festa það jafnvel enn betur í sessi með öðrum lagabreytingum. 

Slíkum lagabreytingum væri ætlað að koma í veg fyrir að menn noti krókaleiðir framhjá 

sjálfsfjármögnunarbanninu sem eru þess jafnvel valdandi að markmið ákvæðisins nást ekki. Í 

þessum kafla ritgerðarinnar felst jafnframt eins konar samantekt þar sem helstu ályktanir 

eru dregnar.  

Það er von höfundar að ritgerð þessi skýri þá óvissu sem ríkt hefur um margt sem snýr að 

sjálfsfjármögnunarbanninu. Er það mat höfundar að ákvæðið sé á köflum svo snúið með 

núverandi hljóðan að deila má um hvort það nái þeim markmiðum sem að er stefnt. Vonast 

höfundur til að geta sýnt fram á hvers vegna svo sé og jafnframt taka af skarið um að meta 

hvort ástæða sé fyrir Íslendinga að fylgja þeirri þróun sem átt hefur séð stað í Evrópu og 

breyta reglum um sjálfsfjármögnunarbann hlutafélaga. 
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2. Almennt um 2. mgr. 104. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög (hfl.) 

104. gr. hfl. er að finna í 12. kafla laganna sem ber heitið Arðsúthlutun, varasjóðir o.fl. Eins 

og nafnið gefur vísbendingu um er í kaflanum aðallega að finna reglur um úthlutun fjármuna 

úr sjóðum hlutafélaga. Meginreglan um úthlutun úr sjóðum hlutafélags til hluthafa kemur 

fram í 98. gr. laganna, en samkvæmt ákvæðinu getur slík úthlutun aðeins farið fram í 

ákveðnum lögbundnum tilvikum.6  

Ákvæði 104. gr. hfl. fjallar fyrst og fremst um lánveitingar hlutafélaga og ráðstafanir þeim 

tengdum. 2. mgr. greinarinnar fjallar svo sérstaklega um þegar slíkar ráðstafanir eru gerðar í 

þeim tilgangi að fjármagna kaup á hlutum í félaginu sjálfu eða móðurfélagi þess, með öðrum 

orðum sjálfsfjármögnun. 2. mgr. 104. gr. hfl. hljóðar svo: 

Hlutafélag má ekki veita lán til að fjármagna kaup á hlutum í félaginu eða 
móðurfélagi þess hvort heldur móðurfélagið er hlutafélag eða einkahlutafélag. 
Hlutafélag má heldur ekki leggja fram fé né setja tryggingu í tengslum við slík 
kaup. [Ákvæði 1.–2. málsl. eiga þó ekki við um kaup starfsmanna félagsins eða 
tengds félags á hlutum eða kaup á hlutum fyrir þá. Gætt skal ákvæða 99. gr.] 

Í þessum kafla verður nánari umfjöllun um þetta vandasama lagaákvæði. Má þar nefna 

umfjöllun um uppruna ákvæðisins, hugtök innan ákvæðisins og tengsl við réttarþróun í 

Evrópu og í Danmörku. 

 

2.1 Uppruni 2. mgr. 104. gr. hfl. 

Löggjöf um hlutafélög á Íslandi má rekja allt aftur til ársins 1921 þegar fyrstu 

hlutafélagalögin voru lögtekin hér á landi. Bann við lánveitingum í líkingu við það sem 

núverandi 104. gr. mælir fyrir um var þó ekki að finna í þeim lögum og kom ekki til sögunnar 

fyrr en áratugum síðar. Fyrirmynd 104. gr. núverandi hlutafélagalaga nr. 2/1995 var að finna 

í 112. gr. eldri hlutafélagalaga nr. 32/1978, en lögin frá 1978 voru lögfest í kjölfar norrænnar 

samvinnu sem hafði það að markmiði að samræma hlutafélagalöggjöf á Norðurlöndum.7 Í 

lögunum frá 1978 var þó ekki að finna ákvæði sambærilegt við 2. mgr. 104. gr. núverandi 

laga, þ.e. ákvæðið sem mælir fyrir um sjálfsfjármögnunarbann og er aðalefni þessarar 

                                                           
6
 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (2. prentun, 1. útg. Hið íslenska 

bókmenntafélag 2003) 351. 
7
 Sama heimild 7-8. 
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ritgerðar. Það kom fyrst inn í íslenskan rétt þegar umfangsmiklar breytingar voru gerðar á 

eldri hlutafélagalögum með lögum nr. 137/1994 um breytingu á lögum nr. 32/1978. Meðal 

annars var þar 112. gr. eldri laganna breytt með 82. gr. laga nr. 137/1994 og mælti sú 

breyting fyrir um sjálfsfjármögnunarbann sem 2. mgr. 104. gr. núverandi laga felur í sér. 

Þegar lög nr. 137/1994 litu dagsins ljós var meginmáli þeirra, ásamt efni annarra laga sem 

vörðuðu breytingu á hlutafélagalögum, felld saman inn í ný lög og þau gefin þannig út sem 

lög nr. 2/1995 um hlutafélög (hfl.).  

Almenn umfjöllun og skýringar varðandi efni sjálfsfjármögnunarbannsins er af skornum 

skammti í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 137/1994. Það eina sem segir sérstaklega um 

2. mgr. 82. gr. í frumvarpinu, sem varð að 2. mgr. 104. gr. núverandi laga, er eftirfarandi: 

Í 2. mgr. er gert ráð fyrir að hlutafélag megi ekki veita lán til að fjármagna kaup á 
hlutum í félaginu eða móðurfélagi þess hvort heldur móðurfélagið er hlutafélag 
eða einkahlutafélag. Að jöfnu við lán er lagt framlag eða trygging af hálfu 
hlutafélagsins í tengslum við kaup á hlutum. Þessi málsgrein tekur mið af 1. mgr. 
23. gr. 2. félagaréttartilskipunar EB og dönsku hlutafélagalögunum.8 

Þetta er allt og sumt en tengslum ákvæðisins við tilskipun Evrópusambandsins og dönsku 

hlutafélagalögin verða gerð frekari skil í næstu köflum hér á eftir. 

2. mgr. 104. gr. hfl. var svo breytt árið 1997 þegar nýjum málslið var bætt við ákvæðið. Var 

það gert með 8. gr. laga nr. 35/1997 og fól viðbótin í sér undantekningu frá banni ákvæðisins 

þannig að það gilti ekki um kaup starfsmanna félagsins eða tengds félags á hlutum eða kaup 

á hlutum fyrir þá. Gætt skyldi ákvæða 99. gr. laganna þegar undantekningin væri notuð. Ekki 

hefur verið gerð frekari breyting á 2. mgr. 104. gr. hfl. og hefur ákvæðið því staðið óbreytt 

frá árinu 1997. 

 

2.2 Hugtök innan 2. mgr. 104. gr. hfl. 

2.2.1 Hugtakið „lán“ 

Samkvæmt 2. mgr. 104. gr. hfl. má hlutafélag ekki veita lán til að fjármagna kaup á hlutum í 

sjálfu sér eða móðurfélagi sínu. Ef það væri gert væri um að ræða ólöglega sjálfsfjármögnun 

                                                           
8
 Alþt., 1994, A-deild, þskj. 99 – 96. mál, athugasemdir við 82. gr. 
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í skilningi ákvæðisins. Hugtakið lán í þessu samhengi þarfnast frekari skoðunar til að 

skilgreina nánar hvað það nákvæmlega er sem er bannað.  

Ekki leikur vafi á því að með láni er aðallega átt við hefðbundið peningalán eða þegar lánað 

er ígildi peninga, svo sem í formi ávísana, víxla, skuldabréfa eða hlutabréfa. Þá er ljóst að 

ákvæðið gildir um lánsgerninginn sjálfan, endurnýjun lána og breytingar á lánskjörum.9 Aftur 

á móti fellur svokallað lán til afnota varla undir ákvæðið enda vandséð hvernig slíkt lán getur 

orðið grundvöllur að fjármögnun hlutabréfakaupa í félaginu. Á hinn bóginn má ætla að sala á 

fjármunum hlutafélags með lánskjörum brjóti gegn greininni ef tilgangurinn með sölunni er 

fyrst og fremst sá að afla kaupandanum reiðufé með síðari endursölu hlutarins. Það er þá 

hugtaksskilyrði í 2. mgr. 104. gr. hfl. að féið yrði í framhaldinu notað til að fjármagna kaup á 

hlutum í félaginu eða móðurfélagi þess. Þá geta kaup hlutafélags á skuldabréfum verið 

andstæð ákvæðinu ef þau er gerð í því skyni að afla seljandanum reiðufé til að kaupa hluti í 

hlutafélaginu sjálfu, þ.e. kaupanda skuldabréfsins.10  

Atvik sem þessi eru þó háð túlkun og verður það að skoðast í sérhverju tilviki hvort um sé að 

ræða lán í skilningi ákvæðisins. Huglæg afstaða hlutaðeigandi gæti mögulega skipt einhverju 

máli í þeirri skilgreiningu, en allt að einu væri hugsanlega hægt að fella slíka gjörninga undir 

orðalagið „leggja fram fé“, sem einnig er að finna í 2. mgr. 104. gr. hfl. og fjallað er um hér 

að neðan. Það getur virst óljóst hvort vangaveltur líkt og þessar síðastnefndu hafi teljandi 

praktíska þýðingu, eða hvort þær séu frekar af fræðilegum toga. 

 

2.2.1.1 Baugsmálið – hugtakið lán túlkað.  

Hugtakið lán kom til sérstakrar skoðunar í Baugsmálinu11 svokallaða. Þar var um að ræða 

sakamál þar sem ákærðu var meðal annars gefið að sök að hafa brotið gegn 1. og 2. mgr. 

104. gr. hfl. með því að veita lán sem brutu í bága við ákvæði lagagreinarinnar. Í dóminum 

fjallar Hæstiréttur með eftirfarandi hætti um það lögskýringarsjónarmið sem hann beitir 

þegar hann túlkar hugtakið lán: 

                                                           
9
 Sama heimild. 

10
 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 366. 

11
 Hrd. 5. júní 2008 í máli nr. 385/2007. 
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...verður að gæta að því að á skýringu orðsins lán í 1. og 2. mgr. 104. gr. laga nr. 
2/1995 reynir hér eingöngu við úrlausn um hvort ákærði Jón Ásgeir hafi gerst 
sekur um refsiverða háttsemi, en af þeim sökum verður orðinu ekki gefið víðara 
inntak en leiðir af hljóðan þess.12 

Hér er Hæstiréttur að segja að í málinu beri að túlka hugtakið lán tiltölulega þröngt enda sé 

um sakamál að ræða. Það er bæði í anda meginreglu refsiréttar um skýrleika refsiheimilda 

og þess að allur vafi skuli túlkaður sakborningi í hag.13 Hæstiréttur heldur svo áfram að 

útskýra hvers vegna hann beitir þröngri túlkun og segir: 

Jafnframt verður að gæta að því að í ákvæðum þessum er ekki rætt um að 
hlutafélagi sé bannað að eignast kröfu á hendur tilteknum mönnum eða stofna 
til inneignar hjá þeim, svo sem löggjafanum hefði verið í lófa lagið ef ætlunin 
hefði verið að gefa ákvæðunum slíkt inntak.14  

Niðurstaða réttarins varðandi túlkun á hugtakinu láni varð því eftirfarandi: 

Að virtu framangreindu verður að beita þeirri skýringu að hlutafélag teljist hafa 
veitt lán í skilningi 1. mgr. 104. gr. laga nr. 2/1995 ef það hefur greitt hluthafa í 
því, stjórnarmanni eða framkvæmdastjóra peningaupphæð eða ígildi hennar eða 
látið af hendi til einhvers þeirra önnur fjárhagsleg verðmæti með áskilnaði um 
endurgreiðslu peningaupphæðarinnar eða ígildis hennar eða skil á 
verðmætunum. Má leggja að jöfnu við þetta ef hlutafélag hefur með sama 
áskilnaði greitt peningaupphæð eða ígildi hennar til þriðja manns eða afhent 
honum önnur fjárhagsleg verðmæti til að efna skyldu, sem hvílt hefur gagnvart 
honum á hluthafa, stjórnarmanni eða framkvæmdastjóra í félaginu, en með því 
má líta svo á að lán hafi verið veitt þeim, sem greiðsla eða afhending var til 
hagsbóta fyrir.15 

Rétturinn tekur svo af vafa um að hugtakið lán í 2. mgr. 104. gr. hfl. beri að túlka með sama 

hætti og í 1. mgr., enda þótt 2. mgr. fjalli um lán sem veitt er til ótiltekinna aðila í ákveðnum 

tilgangi, ólíkt því sem 1. mgr. 104. gr. hljóðar á um. Segir rétturinn um þetta: 

Við skýringu á ákvæði 2. mgr. 104. gr. laga nr. 2/1995 verður að gæta að því að 
þar er, á sama hátt og í 1. mgr. sömu lagagreinar, lagt bann við því að hlutafélag 
veiti lán. Ákvæðin tvö eru þó frábrugðin sérstaklega að því leyti annars vegar að í 
1. og 2. málslið 2. mgr. er ekki fjallað um lán til tiltekinna aðila, gagnstætt 1. 
mgr., sem snýr að lánveitingu til hluthafa, stjórnarmanna og framkvæmdastjóra 
hlutafélags, og hins vegar að í 2. mgr. er fjallað um lán í ákveðnum tilgangi, nánar 
tiltekið til að fjármagna kaup á hlutum í félaginu, svo og að leggja fram fé eða 

                                                           
12

 Sama heimild, kafli V, mgr. 2. 
13

 Jónatan Þórmundsson. Afbrot og refsiábyrgð 1 (2. prentun, Háskólaútgáfan 1999) 243-244. 
14

 Baugsmálið (n. 11), kafli V, mgr. 2. 
15

 Sama heimild, kafli V, mgr. 3. 
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setja tryggingu í tengslum við slík kaup, en gagnstætt þessu má einu gilda 
samkvæmt 1. mgr. í hvaða tilgangi lán er veitt, ef frá eru talin venjuleg 
viðskiptalán, sem lokamálsliður þeirrar málsgreinar tekur til. Af þessu verður ekki 
annað ályktað en að merking orðsins lán sé sú sama í báðum þessum 
málsgreinum, enda hlyti löggjafinn að öðrum kosti að hafa gert mun á orðalagi 
ákvæðanna að þessu leyti ef ætlunin hefði verið önnur, en ekki verður séð að 
nokkurs staðar sé að slíku vikið í lögskýringargögnum.16 

Endurtekur rétturinn svo túlkun sína á hugtakinu lán, en hér gagngert varðandi 2. mgr. 104. 

gr.: 

Að þessu virtu, svo og því, sem áður er getið, að hér reynir á skýringu 2. mgr. 
104. gr. laga nr. 2/1995 við úrlausn refsimáls, verður að líta svo á að hlutafélag 
teljist hafa veitt lán í merkingu ákvæðisins ef það hefur greitt öðrum 
peningaupphæð eða ígildi hennar eða látið af hendi önnur fjárhagsleg verðmæti 
með áskilnaði um endurgreiðslu peningaupphæðarinnar eða ígildis hennar eða 
skil á verðmætunum, í því skyni að standa straum af efndum á áskrift að hlutum í 
félaginu eða kaupum á þeim, auk þess sem félagi er bannað að láta af hendi 
önnur fjárframlög eða veita tryggingar í tengslum við slík viðskipti.17 

Í niðurstöðu sinni um 2. lið ákærunnar tekur Hæstiréttur skýrt til orða um að 

sjálfsfjármögnunarbann 2. mgr. 104. gr. hfl. sé hlutlægt bannákvæði, burtséð frá því hvort 

tilgangurinn með lánveitingu hafi verið í góðri eða vondri trú, eða til hagsbóta fyrir félagið 

eður ei: 

Með þessu lét Baugur hf. af hendi peningaupphæð að láni til að fjármagna kaup 
á hlutum í félaginu í skilningi 2. mgr. 104. gr. laga nr. 2/1995, en bann er þar lagt 
við ráðstöfun sem þessari án tillits til þess hvort sérstakar ástæður búi að baki 
henni eða hlutafélag kunni að njóta hags af henni.18 

Í síðastgreindri tilvitnun sést að ákærði var fundinn sekur um brot gegn 2. mgr. 104. gr. hfl. 

með því að veita lán sem var andstætt ákvæðinu. Þröng túlkun Hæstaréttar á hugtakinu láni 

kom hins vegar í veg fyrir frekari sakfellingu ákærða gegn ákvæðinu: 

Þetta fær því á hinn bóginn ekki breytt að Baugur hf. lét ekki með 
framangreindum ráðstöfunum af hendi til annarra peningaupphæð, ígildi hennar 
eða önnur fjárverðmæti með áskilnaði um endurgreiðslu fjárhæðarinnar eða skil 
á verðmætunum. Þessum þremur hluthöfum var því hvorki veitt lán í 
áðurnefndum skilningi 2. mgr. 104. gr. laga nr. 2/1995 til að standa skil á hlutafé 
sínu né lagði Baugur hf. á annan hátt fram fé í þeirra þágu í því skyni. 

                                                           
16

 Sama heimild, kafli V, aftasta mgr. 
17

 Sama heimild. 
18

 Sama heimild, kafli VI, 2. ákæruliður, aftasta mgr. 
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Ráðstafanirnar, sem sakargiftir í 5., 8. og 9. lið ákæru varða, voru því ekki 
andstæðar síðastnefndu lagaákvæði...19 

Og einnig: 

Með þessari ráðstöfun lét Baugur hf. hvorki af hendi peningaupphæð með 
áskilnaði um endurgreiðslu hennar né önnur fjárverðmæti með áskilnaði um skil 
á þeim, heldur seldi félagið eign sína gegn greiðslufresti á kaupverði. Slík 
ráðstöfun telst ekki lán í áðurgreindri merkingu 2. mgr. 104. gr. laga nr. 2/1995.20 

Það verður að teljast nokkuð athyglisvert að Hæstiréttur skuli útskýra sérstaklega í 

niðurstöðu sinni hvers vegna hann beitir svo þröngri lögskýringu í dómnum eins og raun ber 

vitni. Virðist þar spila lykilhlutverk að um sakamál er að ræða þar sem krafan var að 

sakborningar yrðu dæmdir til refsingar. Þetta kann að vekja upp spurningar hvort hægt sé að 

gagnálykta frá þessum orðum Hæstaréttar á þann hátt að hugtakið lán hafi rýmra gildi í 

einkamálum heldur í sakamálum. Það gæti haft mikla þýðingu í hugsanlegum dómsmálum í 

framtíðinni, t.d. í hefðbundnum skaðabótamálum sem kröfuhafar eða minni hluthafar gætu 

höfðað gegn stjórnendum sem brjóta gegn sjálfsfjármögnunarbanni 2. mgr. 104. gr. hfl. Það 

verður því athyglisvert að sjá hvernig Hæstiréttur kemur til að túlka hugtakið lán í 

einkamálum í framtíðinni. Telur höfundur þessarar ritgerðar allt eins líklegt að önnur og 

víðari túlkun verði þá ofan á heldur en sú sem birtist í Baugsmálinu enda var um sakamál að 

ræða og refsingar krafist fyrir ólögmætar lánagreiðslur. 

 

2.2.2 Hugtakið „trygging“ 

Auk þess sem 2. mgr. 104. gr. hfl. mælir fyrir um að hlutafélagi sé bannað að veita lán til að 

fjármagna kaup á hlutum í því sjálfu eða móðurfélagi sínu, er hlutafélagi þar einnig meinað 

að setja tryggingu í tengslum við slík kaup. Í athugasemdum lagafrumvarpsins sem færði 

ákvæðið í íslenskan rétt eru engar leiðbeiningar að finna um hvernig túlka skuli hugtakið 

trygging.21 

Samkvæmt hljóðan ákvæðisins virðist ekki skipta máli hvers eðlis tryggingarnar eru sem þar 

er talað um. Þvert á móti verður ekki annað séð en að allar tryggingar falli undir ákvæðið 

                                                           
19

 Sama heimild, kafli VI, 5., 8., og 9. ákæruliður, aftasta mgr. 
20

 Sama heimild, kafli VI, 7. ákæruliður, mgr. 2. 
21

 Alþt. (n. 8).  
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hvert svo sem form þeirra er. Er því átt við veðtryggingar í því sambandi jafnt sem aðrar 

tryggingar.22  

Sem dæmi um áhrifin í framkvæmd þá leiðir reglan til þess að hlutafélag getur ekki veðsett 

eignir sínar eða veitt sjálfskuldarábyrgð í tengslum við það þegar skuldsett yfirtaka er 

framkvæmd á hlutafélaginu. Banki, eða eftir atvikum annar lánveitandi, getur þar af leiðandi 

ekki fengið tryggingu frá hlutafélaginu sjálfu fyrir því láni sem hann veitir kaupandanum til 

hlutabréfakaupanna, hvorki í formi veðs né öðru formi. Ef slíkt væri heimilt myndi blasa við 

sú hætta að hlutafélagið sjálft endaði á að borga fyrir yfirtöku annars aðila á hlutum í 

félaginu sjálfu. Á 2. mgr. 104. gr. hfl. því að koma í veg fyrir að sjálfsfjármögnun eigi sér stað 

með þeim hætti.  

 

2.2.3 Hugtakið „leggja fram fé“ 

Hugtakið „leggja fram fé“ er líklegast það ákvæði innan 2. mgr. 104. gr. hfl. sem veldur hvað 

mestum vandkvæðum við túlkun, en samkvæmt ákvæðinu er hlutafélagi óheimilt að leggja 

fram fé í tengslum við kaup á hlutum í félaginu sjálfu eða móðurfélagi þess. Í greinargerð 

með lagafrumvarpinu sem færði 2. mgr. 104. gr. hfl. í íslenskan rétt er engin skýring gefin á 

því hvað átt er við með orðalaginu að leggja fram fé.23 Þá er ekki að sjá að neinar umræður 

hafi orðið á Alþingi varðandi hugtakið á sínum tíma, hvorki í þingsal né í nefndum þingsins 

við meðferð frumvarpsins.24 

Þessi almenni skortur á lögskýringarsjónarmiðum í lögskýringargögnum varðandi 2. mgr. 

104. gr. hfl. er bagalegur og veldur óvissu um nákvæmt inntak hugtaksins „leggja fram fé“. 

Þetta orðalag er vissulega opið til túlkunar og ekki meitlað í stein hvað það nákvæmlega 

merkir. Þannig má til dæmis spyrja hvort löggjafinn hafi með orðalaginu ráðgert að ná til alls 

þess sem hefði efnislega svipaða niðurstöðu í för með sér fyrir viðkomandi hlutafélag eins og 

ef um lán eða tryggingu í skilningi 2. mgr. 104. gr. væri að ræða. Með öðrum orðum að beita 

ætti rúmri lögskýringu um þetta hugtak til að koma í veg fyrir sjálfsfjármögnun sem menn 

kynnu að stunda með öðrum leiðum en að veita lán eða setja tryggingu í andstöðu við 2. 

                                                           
22

 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 365. 
23

 Alþt. (n. 8). 
24

 Alþt., 1994, B-deild, 96. mál. 
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mgr. 104. gr. hfl. Um það skal þó ekki fullyrt hér, en þessari spurningu frekar varpað fram til 

að sýna þann vanda sem skapast getur við túlkun hugtaksins. Hægt væri að skrifa langan 

kafla og jafnvel heilar ritgerðir um inntak þessa hugtaks. Það verður þó ekki raunin í þessari 

ritgerð heldur verður sá vandi sem opið orðalag hugtaksins hefur í för með sér látinn standa 

eftir til umhugsunar. 

 

2.2.4 Hugtakið „móðurfélag“ 

Samkvæmt 2. mgr. 104. gr. hfl. má hlutafélag ekki veita lán til að fjármagna kaup á hlutum í 

félaginu sjálfu. Þá er setning tryggingar eða framlag fjár af hálfu félagsins einnig óheimil ef 

það er í tengslum við slík kaup. En auk þess að bannið gildi um kaup á hlutum í félaginu 

sjálfu, þá gildir það einnig um kaup á hlutum í móðurfélagi þess, eins og fram kemur í 

ákvæðinu. Það er því nauðsynlegt að skilgreina hvað telst vera móðurfélag í skilningi 

ákvæðisins. Skemmst er frá því að segja að engar skýringar er að finna á þessu hugtaki í þeim 

lögskýringargögnum sem fylgja 2. mgr. 104. gr. hfl.25 

Í 2. gr. hfl. er það skilgreint hvenær íslensk hlutafélög teljast vera móður- og dótturfélög 

hvors annars. Þannig segir í 1. mgr. ákvæðisins að ef hlutafélag á svo mikið hlutafé í öðru 

félagi að það fari með meirihluta atkvæða í því, þá sé fyrrnefnda félagið móðurfélag og hið 

síðarnefnda dótturfélag. Það er því valdið til að hafa áhrif innan félags sem hefur mest að 

segja í þessum efnum. Í 3. mgr. 2. gr. hfl. er opnað fyrir það að félag teljist móðurfélag 

annars félags ef það vegna hlutafjáreignar eða samninga, hefur yfirráð í því félagi.  

Þegar um tvö íslensk félög er að ræða leikur enginn vafi á því að ákvæði 2. gr. hfl. muni skera 

úr um það hvort þau teljist vera móður- og dótturfélög hvors annars. Ef svo er gildir sú 

skilgreining einnig við túlkun á 2. mgr. 104. gr. hfl. og má dótturfélagið þá ekki veita lán, 

setja tryggingu eða leggja fram fé í tengslum við fjármögnun á kaupum á hlutum í 

móðurfélaginu. Slíkt teldist ólögmæt sjálfsfjármögnun í skilningi ákvæðisins.26  

Meira vafamál er þegar málið snýr að erlendum móðurfélögum. Ekki verður séð að afstaða 

til þeirra mála liggi fyrir í íslenskri réttarframkvæmd. Hugsanlegt er þó að litið yrði til 

danskrar framkvæmdar sem vísbendingu um túlkun á þessum þáttum, enda gamla danska 

                                                           
25

 Alþt. (n. 8). 
26

 Stefán Már Stefánsson, Samstæður Hlutafélaga (Hið íslenska bókmenntafélag 2008) 104. 



13 
 

sjálfsfjármögnunarbannið náskylt því íslenska eins og fjallað verður um hér á eftir. Í 

Danmörku hefur verið litið svo á að móðurfélag sem staðsett er innan evrópska 

efnahagssvæðisins og er af sambærilegu félagaformi og dönsk hlutafélög, falli undir 

skilgreiningu á hugtakinu móðurfélag í skilningi sjálfsfjármögnunarbannsins og eigi þar með 

undir ákvæðið. Hins vegar hefur framkvæmdin í Danmörku verið sú að ef móðurfélagið er 

staðsett utan evrópska efnahagssvæðisins þá falli félagið utan gildissviðs 

sjálfsfjármögnunarbannsins hvað þetta varðar. Þannig er staðan sú að ef danskt dótturfélag 

veitir lán til að fjármagna kaup á hlutum í bandarísku móðurfélagi sínu fellur slíkt lán ekki 

undir sjálfsfjármögnunarbannið og er því lögmætt. Aftur á móti ef móðurfélagið væri 

hollenskt væri um ólögmæta sjálfsfjármögnun að ræða.27 

Ekki er fullyrt um hver er líkleg niðurstaða yrði hér á landi í þessum efnum en sjálfsagt væri 

að hafa hliðsjón af því hvernig framkvæmdin hefur verið í Danmörku og rökin fyrir henni. 

Um verðugt umhugsunarefni er að ræða sem gæti skipt miklu máli. Til dæmis gæti verið 

freistandi fyrir aðila í viðskiptalífinu að skrá móðurfélög utan evrópska efnahagssvæðisins ef 

það leiddi til frjálsari reglna um sjálfsfjármögnun með tilliti til íslenskra dótturfélaga. 

 

2.3 Um aðra félagaréttartilskipunina og tengsl hennar við 2. mgr. 104. gr. hfl. 

Ákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl. á rætur sínar að rekja til annarrar félagaréttartilskipunar 

Evrópusambandsins, en Íslendingar hafa með EES samningnum skuldbundið sig til að 

innleiða ýmsar reglur sem sprottnar eru frá Evrópusambandinu í löggjöf sína, þar með taldar 

reglur á sviði félagaréttar.28 Markmiðið með þessari samræmingu er að tryggja eins mikla 

einsleitni á efnahagssvæðinu á sviði félagaréttarlöggjafar og kostur er. Nánar tiltekið er 

uppruna 2. mgr. 104. gr. hfl. að finna í 23. gr. annarrar félagaréttartilskipunarinnar, en sú 

tilskipun er frá árunum 1976-1977. 29  Ákvæði 1. mgr. 23. gr. annarrar 

félagaréttartilskipunarinnar er svohljóðandi: 

                                                           
27

 Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber: Aktie- og anpartsselskaber (1. udgave, Forlaget Thomson 2003) 
337. 
28

 Sbr. 7. gr. EES samningsins, sem lögfestur var með lögum nr. 2/1993 um evrópska efnahagssvæðið. 
29

 Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the 
protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the 
meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited 
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A company may not advance funds, nor make loans, nor provide security, with a 
view to the acquisition of its shares by a third party.30 

Eins og sjá má eru greinileg líkindi með ákvæði tilskipunarinnar og íslenska ákvæðinu. Ber 

þar  helst að nefna hugtökin lán, trygging og framlag fjár, en þessi hugtök virðast hafa verið 

þýdd yfir á íslensku frá 1. mgr. ákvæðisins hér að ofan með eins bókstaflegum hætti og 

mögulegt var við innleiðinguna í íslenskan rétt.  

Það er hins vegar mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að ákvæði tilskipunarinnar mæla 

eingöngu fyrir um lágmarksbann við sjálfsfjármögnun og því getur efni tilskipunarinnar 

hæglega verið vægara en það sem aðildarríkin kjósa að innleiða í sinn landsrétt. Þannig er til 

dæmis í 1. gr. tilskipunarinnar skilgreint hvað átt er við með orðinu company, þ.e. reynt er 

að skilgreina til hvers konar félagaforma tilskipunin tekur. Þetta er mikilvægt vegna þess að 

aðildarríkin eru einungis skuldbundin til að koma reglum tilskipunarinnar til framkvæmdar í 

landsrétti sínum varðandi það félagsform sem tilskipunin tiltekur, en ekki önnur. 31 

Aðildarríkjunum er frjálst að ganga lengra í reglum um sjálfsfjármögnunarbann í landsrétti 

en tilskipunin mælir fyrir um, en ekki styttra. Þar á meðal er aðildarríkjunum að sjálfsögðu 

frjálst að færa út gildissvið tilskipunarinnar að landsrétti þannig að bannið nái einnig yfir 

önnur félagsform en skilgreind eru í 1. gr. tilskipunarinnar. Tilskipunin setur einfaldlega 

lágmarkið varðandi það sem aðildarríkin geta heimilað í sambandi við sjálfsfjármögnun.32 

Samkvæmt 1. gr. tilskipunarinnar nær gildissvið hennar til tiltölulega stórra félaga þar sem 

félagsmenn bera takmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Þetta er í takt við þann 

greinarmun sem evrópskur félagaréttur gerir á því hvort hlutafélög eru stór eða smá, en ekki 

virðist liggja fyrir nein alþekkt skilgreining varðandi það hvaða félög tilheyra hvorum 

flokknum (stór eða smá) í því sambandi. Kemur það þá til kasta aðildarríkjanna að skilgreina 

slíkt sjálf ef ekki er beinlínis um það geti í viðkomandi félagaréttartilskipun hverju sinni.33  

Önnur félagaréttartilskipunin tekur til svokallaðra „public companies“, sem hægt væri að 

þýða yfir á íslensku sem almenningshlutafélag. Þetta þýðir þó ekki að hlutafélagið þurfi 

endilega að vera skráð á skipulegan markað, það er ekki skilyrði. Markmiðið er einungis að 

                                                                                                                                                                                     
liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards 
equivalent [1977] OJ L26/1.  
30

 Sama heimild 8. 
31

 Sama heimild 2. 
32

 Eilís Ferran, Principles of Corporate Finance Law (Oxford University Press 2008) 268. 
33

 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (n. 6) 9. 
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greina milli stórra og lítilla hlutafélaga. Í íslenskum rétti er greint á milli hlutafélaga annars 

vegar og einkahlutafélaga hins vegar. Sama er upp á teningnum í Danmörku en þar er greint 

milli aktieselskaber (sambærilegt við hlutafélög) og anpartsselskaber (einkahlutafélög).34 Þá 

er í breskum rétti talað um public company annars vegar og private company hins vegar.35 

Helstu rökin fyrir því að sumar reglur eru aðeins látnar gilda um stærri félögin eru þau að 

eignaraðild í þeim er yfirleitt dreifðari og þar með meira um minni hluthafa. Til að mynda á 

almenningur oft hlutabréf í slíkum félögum, hvort sem þau eru skráð eða ekki. Þá er líklegt 

að lánardrottnar stórra félaga séu fleiri, öll umsvif meiri og upphæðir hærri. Er því talið 

mikilvægt að setja reglur sem eiga að vernda hagsmuni þeirra mörgu aðila sem eiga eitthvað 

undir afkomu og áframhaldandi tilvist stórra félaga. 36  Nánar verður vikið að 

verndarhagsmunum sjálfsfjármögnunarbannsins í sérstökum kafla þess efnis síðar í 

ritgerðinni.37  

Annað sem verið getur mismunandi milli efni tilskipunarinnar annars vegar og landsréttar 

aðildarríkjanna hins vegar varðar það hver ætlaður kaupandi hlutanna er, þ.e. hver það er 

sem nýtur góðs af sjálfsfjármögnun við öflun hlutanna. Í tilskipuninni er talað um þriðja aðila 

í þessum efnum, en samkvæmt henni er hlutafélagi bannað að veita þriðja aðila lán, 

tryggingu eða leggja fram fé fyrir hann, í tengslum við öflun hans á hlutum í félaginu.38 Þetta 

er athyglisvert og gefur tilefni til vangaveltna um það hverjir falla utan skilgreiningarinnar á 

þriðja aðila í skilningi ákvæðisins og eru þar af leiðandi ekki bundnir af 

sjálfsfjármögnunarbanninu eins og það birtist í tilskipuninni. Telja verður að þeir aðilar sem 

fyrir eru hluthafar í félaginu teljist ekki sem þriðji aðili í þessum skilningi og falli því utan 

gildissviðs 1. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar. Svokallað „management buy-out“, þar sem 

stjórnendur sem jafnframt eru hluthafar, fyrirhuga að yfirtaka félag, getur því að oftsinnis 

náð fram að ganga með lánsfjármagni eða tryggingum frá félaginu sjálfu. Þetta gildir svo 

lengi sem aðildarríki hafi innleitt tilskipunina nákvæmlega eftir efni hennar. Ísland hefur þó 

                                                           
34

 Sama heimild 7. 
35

 Ferran (n. 32) 4. 
36

 Stefán Már Stefánsson (n. 6) 9. 
37

 Sjá kafla 4.  
38

 Directive 77/91/EEC (n. 29) 8. 
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gengið talsvert lengra með ákvæðum 1. – 2. mgr. 104. gr. hfl. eins og útskýrt verður í næstu 

köflum hér á eftir.39 

Sérstök athygli er vakin á því að önnur félagaréttartilskipunin hefur nú verið uppfærð og þar 

á meðal hefur ákvæði 23. gr. um sjálfsfjármögnunarbann tekið athyglisverðum breytingum. 

Ítarleg umfjöllun er um breytingarnar síðar í ritgerðinni.40  

 

2.4 Tengsl 2. mgr. 104. gr. hfl. við ákvæði dönsku hlutafélagalaganna 

Gömlu íslensku hlutafélagalögin nr. 32/1978 voru fyrst og fremst byggð á dönskum 

hlutafélagalögum frá 1973. Danska löggjöfin tók síðan nokkuð tíðum breytingum næstu árin 

í samræmi við það sem til varð á grundvelli Evrópusambandsins. Þegar Ísland gerðist aðili að 

EES samningnum var staðan orðin sú að töluverður munur var á íslensku lögunum annars 

vegar og evrópuréttinum hins vegar. Það var því einn helsti hvati þess að ráðist var í gerð 

nýrra hlutafélagalöggjafar sem að lokum birtist með núverandi lögum um hlutafélög nr. 

2/1995, að eyða þessum mun og uppfylla þannig skuldbindingar Íslands samkvæmt EES 

samningnum. Þegar vinna við smíði frumvarpsins stóð yfir var sú ákvörðun tekin að styðjast 

við dönsku hlutafélagalögin eins og þeim hafði verið breytt til ársloka 1992, en dönsku lögin 

innihéldu þá þegar þær Evrópureglur sem stóð til að innleiða á Íslandi. Auk umtalaðra 

Evrópureglna innihélt nýja íslenska frumvarpið einnig ákvæði sem voru eingöngu upprunnin 

í Danmörku, en voru ekki komnar til vegna aðildar Dana að Evrópusambandinu. Af 

framansögðu má vera ljóst að núverandi hlutafélagalöggjöf á Íslandi er að mestu leyti byggð 

á evrópskri og danskri fyrirmynd.41  Það skal þó strax tekið fram að líkt og annarri 

félagaréttartilskipuninni, hefur dönsku lögunum nú verið breytt, og slakað á hinu hlutlæga 

banni við sjálfsfjármögnun. Það breytir þó í engu þeirri staðreynd að gamla tilskipunin, og 

jafnframt eldra danska ákvæðið, er það sem núgildandi íslenska ákvæði byggir á. Þess vegna 

er mikilvægt að skoða þessi gömlu erlendu ákvæði þegar efni 2. mgr. 104. gr. hfl. er 

rannsakað. 

                                                           
39

 Stefán Már Stefánsson, Samstæður Hlutafélaga (n. 26) 104. 
40

 Sjá kafla 7.1 og 7.2. 
41

 Alþt. (n. 8) kafli: Grundvöllur lagafrumvarpa.  
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Sjálfsfjármögnunarbann gömlu dönsku hlutafélagalaganna (ASL) er að finna í 2. mgr. 115. gr. 

laganna og er svohljóðandi: 

Et selskab må ikke yde lån til finansiering af erhvervelse af aktier i selskabet eller 
aktier eller anparter i dets moderselskab. Et selskab må heller ikke stille midler 
til rådighed eller sikkerhed i forbindelse med sådan erhvervelse.42 

Líkt og í íslenska ákvæðinu og 23. gr. tilskipunarinnar er hægt að greina danska ákvæðið í 

þrjá meginþætti. Þannig er reynt að koma í veg fyrir að sjálfsfjármögnun eigi sér stað hvort 

sem hún eigi sér stað í formi a) láns, b) tryggingar, eða að c) lagt sé fram fé til handa 

ætluðum kaupanda. Augljóst er með orðalagi danska ákvæðisins að það byggir að 

meginstefnu til á ákvæði 23. gr. tilskipunarinnar. Að sama skapi er ljóst að 

sjálfsfjármögnunarbannið í gömlu dönsku lögunum gengur töluvert lengra en tilskipunin. 

Það sama gildir um íslenska ákvæðið, því Íslendingar virðast hafa tekið ákvörðun um að 

ganga jafn langt og Danir í þessum efnum og viðhafa strangt sjálfsfjármögnunarbann. Þessi 

munur milli tilskipunarinnar annars vegar og danska og íslenska ákvæðisins hins vegar 

verður útskýrður frekar í næsta kafla.  

 

2.5 Samanburður á íslensku og dönsku reglunum annars vegar og annarri félagaréttar-
tilskipuninni hins vegar 

Eins og að framan er rakið byggir orðalag 2. mgr. 104. gr. hfl. og 2. mgr. 115. gr. gömlu 

dönsku hlutafélagalaganna að meginstefnu til á efni 1. mgr. 23. gr. annarrar 

félagaréttartilskipunar Evrópusambandsins. Síðan hefur tilskipuninni verið breytt eins og 

útskýrt verður síðar í ritgerðinni. 

Öll ákvæðin eiga það sameiginlegt að þar er lagt hlutlægt bann við sjálfsfjármögnun hvort 

sem hún fer fram með því að: 

a) Hlutafélag veiti „lán“ til að fjármagna kaup á hlutum í sjálfu sér eða móðurfélagi sínu,  

b) hlutafélag setji „tryggingu“ í tengslum við slík kaup, eða,   

c) hlutafélag „leggur fram fé“ til handa ætluðum kaupanda í tengslum við slík kaup. 

                                                           
42 Lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006. 
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Ef finna má einhvern mun á þessum þremur hugtökum milli réttarkerfanna þriggja væri 

hann líklega að finna í síðastnefnda hugtakinu. Í tilskipuninni er þar talað um að hlutafélag 

megi ekki „advance funds” og í íslensku lögunum er talað um að bannað sé að „leggja fram 

fé“. Ekki verður séð að efnislegur munur sé milli orðalags tilskipunarinnar og íslenska 

ákvæðisins hvað þetta varðar. Danska ákvæðið segir svo að hlutafélag megi ekki „stille 

midler til rådighed”. Telja verður að danska ákvæðið sé því sem næst efnislega samhljóma 

hinum tveimur í þessu sambandi, en þess skal þó getið að orðið midler þýðir á íslensku 

frekar eignir heldur en fé, ef miðað er við alveg bókstaflega merkingu. Því er nærtækt að 

þýða danska hugtakið yfir á íslensku þannig að hlutafélag megi ekki „leggja fram eignir (til 

umráða)“, fremur en að „leggja fram fé“ eins og íslenska ákvæðið hljómar og telja verður 

meira í takt við orðalag tilskipunarinnar, sem er eins og áður sagði „advance funds“. Þannig 

er ekki útilokað að lítilvægur efnismunur sé á danska ákvæðinu annars vegar og íslenska og 

evrópska ákvæðinu hins vegar, hvað þetta hugtak varðar.  

það eru þó önnur atriði sem vega þyngra þegar mismunur milli tilskipunarinnar annars vegar 

og dönsku og íslensku ákvæðanna hins vegar er skoðaður. Eins og áður var útskýrt gildir  23. 

gr. annarrar félagaréttartilskipunar Evrópusambandsins aðeins um hlutafélög. Það er hins 

vegar ekki svo varðandi dönsku og íslensku útfærsluna, því bæði þessi lönd hafa gengið 

lengra. Í Danmörku gilda reglur um bann við sjálfsfjármögnun bæði um hlutafélög 

(aktieselskaber) og einkahlutafélög (anpartsselskaber). Þetta er í takti við það sem tíðkast 

hér á landi því samhljóma sjálfsfjármögnunarbann og gefur að líta í 2. mgr. 104. gr. hfl. er að 

finna í 2. mgr. 79. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög (ehfl.). Gildissviðið hefur því 

verið fært út í Danmörku og á Íslandi til að ná einnig til einkahlutafélaga, án þess að krafa sé 

um það í tilskipuninni sjálfri. Þetta er athyglisvert og hefur mikla þýðingu í framkvæmd þar 

sem mun fleiri fyrirtæki falla undir sjálfsfjármögnunarbannið fyrir vikið. Fjöldi 

einkahlutafélaga í samfélaginu er umtalsvert meiri en fjöldi hlutafélaga, en sem dæmi voru 

30.188 einkahlutafélög skráð á Íslandi í árslok 2010, en einungis 712 hlutafélög.43  

Það er einnig annað mikilvægt atriði sem sýnir að Danir og Íslendingar hafa gengið talsvert 

lengra í sjálfsfjármögnunarbanni sínu en orðalag tilskipunarinnar mælir fyrir um. Eins og 

                                                           
43

 Hagstofa Íslands, „Fjöldi fyrirtækja og félaga eftir rekstrarformum 2005-2010“  
<http://hagstofan.is/?PageID=2595&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=FYR01002%26ti=Fj%F6ldi+fyrirt%E6kja+
og+f%E9laga+eftir+rekstrarformum+2005%2D2010%26path=../Database/fyrirtaeki/fjoldi/%26lang=3%26units=
Fjöldi> Skoðað 20. október 2011.  
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segir í 1. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar er hlutafélagi bannað að veita lán, setja tryggingu eða 

að leggja fram fé þegar þriðji aðili er að öðlast hluti í félaginu. Það er því áskilið í tilskipuninni 

að til þess að bannreglan eigi við þá verði þriðji aðili að vera að yfirtaka hluti í félaginu. Ef svo 

er ekki þá gildir bannið einfaldlega ekki.  

Þessi áskilnaður tilskipunarinnar um að þriðji aðili sé að yfirtaka hluti í félaginu til að 

bannreglan eigi við, er ekki til staðar í 2. mgr. 104. gr. hfl. né heldur var hann í gömlu dönsku 

lögunum. Ákvæði beggja landanna bönnuðu sjálfsfjármögnun burtséð frá því hver eða 

hverjir áttu í hlut. Hlutafélögum (og einkahlutafélögum) var þannig undir öllum 

kringumstæðum bannað að veita lán til að fjármagna kaup á hlutum í félaginu sjálfu, eða 

setja tryggingu ellegar leggja fram fé í tengslum við slík kaup. Skiptir þá engu máli hvort verið 

er að veita lán, setja tryggingu eða leggja fram fé til handa aðila sem þá þegar er hluthafi í 

félaginu, eða til stjórnanda sem er að reyna að yfirtaka félagið (management buy-out), 

ráðstöfunin er eftir sem áður bönnuð. Sjálfsfjármögnunarbann 2. mgr. 104. gr. hfl. er því og 

hefur alltaf verið hlutlæg bannregla þar sem ekki skiptir máli hver málsatvik eða aðstæður 

eru hverju sinni, slíkar aðgerðir eru einfaldlega alltaf bannaðar svo lengi sem þær falla ekki 

undir sérstakar undanþágur sem tilteknar eru í lagagreininni eða 6. mgr. 104. gr. hfl.44 Nánar 

verður skrifað um undantekningar frá sjálfsfjármögnunarbanni 2. mgr. 104. gr. hfl. í næsta 

kafla. 

 

  

                                                           
44

 Stefán Már Stefánsson (n. 26) 104. 
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3. Undantekningar frá sjálfsfjármögnunarbanni 2. mgr. 104. gr. hfl. 

Það er alveg ljóst að 2. mgr. 104. gr. hfl. felur í sér þá meginreglu að hlutafélagi er bannað að 

fjármagna kaup annars aðila á bréfum í hlutafélaginu sjálfu eða móðurfélagi þess með þeim 

aðferðum sem ákvæðið tiltekur. Hins vegar er greinin ekki án undantekninga og því opið 

fyrir það að sjálfsfjármögnun geti átt sér stað við vissar kringumstæður. 

Undantekningarreglurnar sem um ræðir eru þrjár, í fyrsta lagi síðustu málsliðir 2. mgr. 104. 

gr., í öðru lagi athyglisvert ákvæði 6. mgr. 104. gr. og í þriðja lagi 7. mgr. 104. gr. Hér á eftir 

fara þrír undirkaflar þar sem þessar  undantekningarreglur verða útlistaðar nánar.  

 

3.1 Undantekningar í síðustu tveimur málsliðum 2. mgr. 104. gr. hfl. 

Í seinni hluta 2. mgr. 104. gr. hfl. segir að sjálfsfjármögnunarbannið eigi ekki við um kaup 

starfsmanna félagsins eða tengds félags á hlutum, eða kaup á hlutum fyrir þá. Þá er 

sérstaklega tekið fram í lok ákvæðisins að gæta skuli ákvæðis 99. gr., en það lagaákvæði 

setur ákveðin mörk varðandi útgreiðslur úr sjóðum félags í formi arðgreiðslna.  

Þessari undantekningarreglu var bætt aftan við 2. mgr. 104. gr. hfl., með 8. gr. laga nr. 

35/1997 um breytingu á hlutafélagalögunum, fáeinum árum eftir að ákvæðið um 

sjálfsfjármögnunarbann kom fyrst inn í íslenskan rétt. Í greinargerð með 

lagabreytingafrumvarpinu segir um 8. gr. að breytingin sé gerð með hliðsjón af 2. mgr. 23. 

gr. annarrar félagaréttartilskipunarinnar. Undantekningin felur í sér að hlutafélagi er heimilt 

að veita starfsmönnum félagsins, eða tengds félags, lán til að fjármagna kaup á hlutum í 

félaginu eða móðurfélagi þess. Félaginu er jafnframt heimilt að leggja fram fé eða setja 

tryggingu í tengslum við kaup starfsmanna á hlutum.45  Þarna er því opnað fyrir að 

sjálfsfjármögnun eigi sér stað fyrir starfsmenn. Gæti slíkt verið heillavænlegt fyrir 

hlutafélagið sjálft, en með því móti er mögulega hægt að tengja betur saman sameiginlega 

hagsmuni félagsins sjálfs annars vegar og starfsmanna þess hins vegar.  

Orðalagið „tengds félags“ í ákvæðinu gæti ef til vill þótt óskýrt. Taka skal sérstaklega fram að 

með því er ekki verið að heimila tengdum félögum sem slíkum að njóta undantekningar frá 

sjálfsfjármögnunarbanninu, heldur einungis starfsmönnum tengdra félaga. Er þetta í 

samræmi við orðið „þá“ í næstsíðasta málslið 2. mgr. og er auk þess samskonar undanþága 
                                                           
45

 Alþt., 1996-1997, A-deild, þskj. 701 – 404. mál, athugasemdir við 8. gr.  
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og er veitt í 2. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar sjálfrar. Hitt er svo annað mál að hvergi í lögunum 

né í greinargerðum með þeim eða öðrum lögskýringargögnum, er skilgreint hvenær félög 

eru tengd í þessum skilningi.46 Að sama skapi virðist ekkert hafa verið skrifað um þetta atriði 

meðal íslenskra fræðimanna og er því nokkur réttaróvissa til staðar að þessu leyti. Telja 

verður líklegt að í framkvæmd yrði litið til ýmissa atriða þegar metið væri hvaða félög eru 

tengd í skilningi ákvæðisins og hvert tilvik rannsakað sérstaklega. Kæmi þá eignarhald 

sennilega fyrst til skoðunar.  

 

3.2 Undantekningarregla 6. mgr. 104. gr. hfl. 

Samkvæmt 6. mgr. 104. gr. hfl. á ákvæði 2. mgr. 104. gr. ekki við um lán eða framlag til 

móðurfélags og tryggingu fyrir skuldbindingum móðurfélags. Hins vegar mælir 2. mgr. 104. 

gr.  fyrir um að dótturfélag megi ekki veita móðurfélagi lán, setja tryggingu, eða leggja fram 

fé í tengslum við fjármögnun á hlutum í dótturfélaginu. Þarna virðist í fyrstu sem að um 

algjöra mótsögn sé að ræða milli ákvæðanna. Einhverjum kynni þó að finnast það liggja ljóst 

fyrir að með ákvæði 6. mgr. 104. gr. sé alveg skýrt að dótturfélagi er heimilt að veita 

móðurfélagi lán, setja tryggingu, eða leggja fram fé þess til handa vegna kaupa á hlutum í 

dótturfélaginu. Orðalag málsgreinarinnar gefur vissulega tækifæri til slíkrar túlkunar. Aftur á 

móti er ljóst að ef slík túlkun yrði ofan á væri hluti af sjálfsfjármögnunarbanni 2. mgr. 104. 

gr. tekið úr sambandi. Verður að telja fremur ólíklegt að það hafi verið ætlan löggjafans að 

ganga svo langt með lögfestingu undantekningarreglunnar í 6. mgr. 104. gr., auk þess sem 

það væri í nokkurri þversögn við það sem haft var til hliðsjónar þegar ákvæði 2. mgr. 104. gr. 

var lögfest. Í því samhengi má geta að í gömlu dönsku lögunum, sem voru að miklu leyti 

fyrirmynd íslensku ákvæðanna hvað þetta varðar, er ekki að finna sambærilega 

undantekningarreglu gagnvart sjálfsfjármögnunarbanninu. Þar tekur undantekningarreglan 

sem er sambærileg við 6. mgr. 104. gr. íslensku laganna einungis til hluthafa- og 

stjórnendalána, þ.e. ákvæðis sem er sambærilegt við 1. mgr. 104. gr. íslensku laganna, en 

gildir ekki sem undantekning á sjálfsfjármögnunarbannreglunni. 47  Með tilliti til 

framangreinds og þeirra sjónarmiða sem liggja að baki sjálfsfjármögnunarbanninu verður að 

telja að 6. mgr. 104. gr. hfl. breyti engu um að dótturfélagi er eftir sem áður bannað að veita 

                                                           
46

 Sama heimild. 
47

 Stefán Már Stefánsson, Samstæður Hlutafélaga (Hið íslenska bókmenntafélag 2008) 106.  
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móðurfélagi lán, setja tryggingu, eða leggja fram fé fyrir móðurfélagið ef það er í tengslum 

við fjármögnun á hlutum í dótturfélaginu. Er þessi skilningur einnig í samræmi við það sem 

áður hefur verið útskýrt, að samkvæmt íslensku lögunum er sjálfsfjármögnun bönnuð með 

hlutlægum hætti, bæði gagnvart hluthöfum sem og hverjum öðrum sem eiga hugsanlegan 

þátt í slíkri framkvæmd. Hins vegar er það niðurstaða höfundar þessarar ritgerðar að 6. mgr. 

104. gr. feli í sér heimild fyrir dótturfélag að veita móðurfélagi lán, setja tryggingu fyrir það 

eða leggja fram fé þess til handa, svo lengi sem það er ekki gert í þeim tilgangi að afla hluta í 

dótturfélaginu eða móðurfélaginu. Þessi skilningur er einnig í takt við þá meginreglu 

félagaréttar að svokölluð samstæðulán eru jafnan heimil í ríkjum Evrópu48 og er tilvist 6. 

mgr. 104. gr. hfl. til þess fallin að eyða óvissu varðandi þá reglu hérlendis. Þannig má nefna 

sem dæmi að samkvæmt þessu er dótturfélagi heimilt að veita lán eða tryggingu vegna 

fjárfestingar móðurfélags í hlutabréfum í þriðja aðila. Slík ráðstöfun dótturfélags verður að 

sjálfsögðu jafnframt að vera innan ákveðinna marka og vera forsvaranleg með tilliti til 

hagsmuna dótturfélagsins, en litið er svo á að með heimildinni til samstæðulána er 

stjórnendum félaga rétt að líta til hagsmuna samstæðunnar í heild, að minnsta kosti upp að 

ákveðnu marki. Ef hins vegar slík ráðstöfun dótturfélagsins er óforsvaranleg fyrir félagið 

sjálft er hætt við að stjórnarmenn þess hafi bakað sér skaðabótaskyldu í samræmi við reglur 

15. kafla hfl.49 

Engin samskonar undantekning og í 6. mgr. 104. gr. hfl. er í 23. gr. annarrar 

félagaréttartilskipunarinnar. Það helgast þó sennilega af þeirri ástæðu að tilskipunin gerir 

einungis ráð fyrir því að sjálfsfjármögnunarbannið gildi gagnvart kaupum þriðja aðila á 

hlutum í viðkomandi hlutafélagi, en ekki gagnvart móðurfélagi eða aðilum sem þá þegar eru 

hluthafar í því. 

 

3.3 Undantekningarregla 7. mgr. 104. gr. hfl. 

Þriðju og síðustu undantekninguna frá sjálfsfjármögnunarbanni 2. mgr. 104. gr. hfl. gefur að 

líta í 7. mgr. lagagreinarinnar, en þar segir að ákvæði 2. mgr. verði ekki beitt um 

innlánsstofnanir eða aðrar fjármálastofnanir. Er þessi regla sambærileg við undantekningu í 

                                                           
48

 Erik Werlauff, EU Company Law: Common business law of 28 states (Hanne Grøn þýð., 2. útg., DJØF 
publishing 2003) 274. 
49

 Stefán Már Stefánsson, (n. 47) 106. 
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2. mgr. 23. gr. annarrar félagaréttartilskipunarinnar, en þar er einnig tekið fram að 

undantekningin eigi við ef ráðstöfunin er gerð „in the normal course of business”.50
 Þessi 

regla byggir á þeim rökum að mikilvægur þáttur í starfsemi banka, innlánsstofnana og 

annarra fjármálastofnana, er einmitt að veita lán sem ætluð eru til hvers kyns fjárfestinga. 

Þannig telst það eðlilegt og venjubundið að banki láni aðila fé, sem hann svo notar til að 

kaupa hluti í bankanum sjálfum.51 Verður að telja þessa undantekningu skiljanlega enda 

stuðlar hún að fjárfestingartækifæri fyrir stóran hóp manna og heftir ekki eðlilega starfsemi 

innlánsstofnana.  

Það sem einna helst vekur spurningar í ákvæði 7. mgr. 104. gr. er hver nákvæm skilgreining 

er á „öðrum fjármálastofnunum“, en það er mikilvægt atriði til að átta sig á því hverjir falla 

undir undantekninguna. Ekkert er að finna í lögskýringargögnum varðandi skýringar á þessu 

hugtaki, en trúlega yrði horft til þess við túlkun hvort lánastarfsemi eða framlag fjármuna 

væri eðlilegur þáttur í rekstri og starfsemi viðkomandi fjármálastofnunar. Svo er aftur önnur 

spurning hvenær nákvæmlega slík lánastarfsemi er komin út fyrir það að teljast eðlileg 

rekstrarstarfsemi. Þeirri spurningu verður ekki svarað í eitt skipti fyrir öll, heldur nauðsynlegt 

að líta til ýmissa atriða í hverju einstöku tilviki fyrir sig.  

 

  

                                                           
50

 Directive 77/91/EEC (n. 29) 8. 
51

 Werlauff (n. 48) 275. 
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4. Markmið og verndarhagsmunir sjálfsfjármögnunarbannsins 

Hingað til hefur verið fjallað um tilvist 2. mgr. 104. gr. hfl. með nokkuð almennum hætti. Í 

því skyni hefur uppruni ákvæðisins verið skoðaður og tengsl þess við erlenda 

réttarframkvæmd tilgreindur. Þá hafa helstu hugtök ákvæðisins verið skilgreind ásamt því að 

grein hefur verið gerð fyrir því hvaða undantekningar gilda frá sjálfsfjármögnunarbanni 2. 

mgr. 104. gr hfl. Verða öll þessi atriði að teljast mikilvægur aðdragandi að viðameiri 

umfjöllun um sjálfsfjármögnunarbannið og hver grundvöllurinn er fyrir tilvist þess í 

íslenskum rétti. 

Í þessum kafla verður fjallað efnislega um það hvaða rök liggja að baki reglunni um 

sjálfsfjármögnunarbann hlutafélaga og hvaða hagsmuni er reynt að vernda með hlutlægu 

sjálfsfjármögnunarbanni í hlutafélagalögum. Er ætlunin að skipta umfjölluninni niður eftir 

því hverra hagsmuna er rætt um hverju sinni. Þannig verður sérstakur kafli um vernd 

hagsmuna kröfuhafa, annar um vernd hagsmuna minni hluthafa og enn annar um vernd 

hagsmuna félagsins sjálfs.  

Markmið sjálfsfjármögnunarbanns 2. mgr. 104. gr. hfl., sem er aðallega að vernda 

áðurnefnda hagsmuni, á rót sína að rekja dýpra í hlutafélagalöggjöfina. Einkum má þar líta til 

megineinkenna hlutafélagaformsins, þ.e. tilvist hlutafélagsins sem sjálfstæðs lögaðila og þá 

takmörkuðu ábyrgð sem félagsmenn bera á skuldbindingum hlutafélagsins, sbr. 2. mgr. 1. gr. 

hfl. Reglur þessar eiga sér langa sögu og liggur uppruni þeirra í gamalli erlendri 

dómaframkvæmd, sbr. tímamótadóminn Salomon gegn A Salomon & Co Ltd.52 Rétt er að 

vekja athygli á því að hin takmarkaða ábyrgð félagsmanna gildir einnig í hina áttina, þ.e. 

hlutafélagið ber ekki heldur ábyrgð á skuldbindingum félagsmanna. Þannig virkar hin 

takmarkaða ábyrgð sem nokkurs konar skjöldur sem bæði skýlir hluthöfum fyrir kröfuhöfum 

félagsins, en einnig skýlir hann félagið fyrir kröfuhöfum hluthafanna. Með þessu móti er 

hlutafélögum gert kleift að lifa sjálfstæðu lífi að formi til sem aðskilinn er frá félagsmönnum. 

Hinn sjálfstæði lögaðili getur svo bæði átt sjálfstæð réttindi og borið sjálfstæðar skyldur.  

Segja má að skjöldurinn utan um hlutafélögin sé helsta ástæða þess að menn hafa sett ýmiss 

konar reglur til verndar fjármunum hlutafélaga. Menn töldu sig einfaldlega knúna til þess að 

vernda fjármuni félaga með takmarkaða ábyrgð, bæði af ótta við misnotkun hluthafa eða 
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annarra, en einnig til að tryggja áframhaldandi tilvist formsins í viðskiptalífinu. Ástæðan er 

sú að hlutafélagaformið er mjög hvetjandi fyrir þátttöku í viðskiptalífinu, mörg fyrirtæki 

verða til, samkeppni eykst ásamt atvinnumöguleikum fólks og fyrirtækin skila skatttekjum til 

ríkissjóðs.53 Hin takmarkaða ábyrgð hlutafélaga er því sennilega einn mikilvægasti þátturinn í 

því að halda hjólum atvinnulífsins gangandi. Samfélagið í heild sinni nýtur góðs af 

hlutafélagaforminu sem er grunnurinn að sterkum fyrirtækjum og efnahagslegri velmegun 

almennings.  

Þessar umræddu meginreglur hlutafélagaréttar eru aldrei langt undan þegar reglur 

sjálfsfjármögnunarbannsins eru skoðaðar og endurspeglast raunar í þeirri umfjöllun. Er með 

þeim reynt að koma í veg fyrir að aðilar sem eru að kaupa hluti í hlutafélagi, njóti góðs af 

sjálfsfjármögnun hlutafélagsins, á sama tíma og aðrir tilgreindir hagaðilar mega þola 

skerðingu á sínum hagsmunum á móti. Með öðrum orðum að kaupandinn hagnist á kostnað 

kröfuhafa, annarra hluthafa og félagsins sjálfs. Ef allt færi til dæmis á versta veg eftir yfirtöku 

sem framkvæmd væri með sjálfsfjármögnun, er líklegt að einhverjir kröfuhafar félagsins 

ættu erfiðara með að fá kröfur sínar greiddar, gengi hluta í félaginu hefði jafnvel lækkað í 

verði og minna yrði um arðgreiðslur. Auk þess væri félagið jafnvel í heild sinni verr statt en 

áður og minna fýsilegt fyrir aðra að eiga viðskipti við það. Hagsmunir allra þessara aðila eru 

samofnir og hagur þeirra að viðkomandi hlutafélag standi á traustum grunni. 

Sjálfsfjármögnunarbanninu er ætlað hlutverk við að tryggja að svo verði. 

 

4.1 Vernd kröfuhafa 

Rökin fyrir því að lögfesta sérstakar reglur til verndar kröfuhöfum eiga sér rætur í 

fyrrnefndum meginreglum hlutafélagaréttar um takmarkaða ábyrgð félagsmanna á 

skuldbindingum félagsins og tilveru þess sem sjálfstæðs lögaðila. Kröfuhafar eiga þannig 

aðeins rétt á að krefja félagið sjálft um greiðslu fyrir kröfu sinni, en ekki þá aðila sem standa 

að félaginu, hvort sem það eru einstaklingar eða aðrir lögaðilar.54 Ef hlutafélag lendir í 

alvarlegum fjárhagsörðugleikum sem endar með gjaldþroti, eru það kröfuhafarnir sem hafa 

forgang í eignir og fjármuni félagsins en hluthafarnir reka lestina í þeirri röð. Þessi mikilvæga 
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regla, sem segja má að sé ákveðin forsenda þess að aðilar eigi í viðskiptum við hlutafélög, 

getur þó verið þess valdandi að þegar harðnar á dalnum í rekstri hlutafélaga, freistist 

hluthafar til ýmissa ráðstafana með fjármuni félagsins og sniðgangi þannig hagsmuni 

kröfuhafa. Er þetta meðal annars ástæða þess að lögfestar eru reglur í hlutafélagalöggjöf 

sem hafa það markmið að vernda hagsmuni kröfuhafa. 

Önnur félagaréttartilskipunin, sem ákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl. byggir meðal annars á, var 

beinlínis sett í þeim tilgangi að samræma verndarráðstafanir aðildarríkjanna. Tilskipunin 

hefur það markmið að vernda hagsmuni félagsmanna, svo og annarra hagaðila hlutafélaga. 

Vernd fjármuna félaga er mikilvæg í þessu tilliti, einkum varðveisla og meðferð hlutafjárins 

auk allra breytinga á sjóðum félaga.55 Til annarra hagaðila í þessum skilningi teljast án vafa 

kröfuhafar félagsins, en með kröfuhöfum í þessu samhengi er einkum átt við lánardrottna. 

Sjálfsfjármögnunarbann 2. mgr. 104. gr. hfl. er því ætlað að koma í veg fyrir að hagsmunir 

lánardrottna verði fyrir borð bornir þegar félag er yfirtekið eða hlutir í því keyptir. Hefur 

löggjafinn litið svo á að hætt sé við að sú yrði raunin ef hlutafélagi væri heimilt að veita lán 

til að fjármagna kaup á hlutum í félaginu, eða setja tryggingu ellegar leggja fram fé í 

tengslum við slík kaup. Reglunni um sjálfsfjármögnunarbann er því ætlað að standa vörð um 

fjármuni félagsins svo þeir renni ekki úr félaginu og verði þar af leiðandi ekki til staðar fyrir 

kröfuhafa ef á þarf að halda. Eigið fé félagsins, sem ætlað er að hafa hlutverk eins konar 

öryggisventils gagnvart kröfuhöfum, er því varið með sjálfsfjármögnunarbanninu og eykur 

þannig líkur á að kröfuhafar fái greitt úr sjóðum félagsins. Í sama tilgangi felur 2. mgr. 104. 

gr. hfl. í sér bann við veðsetningu eigna félagsins við slíka fjármögnun. 

Í breskum dómi þar sem álitaefnið var hvort tiltekin fjárhagsleg aðstoð hlutafélags, til handa 

aðila sem áætlaði að yfirtaka félagið, fæli í sér ólögmæta sjálfsfjármögnun í skilningi 

lagaákvæðis þess efnis í breskum rétti, kom eftirfarandi fram:  

„The general mischief however, remains the same, namely that the resources of 
the target company and its subsidiaries should not be used directly or indirectly 
to assist the purchaser financially to make the acquisition. This may prejudice 
the interests of the creditors of the target or its group, and the interests of any 
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shareholders who do not accept the offer to acquire their shares or to whom the 
offer is not made.56 

Í dómnum er staðfest að sjálfsfjármögnun hlutafélaga geti verið til þess fallin að skerða 

hagsmuni kröfuhafa, bæði þeirra sem eiga kröfu á viðkomandi hlutafélag, svo og aðra 

kröfuhafa þeirrar samstæðu sem hlutafélagið tilheyrir. Þá er tekið fram að aðrir hluthafar 

félagsins gætu einnig þurft að þola skerðingu á sínum hagsmunum ef sjálfsfjármögnun næði 

fram að ganga. Þessi orð dómsins eru athyglisverð, ekki síst fyrir þær sakir að ákvæði bresku 

laganna um sjálfsfjármögnunarbann byggir á 23. gr. annarrar félagaréttartilskipunarinnar, 

líkt og íslenska ákvæðið. Sömu rök búa að baki báðum ákvæðunum.   

Sumir hafa velt vöngum yfir því hvers vegna þurfi yfir höfuð að vernda kröfuhafa sérstaklega 

í hlutafélagalöggjöf. Hafa þá hinir sömu bent á að kröfuhafar eigi að vera full færir um að 

vernda sig sjálfir með einkaréttarlegum gerningum. Er þá vísað til ýmissa hegðunarkvaða í 

lánasamningum sem ætlað er að koma í veg fyrir að félagið geri ráðstafanir sem farið geta í 

gegn hagsmunum kröfuhafans. Sem dæmi má nefna kvöð þess efnis að félag megi ekki 

greiða út arð til hluthafa yfir ákveðinn tíma eða yfir ákveðin mörk, kvöð um að félag megi 

ekki selja eignir sínar nema með samþykki kröfuhafans eða kvöð um að félag megi ekki 

skuldsetja sig yfir ákveðin mörk. Brot á þessum kvöðum gætu haft slæmar afleiðingar eins og 

gjaldfellingu eftirstöðva lána. Á það er bent að heppilegra gæti verið í mörgum tilvikum að 

láta aðila semja sjálfa um verndina fremur en að treysta á lagaákvæði sem ætlað er að 

fullnægja öllum ófyrirséðum aðstæðum. Með því móti myndu kröfuhafar semja um þá vernd 

sem þeir teldu sig þurfa hverju sinni í samræmi við fyrirliggjandi aðstæður.57  

Það er óumdeilt að eitt helsta markmið sjálfsfjármögnunarbanns 2. mgr. 104. gr. hfl. er að 

vernda hagsmuni kröfuhafa. Er ákvæðið eitt margra ákvæða hlutafélagalöggjafarinnar sem 

eiga að vernda fjármuni félagsins og tryggja eðlilega umgengni félagsmanna við þá. Ekki 

verður fallist á að hlutafélagalöggjöf sem slík ætti ekki að innihalda neina sérstaka vernd fyrir 

kröfuhafa. Nauðsynlegt er að kveða á um einhverja vernd þeim til handa, einkum þá sem 

fólgin er í ákvæðum sem vernda fjármuni félagsins sjálfs. Hins vegar er afar mikilvægt að slík 

ákvæði séu þannig úr garði gerð að þau nái markmiðum sínum og séu skilvirk. Að öðrum 
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kosti þjóna þau engum tilgangi og snúast jafnvel í andhverfu sína. Nánari umfjöllun verður 

um það hvort markmið sjálfsfjármögnunarbannsins nást síðar í ritgerðinni.  

 

4.2 Vernd minni hluthafa 

Eins og fram kemur í annarri félagaréttartilskipuninni er helsta markmið hennar að gæta 

hagsmuna félagsmanna og annarra hagaðila. Mælir tilskipunin fyrir um hvernig hlutafé 

félagsins skal varið með mörgum reglum um varðveislu og meðferð hlutafjárins.58 Með 

hagsmunum félagsmanna í þessu sambandi er átt við hagsmuni allra hluthafa félagsins, óháð 

því hversu stóran eignarhlut þeir eiga. Er þessi skýring í anda jafnræðisreglu 

hlutafélagaréttar, sem almennt er talin meðal mikilvægustu meginreglna réttarsviðsins.59 En 

þó allir hlutir í hlutafélagi eigi samkvæmt lögum að vera jafnir, sbr. 2. mgr. 20. gr. hfl., er ekki 

þar með sagt að staða hluthafa í víðara samhengi sé ávallt jöfn innan félags. Hagsmunir 

hluthafa innbyrðis geta verið ólíkir og þess vegna hefur löggjafinn talið rétt að lögfesta reglur 

sem vernda minni hluthafa gegn ákveðnum aðgerðum af hálfu stærri hluthafa eða 

stjórnenda félagsins. Með slíkum verndarákvæðum er reynt að koma í veg fyrir að stórir 

hluthafar nýti sér stöðu sína til að taka ákvarðanir sem minni hluthafar eru ef til vill 

mótfallnir. Ef slík ákvörðun er tekin blasir við árekstur milli hagsmuna stærri hluthafa annars 

vegar og minni hluthafa hins vegar.60  

Almenn rök fyrir því að lögfesta reglur um minnihlutavernd í hlutafélagalögum eru bæði af 

siðferðislegum og hagfræðilegum toga. Það er til að mynda siðferðislegs eðlis þegar 

reglurnar þjóna þeim tilgangi að tryggja jafnræði. Hins vegar eru það hin hagfræðilegu rök 

sem vega sennilega þyngra. Með því að tryggja vernd minni hluthafa er talið líklegra að 

almennir sparifjáreigendur taki þátt og fjárfesti í hlutafélögum. Það auðveldar fjármögnun 

hlutafélaga þar sem framboð af fjármagni eykst. Þetta stuðlar að meira eigin fé í 
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hlutafélögum, lægri fjármagnskostnaði og ætti að vera öllum samfélagsþegnum til 

hagsbóta.61  

Sjálfsfjármögnunarbann 2. mgr. 104. gr. hfl. gegnir ákveðnu hlutverki í minnihlutavernd 

hlutafélagalöggjafar og á greinin þannig að koma í veg fyrir að félag taki ákvörðun um að 

veita lán, setja tryggingu eða leggja fram fé til að fjármagna kaup á hlutum í félaginu. 

Ástæðan er að slík ráðstöfun er talin geta rýrt hagsmuni þeirra hluthafa sem ekki eru 

samþykkir ráðstöfuninni, en það eru sömu rök og notuð voru í niðurstöðu Chaston dómsins 

og vitnað var í áður.62 Einkum er talið að ráðstafanir þær sem 2. mgr. 104. gr. bannar, gætu 

verið varasamar fyrir minni hluthafa þegar aðili stefnir á að yfirtaka félagið. Ef ekki væri fyrir 

sjálfsfjármögnunarbann í lögum stæðu hluthafar frammi fyrir þeirri hættu að félagið ýmist 

lánaði mikla fjármuni, eða veðsetti eignir, við það eitt að einhverjir hlutir félagsins skiptu um 

eigendur. Það gæti svo haft þær afleiðingar að verð hluta í félaginu lækkaði og/eða að 

framtíðar arðgreiðslur minnkuðu.  

Eðlilegt verður að teljast að minnihlutavernd fyrirfinnist í hlutafélagalöggjöf, þar sem hún 

leiðir til breiðari aðkomu almennings að hlutafélögum. Hins vegar þurfa slíkar reglur að vera 

hóflegar,  enda meirihlutaræði eftir sem áður grundvallarregla í félagarétti og í sjálfu sér 

ekkert óeðlilegt við að þeir sem mestra hagsmuna eiga að gæta hafi mest um hlutina að 

segja.63 

Það er svo aftur önnur spurning hvort að sjálfsfjármögnunarbannið nái tilætluðum 

markmiðum sínum varðandi minnihlutavernd, en frekari umfjöllun verður um það síðar í 

ritgerðinni.  

 

4.3 Vernd félagsins sjálfs 

Með lagareglum sem hafa það markmið að vernda fjármuni hlutafélags er auðvitað fyrst og 

fremst verið að vernda félagið sjálft gegn utanaðkomandi ákvörðunum sem skaðað gætu 

fjárhagslega stöðu þess. Sjálfsfjármögnunarbann 2. mgr. 104. gr. hfl. er dæmi um reglu sem 
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sett er í slíkum tilgangi.64 Því má ljóst vera að verndarhagsmunir sjálfsfjármögnunarbannsins 

hanga svo að segja á sömu spýtunni. Ef félagið sjálft væri ekki verndað með þessum hætti 

væru hvorki kröfuhafar né minni hluthafar varðir að þessu leyti og það sama gildir í 

gagnstæða átt. Með því að koma í veg fyrir að fjármunir flæði út úr félaginu við kaup aðila á 

hlutum í því er verið að vernda félagið sjálft sem sjálfstæðan lögaðila. Slík vernd á því að 

koma í veg fyrir að hlutafélagið verði fjárhagslega veikara vegna kaupa aðila á hlutum í því 

eða móðurfélagi þess. Það á svo að leiða til þess að félagið sé betur í stakk búið til að standa 

í skilum við lánardrottna sína með fullnægjandi hætti. Fjárhagslega sterkt hlutafélag hefur 

meiri getu til að greiða arð til hluthafa og verð hluta ólíklegra til að lækka í þeim. Á reglan 

um sjálfsfjármögnunarbann því allt í senn að vernda félagið sjálft, kröfuhafa, hluthafa, svo og 

aðra hagaðila eins og starfsmenn og samfélagið í heild sinni.  

 

4.4 Starfsmenn og aðrir hagaðilar 

Lagasetning sem verndar fjármuni hlutafélaga, líkt og 2. mgr. 104. gr. hfl., á að stuðla að 

fjárhagslegum styrkleika fyrirtækja. Stöndug fyrirtæki leggja grunn að efnahagslegri 

velmegun almennings, meðal annars með því að tryggja betri atvinnumöguleika og 

samkeppni á vinnumarkaði. Auk þess að tryggja nægt framboð á atvinnu á 

sjálfsfjármögnunarbannið líka að koma í veg fyrir að hlutafélög verði skuldum hlaðin 

beinlínis vegna kaupa aðila á hlutum í þeim. Ef fjármunir myndu flæða úr félagi við kaup 

aðila á hlutum er hætt við að það leiddi til óhjákvæmilegra aðhaldsaðgerða í rekstrinum, þar 

á meðal uppsögn starfsfólks. Hafa starfsmenn hlutafélaga því hagsmuni af því að koma í veg 

fyrir ólögmæta sjálfsfjármögnun. 

Af öllu framansögðu má draga þá ályktun að með því að koma í veg fyrir að hlutafélag veiti 

lán, leggi fram fé, eða setji tryggingu til að fjármagna kaup á hlutum í félaginu sjálfu eða 

móðurfélagi þess, sé verið að vernda fjármuni hlutafélaga og tryggja að fyrirtæki standi 

traustum fótum. Ef það tekst nýtur samfélagið í heild sinni góðs af því og því felast 

samfélagslegir hagsmunir í sjálfsfjármögnunarbanni 2. mgr. 104. gr. hfl.  
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5. Meira um markmið sjálfsfjármögnunarbannsins og mögulegar leiðir 
framhjá ákvæðinu 

Í þessum kafla verða markmið sjálfsfjármögnunarbannsins skoðuð nánar og þá einkum hvort 

þau náist við núverandi réttarástand. Til að svara þessari grundvallarspurningu er 

nauðsynlegt að rannsaka hvort og þá hvernig aðilar í viðskiptalífinu komast framhjá ákvæði 

2. mgr. 104. gr. hfl. Skemmst er frá því að segja að nokkrar aðferðir eru kunnugar í þessum 

tilgangi og eru ýmist beinar eða óbeinar lagaheimildir fyrir þeim. Vakna eðlilega spurningar 

hvort þessir gerningar feli í sér brot á sjálfsfjármögnunarbanninu sem mælt er fyrir um í 2. 

mgr. 104. gr. hfl. Ef það er raunin er ljóst að það hefur alvarleg réttaráhrif í för með sér, 

jafnvel refsingu fyrir hlutaðeigandi. Ef hins vegar aðgerðirnar brjóta ekki gegn ákvæðinu, en 

hafa engu að síður sömu efnislegu áhrif í för með sér eins og ef um ólöglega 

sjálfsfjármögnun væri að ræða, má draga verulega í efa að ákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl. sé að 

ná þeim markmiðum sem að er stefnt.  

Sérstakir undirkaflar verða hér í framhaldinu um nokkrar áðurnefndar aðferðir sem 

hugsanlega hafa sömu efnislegu áhrif og ólögmæt sjálfsfjármögnun. Þannig verður sérstakur 

kafli helgaður arðgreiðslum, annar um lækkun hlutafjár, sá þriðji um öfuga, lóðrétta 

samruna og að endingu sá fjórði um aðrar ráðstafanir í rekstri, svo sem sölu eigna. Allir 

þessir þættir eiga það sameiginlegt að hafa vakið upp spurningar um mögulegan árekstur við 

ákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl. og því vert að skoða þá nánar. 

 

5.1 Kemur 2. mgr. 104. gr. hfl. raunverulega í veg fyrir sjálfsfjármögnun? 

Markmið 2. mgr. 104. gr. hfl. að koma í veg fyrir sjálfsfjármögnun hlutafélaga, til verndar 

félaginu sjálfu, hluthöfum þess, kröfuhöfum og annarra, er góðra gjalda vert. Hins vegar er 

það staðreynd að það er gríðarlega erfitt að ná markmiðinu þannig að fullnægjandi sé. Hefur 

það sýnt sig að þrátt fyrir ákvæði sem banna sjálfsfjármögnun eru það þegar allt kemur til 

alls yfirleitt hlutafélögin sjálf sem fjármagna kaup hluthafa á stærri hlutum í þeim sjálfum. 

Þetta er reynsla ýmissa Evrópuríkja þrátt fyrir ákvæði 23. gr. annarrar 
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félagaréttartilskipunarinnar og sýnir vel hversu erfitt það er að ná þeim markmiðum sem að 

er stefnt með sjálfsfjármögnunarbanninu.65  

Sama er upp á teningnum á Íslandi, erfitt hefur reynst að koma í veg fyrir að hlutafélag 

fjármagni kaup aðila á hlutum í félaginu sjálfu eða móðurfélagi þess. Það virðist því vera sem 

svo að þrátt fyrir strangt sjálfsfjármögnunarbann í 2. mgr. 104. gr. hfl., sem eins og áður er 

útskýrt gengur lengra en 23. gr. annarrar félagaréttartilskipunar66, sé ákvæðið ekki að skila 

þeim áhrifum sem að er stefnt. Þessi staðreynd vekur svo aftur upp áleitnar spurningar, svo 

sem um ágæti ákvæðisins eins og hljóðan þess er nú og hverjar ástæðurnar eru fyrir því að 

markmiðin nást ekki. Hérlendis sem erlendis hafa gagnrýnisraddir 

sjálfsfjármögnunarbannsins oft beinst að þessu atriði, þ.e. að markmiðin með banninu nást 

ekki. Hefur í þessu sambandi verið spurt hvernig það megi vera að þrátt fyrir hlutlægt 

bannákvæði, sem jafnvel virðist beinlínis hafa verið sett til höfuðs skuldsettum yfirtökum, 

þrífist slíkir viðskiptahættir um alla Evrópu sem aldrei fyrr. Hafa fræðimenn sagt svarið við 

þessari spurningu vera tiltölulega einfalt, fjárfestar og viðskiptalífið hafa einfaldlega fundið 

leiðir framhjá bannákvæðinu og þannig dregið úr áhrifum þess með þeim afleiðingum að 

markmið þess nást því ekki.67  

Fallast verður á að þau lagaákvæði sem ná ekki þeim markmiðum sem að er stefnt eru að 

vissu leyti gölluð. Í því samhengi skiptir miklu máli hversu mikill og hvers eðlis gallinn er áður 

en ákveðið er hvernig bregðast skuli við svo hægt sé að ráða bót á vandanum. Til að komast 

að því verður svara þeirri spurningu hvað sé þess valdandi að markmið lagaákvæðisins nást 

ekki. Varðandi 2. mgr. 104. gr. hfl. verður að líta til þess að önnur lagaákvæði heimila ýmsa 

gerninga sem geta við vissar aðstæður framkallað efnislega mótsögn við markmið 2. mgr. 

104. gr. hfl. Þannig hafa menn nýtt sér aðrar beinar eða óbeinar lagaheimildir til að láta 

hlutafélag fjármagna kaup á hlutum í sjálfu sér. Það er svo aftur túlkunaratriði hvort slíkar 

aðgerðir brjóti gegn sjálfsfjármögnunarbanninu með því að teljast vera lán, trygging, eða 

framlag fjár í skilningi 2. mgr. 104. gr. hfl. Eins og farið verður yfir í köflunum hér á eftir eru 

heimildir til þessara gerninga misskýrar. Í sumum tilvikum verður vart dregið í efa að um 

fullkomlega lögmæta gerninga sé að ræða og þar af leiðandi ekki brot á 2. mgr. 104. gr. hfl., 
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 Erik Werlauff, EU Company Law: Common business law of 28 states (Hanne Grøn þýð., 2. útg., DJØF 
publishing 2003) 273.  
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 Sjá kafla 2.5.  
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 Eilís Ferran, Principles of Corporate Finance Law (Oxford University Press 2008) 274. 
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en aðrir eru á grárra svæði þar sem jafnvel fræðimenn greinir á um hvort brotið er gegn 

sjálfsfjármögnunarbanninu eða ekki. 

 

5.2 Leiðir framhjá sjálfsfjármögnunarbanninu – lögleg sjálfsfjármögnun? 

5.2.1 Úthlutun arðs 

Í 98. gr. hfl. kemur fram sú mikilvæga regla að óheimilt sé að úthluta af fjármunum 

hlutafélags til hluthafa, nema það fari í fyrsta lagi fram eftir reglum um úthlutun arðs, í öðru 

lagi sem endurgreiðsla vegna lækkunar hlutafjár eða varasjóðs og í þriðja lagi vegna 

félagsslita. Ákvæði 98. gr. er meginregla og styðst við þau rök að hluthafar eiga ekki að geta 

gengið að fjármunum félagsins nema eftir skýrum lögformlegum leiðum. Sjónarmið um 

vernd kröfuhafa og félagsins sjálfs, vegna hinnar takmörkuðu ábyrgðar hluthafa í 

hlutafélögum, búa augljóslega að baki. Ef úthlutun fjármuna úr félögum til hluthafa fer fram 

með öðrum hætti en þeim sem tilgreindir eru í 98. gr. er það skýlaust brot á ákvæðinu.68 

Fyrsta leiðin sem 98. gr. hfl. tilgreinir sem löglega leið fyrir hluthafa að fá úthlutaða fjármuni 

frá hlutafélagi, lýtur að útgreiðslu arðs. Reglur um arðgreiðslur eru tíundaðar nánar í 99. – 

102. gr. laganna. Þar segir í 1. mgr. 99. gr. að einungis sé heimilt að úthluta sem arði hagnaði 

samkvæmt samþykktum ársreikningi síðasta reikningsárs, yfirfærðum hagnaði frá fyrri árum 

og frjálsum sjóðum. Hins vegar skal fyrst draga frá tap sem ekki hefur verið jafnað og auk 

þess það fé sem samkvæmt lögum eða félagssamþykktum skal lagt í varasjóð eða til annarra 

þarfa. Þetta lagaákvæði útskýrir því nokkuð nákvæmlega hversu miklum arði hlutafélagi er 

heimilt að greiða hluthöfum sínum. Í 2. mgr. 99. gr. er svo að finna sérreglu um móðurfélög 

þess efnis að arðgreiðslur þeirra mega ekki vera svo miklar að þær teljist vera andstæðar 

góðum rekstrarvenjum með tilliti til fjárhagsstöðu samstæðunnar, enda þótt þær væru 

annars heimilar. Ekki er útskýrt hvað átt sé við með góðum rekstrarvenjum í þessum skilningi 

en telja verður líklegt að slíkt þurfi skoðunar við í hverju tilviki fyrir sig. Í 100. gr. er svo að 

finna reglur um hversu mikið fé hlutafélag skuli leggja í varasjóð. Ákvæðið mælir fyrir um 

lágmark í þessum efnum og það tekið sérstaklega fram að kveða megi á um hærra framlag í 

félagssamþykktum.  
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Til að úthlutun arðs til hluthafa uppfylli skilyrði 98. gr. þarf hún ekki einungis að uppfylla 

efnisreglur 99. – 100. gr. um fjárhæð arðsins, heldur þarf hún einnig að uppfylla þær 

formkröfur sem gerðar eru í 101. gr. varðandi það hvernig ákvörðun um arðgreiðslu er tekin. 

Samkvæmt þeirri grein er ákvörðunarvaldið um úthlutun arðs í höndum hluthafafundar eftir 

að félagsstjórn hefur lagt fram tillögur um það efni, en hluthafafundur í þessu sambandi 

verður jafnframt að vera aðalfundur félagsins, sbr. 2. mgr. 84. gr. hfl. Hluthafafundurinn má 

ekki ákveða að úthluta meiri arði en félagsstjórn hefur lagt til eða samþykkt. Rökin fyrir 

þeirri reglu að stjórn hlutafélags hafi jafn mikið íhlutunarvald um arðgreiðslur, eins og raun 

ber vitni, eru þau að stjórnin er almennt talin í bestri aðstöðu til að fylgjast með rekstri 

félagsins og meta fjárhagsstöðu þess. Þá bera stjórnarmenn sérstakar trúnaðarskyldur 

gagnvart félaginu sjálfu og eiga þannig að gæta hagsmuna þess í hvívetna. Eiga þessar 

staðreyndir að leiða til þess að tillögur félagsstjórnar um úthlutun arðs endurspegli 

raunverulega stöðu félagsins og framtíðarhorfur.69  

Af framangreindu er ljóst að til þess að úthlutun arðs sé í samræmi við lög þarf ákvörðunin 

sjálf að vera tekin samkvæmt fyrirmælum 101. gr. hfl. og upphæð arðgreiðslnanna að vera 

innan þeirra marka sem ákvæði  99. – 100. gr. mæla fyrir um. Að öðrum kosti teljast 

hluthafar vera að ganga að fjármunum félagsins með ólögmætum hætti. 

Arðgreiðslur, líkt og aðrar greiðslur úr sjóðum hlutafélags til hluthafa, hafa vakið spurningar 

um hvort þær geti mögulega brotið gegn sjálfsfjármögnunarbanni 2. mgr. 104. gr. hfl. Ekki er 

þó teljandi vafi á því að nota má arð, sem hefur verið úthlutað löglega til hluthafa, til að 

fjármagna kaup á hlutum í viðkomandi félagi eða móðurfélagi þess.70 Stærri spurning er 

hvort nota megi slíkan arð til að borga fyrir hluti sem þegar hafa verið keyptir. Til að setja 

hlutina í samhengi er hér tilbúið lítið og einfalt dæmi sem varpar ljósi á álitaefnið: 

Aðilinn X (einstaklingur eða félag) fær 100 milljón krónur í lán frá banka. X hyggst nota lánið 

til að fjármagna kaup á öllum hlutum í Z hf, en Z hf á töluvert laust fé í sjóðum. Þegar X hefur 

gengið frá kaupunum er hann orðinn eigandi að öllum hlutum í Z hf, en skuldar bankanum 

að sama skapi 100 milljónir króna. Á næsta aðalfundi leggur stjórn Z hf til að greiddur verði 

út arður til hluthafa, samtals í kringum 100 milljónir króna. Hluthafafundur samþykkir 
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 Stefán Már Stefánsson, Samstæður Hlutafélaga (Hið íslenska bókmenntafélag 2008) 104-105. 
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tillögurnar og X fær úthlutað arðinum. Í kjölfarið notar X andvirðið til að greiða skuld sína við 

bankann.  

Þetta einfalda og raunhæfa dæmi sýnir vel um hvað málið snýst. Með því að greiða út arðinn 

er hlutafélagið í rauninni að fjármagna kaup á hlutum í sjálfu sér. Spurningin er bara hvort 

úthlutunin falli undir bannreglu 2. mgr. 104. gr. og teljist þar með ólögmæt sjálfsfjármögnun 

eða ekki. Meta þarf því hvort arðgreiðslan geti talist falla undir það að „veita lán“, „setja 

tryggingu“ eða að „leggja fram fé“, sem hefur það markmið að fjármagna kaup á hlutum í 

félaginu eða sé í tengslum við slík kaup. Telja verður að eins og dæmið er sett upp sé það 

eingöngu álitamál hvort hið síðastnefnda eigi við, þ.e. að arðgreiðslan feli í sér að lagt hafi 

verið fram fé í skilningi 2. mgr. 104. gr. hfl.71  

Fallast verður á að ef einhverjir lögformlegir annmarkar eru á arðgreiðslunni og hún er ekki 

að fullu í samræmi við ákvæði 99. – 101. gr. hfl., sé verið að leggja fram fé í skilningi 2. mgr. 

104. gr. hfl. Þar með væri slík ólögmæt arðgreiðsla jafnframt ólögmæt sjálfsfjármögnun. Hins 

vegar ef ákvæði 99. gr. – 101. gr. eru að fullu uppfyllt og úthlutun arðsins sjálfs þannig 

fyllilega lögmæt, verður vart séð að um sé að ræða brot á sjálfsfjármögnunarbanni 2. mgr. 

104. gr. Er það niðurstaðan enda þótt fjármunirnir hafi verið notaðir til að greiða upp lán 

sem tekið var í þeim tilgangi að fjármagna kaup á hlutum í félaginu. Í þessu sambandi verður 

að líta á reglurnar um úthlutun arðs sem sérreglu, lex specialis 72 , gagnvart 

sjálfsfjármögnunarbanninu og gengur þar af leiðandi framar við árekstur. Að sama skapi 

verður að telja að ákvörðun um svo ríflega úthlutun arðs verði að vera forsvaranleg með 

tilliti til reksturs og framtíðarhorfna Z hf til að brjóta ekki gegn sjálfsfjármögnunarbanninu. 

Með framangreint í huga er sennilegt að eina leiðin til að líta á arðgreiðslur sem uppfyllir 

form- og efnisreglur 99. – 101. gr. hfl., sem framlag fjár í skilningi 2. mgr. 104. gr. hfl., er ef 

þær teljast ekki vera slík forsvaranleg ákvörðun.73 Erfitt er að komast að annarri niðurstöðu 

þó svo aðilinn X kunni allan tímann að hafa ráðgert að borga út mikinn arð í kjölfar 

yfirtökunnar til að greiða bankanum fyrir lánið.  
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Ef við aftur á móti ímyndum okkur að X hefði ekki fengið lán frá bankanum til að fjármagna 

yfirtökuna, heldur frá Z hf sjálfu, væri klárlega um ólögmæta sjálfsfjármögnun að ræða í 

skilningi 2. mgr. 104. gr. hfl. Það væri svo þrátt fyrir að í kjölfar lánsins og yfirtökuna myndi 

fullkomlega hliðstæð ráðstöfun eiga sér stað og lýst var í dæminu að framan, þ.e. úthlutun 

arðsins og andvirðið svo notað til að greiða skuldina. Ástæðan er sú að samkvæmt 2. mgr. 

104. gr. má hlutafélag ekki veita lán í þeim tilgangi að fjármagna kaup á hlutum í því sjálfu. 

Þetta væri því augljóslega ólögmæt sjálfsfjármögnun af þeirri ástæðu einni að lán var veitt í 

þessum tilgangi.74 Í því sambandi breytir engu þótt erfitt sé að greina einhvern efnislegan 

mun á þessum tveimur leiðum með tilliti til röksemda og verndarhagsmuna 

sjálfsfjármögnunarbannsins.  

Ljóst er samkvæmt framansögðu að arðgreiðslur eftir lögformlegum leiðum geta falið í sér 

þá niðurstöðu að hlutafélag fjármagnar kaup á hlutum í sjálfu sér. Það er rótgróin regla í 

hlutafélagaforminu að mögulegt sé að úthluta arði til hluthafa. Þrátt fyrir að úthlutun arðs 

geti á endanum skapað aðstæður sem eru í mótsögn við sjálfsfjármögnunarbannið verður að 

telja eðlilegt að arðgreiðslur séu leyfðar án skilyrða um hvað hluthafar noti andvirði 

arðgreiðslna í.   Arðgreiðslur eru almennt taldar hvetjandi til fjárfestinga í hlutafélögum. Það 

leiðir til betri aðgangs margra fyrirtækja að fjármagni og skilar sér í sterkara atvinnulífi öllum 

hagaðilum til hagsbóta. Á hinn bóginn er einnig ágætt að velta gagnrökum fyrir sér. Einkum 

hvort eðlilegt sé að félög borgi í raun eigin yfirtökur í formi arðgreiðslna. Í því sambandi má 

einnig hreyfa við því hvernig hagnaður viðkomandi félags, grundvöllur arðgreiðslnanna, 

myndaðist. Er til dæmis eðlilegt að félag sem skilar miklum hagnaði til skamms tíma, sem 

jafnvel er enn óinnleystur að hluta eða heild, greiði út mikinn arð til hluthafa sem nýta svo 

fjármunina til að borga fyrir skuldsetta yfirtöku? Það eru margar spurningar um arðgreiðslur 

sem hægt er að varpa fram í tengslum við útgreiðslur úr sjóðum hlutafélaga. Við þetta tilefni 

gefst ekki ráðrúm til að kafa dýpra í það efni, enda svo umfangsmikið að því verða ekki gerð 

nægileg skil nema í sérstakri ritgerð þess efnis.  
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5.2.2 Lækkun hlutafjár 

Samkvæmt meginreglu 98. gr. hfl. eru fjórar leiðir til að úthluta fjármunum úr sjóðum 

hlutafélags til hluthafa þess með löglegum hætti. Lækkun hlutfjár er ein þessara leiða, en 

með henni er í raun um endurgreiðslu á hlutafé að ræða.75 7. kafli hlutafélagalaga, nánar 

tiltekið ákvæði 51. – 54. gr., er helgaður reglum um lækkun hlutafjár. Tilgangurinn með 

lækkun hlutafjár er oftast nær sá að endurgreiða hluthöfum hlutafé að ákveðnu marki eða 

leggja lækkunarfjárhæðina í sjóði félagsins til ráðstöfunar síðar. Ekkert óeðlilegt kann að 

vera við slíkar ráðstafanir, hlutafé í viðkomandi félagi er ef til mjög hátt og hluthafar vilja að 

félagið minnki umsvif sín og endurgreiði þeim hluta hlutafjárins til frjálsrar ráðstöfunar. Þá 

kann að vera uppi sú staða að vilji sé til að losa tiltekinn hluthafa, einn eða fleiri, út úr 

félaginu. Getur þá lækkun hlutafjár komið til greina við slíkar aðstæður og hluthafinn fær 

endurgreiddan sinn hluta hlutafjárins.76  

Lækkun hlutafjár getur einnig verið gerð í því skyni að mögulegt sé að greiða út arð til 

hluthafa fyrr en ella. Er þá aðeins um reikningslega ákvörðun að ræða sem ekki fylgir 

raunveruleg endurgreiðsla til hluthafa. Dæmi um slíkt er ef félag hefur skilað tapi um 

nokkurt skeið en blikur eru á lofti um viðsnúning í þeim efnum. Vegna skilyrða 1. mgr. 99. gr. 

hfl. um að jafna skuli tap frá fyrri árum áður en arði er úthlutað til hluthafa er ósennilegt að 

arðgreiðslur verði í nánustu framtíð til hluthafa að hlutafénu óbreyttu, þrátt fyrir viðsnúning 

í rekstri. Hins vegar ef hlutaféð er strax fært niður í raunverulega fjárhagsstöðu má úthluta 

arði í félaginu án þess að tap frá fyrri árum sé fyrst jafnað. Hlutafé má þó aldrei lækka niður 

fyrir það lögbundna lágmark sem þarf til að stofna hlutafélag, þ.e. 4 milljónir króna sbr. 3. 

mgr. 1. gr. hfl.77  

Þegar hlutafé er lækkað ber alltaf að fylgja þeim reglum sem um slíkar aðgerðir gilda þegar 

greiða á hluthöfum einhvern hluta hlutafjárins til baka.78 Meginmarkmið lagaákvæðanna um 

lækkun hlutafjár er að vernd hagsmuna lánardrottna við lækkunina og að réttarstaða milli 

hluthafa innbyrðis raskist ekki. Afar brýnt er að gæta hagsmuna kröfuhafa í þessu sambandi 

enda eiga þeir samkvæmt meginreglu hlutafélagaréttar forgang fram yfir hluthafa að 
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eignum félagsins ef til slit þess eða gjaldþrots kemur. Að öðrum kosti gæti þessi 

grundvallarregla verið fyrir borð borin.79  

Samkvæmt 1. mgr. 51. gr. er það verkefni hluthafafundur að taka ákvörðun um 

hlutafjárlækkun, sbr. þó 54. gr. Í 2. mgr. 51. gr. hfl. er tæmandi upptalning á þeim lögmætu 

tilvikum sem lækkun hlutafjár getur farið fram vegna. Andvirði lækkunarinnar má því ekki 

undir neinum kringumstæðum ráðstafa með öðrum hætti en fram kemur í 1. – 4. tl. 2. mgr. 

51. gr.80 Í 1. tl. er kveðið á um að hlutafjárlækkun megi fara fram til jöfnunar taps sem ekki 

verður jafnað á annan hátt. Með tilliti til efni þessarar ritgerðar eru það þó ákvæði 2. – 4. tl. 

sem eru athyglisverðari, enda er þar gert ráð fyrir að hlutaféð verði endurgreitt með 

einhverjum hætti til hluthafanna að nýju.81 Í fyrsta lagi er þar um að ræða ákvæði 2. tl., en 

þar segir einfaldlega að ráðstafa megi lækkuninni sem greiðslu til hluthafanna. Hér blasir við 

mögulegur árekstur við hagsmuni kröfuhafa enda hafa þeir að meginreglu forgang í eignir 

hlutafélaga. Í öðru lagi má ráðstafa lækkuninni til afskriftar á greiðsluskyldu hluthafa eins og 

segir í 3. tl. ákvæðisins. Er þetta í raun ekki annað efnislega en annað form á greiðslu til 

hluthafa og því hagsmunaárekstur við kröfuhafa. Í þriðja og síðasta lagi kemur fram í 4. tl. 

ákvæðisins að nota megi hlutafjárlækkunina til greiðslu í sérstakan sjóð sem aðeins má nota 

eftir ákvörðun hluthafafundar. Þetta ákvæði veitir færi á að hlutafé verði greitt út úr félaginu 

síðar og þess vegna er það varhugavert frá sjónarhóli kröfuhafa félagsins.82  

Til að tryggja hagsmuni kröfuhafa við framangreind tilvik gera hlutafélagalögin einkum ráð 

fyrir fjórum leiðum. Þar má fyrst nefna að áður en hluthafafundur tekur ákvörðun um 

lækkun hlutafjár í samræmi við 2. – 4. tl. 2. mgr. 51. gr. verður stjórn félagsins að bera fram 

eða samþykkja slíka tillögu, sbr. 3. mgr. 51. gr. Þá þarf í annan stað að liggja fyrir yfirlýsing 

stjórnar og endurskoðenda þess efnis að hlutafjárlækkunin geti farið fram án fyrirstöðu 

vegna skulda við lánardrottna, sbr. 3. mgr. 53. gr. Í þriðja lagi skulu eignir vera fyrir hendi 

eftir lækkunina sem svara að minnsta kosti til hlutafjárins og lögmæltra varasjóða, sbr. 3. 

mgr. 51. gr. Að endingu er það mikilvæga skilyrði að gefa verður út og birta tvisvar sinnum í 

Lögbirtingablaði áskorun til kröfuhafa um að tilkynna stjórn félagsins um kröfur sínar. Ef 

tilkynntar og gjaldfallnar kröfur eru ekki greiddar og fullnægjandi trygging er ekki sett fyrir 
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greiðslu ógjaldfallinna eða umdeildra krafna má ekki framkvæma hlutafjárlækkun í þeim 

tilgangi sem 2. – 4. tl. 2. mgr. 51. gr. tiltekur.83 Alveg ljóst er að allar form- og efnisreglur 

verða að vera uppfylltar svo lækkun hlutafjár sé lögleg aðgerð. Ef annmarkar eru á 

aðgerðinni er um brot að ræða gegn meginreglu 98. gr. um úthlutun af fjármunum 

hlutafélags til hluthafa þess.  

Álitamál er hvort mögulega geti orðið árekstur á ákvæðum sjálfsfjármögnunarbanns 2. mgr. 

104. gr. annars vegar og reglum 7. kafla um lækkun hlutafjár hins vegar. Svarið við því hvort 

þessar reglur geti verið í mótsögn við hvora aðra felst í því hvort lækkun hlutafjár í félagi geti 

einhvern tímann að sama skapi verið ólögmæt sjálfsfjármögnun. Til að setja þetta 

íhugunarefni í samhengi getum við ímyndað okkur aðstöðu við skuldsetta yfirtöku: 

Aðilinn X fær 50 milljónir lánaðar hjá banka til að yfirtaka stóran eignarhlut í hlutafélaginu Z. 

Eftir að yfirtakan á sér stað er X stærsti hluthafinn í Z en skuldar bankanum um leið 50 

milljónir króna. Á aðalfundi Z er tekin ákvörðun um að lækka hlutafé Z verulega til að 

endurgreiða hluthöfum og draga tímabundið úr umsvifum félagsins. Stærsti hluthafinn, X, 

fær 50 milljónir endurgreiddar af hlutafénu. X notar upphæðina í kjölfarið til að endurgreiða 

bankanum lánið. 

Augljóst er í þessu dæmi að í rauninni eru það fjármunir félagsins sem eru notaðir til að 

fjármagna kaup X á hlutum í félaginu, sem er það sem 2. mgr. 104. gr. hfl. er ætlað að koma í 

veg fyrir. Mikilvægasta spurningin er hins vegar hvort að þessi ráðstöfun feli í sér að með 

hlutafjárlækkuninni sé félagið Z að veita lán, setja tryggingu eða að leggja fram fé í skilningi 

2. mgr. 104. gr. hfl. Ef svo er þá er um ólöglega sjálfsfjármögnun að ræða, annars ekki.   

Líkt og með reglur um arðgreiðslur þá verður að telja að líta beri á reglur um lækkun 

hlutafjár sem sérreglur, lex specialis, gagnvart 2. mgr. 104. gr. Það leiðir til þess að 

sérreglurnar ganga framar við áreksturinn. Niðurstaðan er því að svo lengi sem allar form- og 

efnisreglur um hlutafjárlækkunina eru uppfylltar þá verður ekki séð að lækkunin feli í sér 

brot á sjálfsfjármögnunarbanninu.84 Þetta gildir sennilega þrátt fyrir að sýnt væri fram á að 

ákvörðunin um hlutafjárlækkunina hafi verið tekin áður og ávallt staðið til að nýta 

fjármunina með þessum hætti. Skýlaus heimild laganna til lækkunar hlutafjárins verður því 
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ekki beygð með ákvæði 2. mgr. 104. gr. Aftur á móti verður að telja að ef eitthvað væri 

ábótavant við framkvæmd hlutafjárlækkunarinnar, hvort sem það væri brot á form- eða 

efnisreglum 7. kafla laganna, þá yrði að líta á hlutafjárlækkunina og eftirfarandi ráðstöfun til 

hluthafa sem framlag fjár í skilningi 2. mgr. 104. gr. Væri því um ólögmæta sjálfsfjármögnun 

að ræða ef öll skilyrði hlutafjárlækkunar eru ekki uppfyllt að fullu.  

Hér hefur verið lýst hvernig reglur um lækkun hlutafjár geta haft það í för með sér að 

hlutafélag fjármagnar í raun kaup á hlutum í sjálfu sér. Þar sem sjálfsfjármögnunarbann 2. 

mgr. 104. gr. hfl. hefur það meginmarkmið að koma í veg fyrir að slíkt gerist er ljóst að við 

vissar aðstæður koma reglurnar um hlutafjárlækkun í veg fyrir að markmið 

sjálfsfjármögnunarbannsins náist. Þar með njóta þeir hagsmunir sem 

sjálfsfjármögnunarbannið á að gæta ekki þeirrar verndar sem að er stefnt með ákvæðinu. 

Hins vegar hefur réttilega verið bent á að þessir verndarhagsmunir, og þá fyrst og fremst 

hagsmunir kröfuhafa, njóta einnig verndar í sérreglunum um lækkun hlutafjár. Af þeirri 

ástæðu skiptir hugsanlega ekki máli þó svo sjálfsfjármögnunin eigi sér stað, hagsmunirnir eru 

eftir sem áður verndaðir í öðrum reglum laganna. Að vissu leyti má fallast á þetta en þó skal 

bent á að með heimildinni um útgreiðslur fjármuna úr hlutafélagi til hluthafa, felst viss hvati 

til að láta félagið fjármagna kaup á hlutum í sjálfu sér með þeim hætti sem að framan hefur 

verið lýst. Svo má aftur deila um hvort það sé gott eða slæmt, en meðan hlutlægt 

sjálfsfjármögnunarbann er við lýði í lögunum gefur það vissulega vísbendingu um álit 

löggjafans á þeirri spurningu. Þar að auki má spyrja hvort kröfuhafaverndin sem felst í 

reglum um lækkun hlutafjár sé nægilega sterk til að koma í stað sjálfsfjármögnunarbannsins. 

Í því ljósi má til dæmis velta upp hvort innköllun í Lögbirtingablaðið sé nægileg tilkynning til 

kröfuhafa svo þeir geti brugðist við og gætt hagsmuna sinna. Þetta eru dæmi um 

vangaveltur sem vakna í þessum efnum og ekki gefst rúm til að svara með endanlegum 

hætti við þetta tilefni. Það skal aftur á móti tekið fram að um verðugt umhugsunarefni er að 

ræða, sérstaklega þar sem sýnt hefur verið fram á að markmið sjálfsfjármögnunarbannsins 

geta hæglega verið óuppfyllt vegna reglna um lækkun hlutafjár. 
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5.2.3 Öfugur, lóðréttur samruni 

Skuldsettar yfirtökur hafa verið mönnum mjög hugleiknar síðustu misseri á Íslandi sem víðar. 

Hefur það stundum verið gagnrýnt að mönnum sé kleift að kaupa stóra hluti í hlutafélögum 

án þess að leggja fram mikið eigið fé við kaupin. Hafa menn fjármagnað slík kaup að mestu 

með lánsfjármagni og dregur hugtaksnotkunin skuldsett yfirtaka nafn sitt af þeirri staðreynd. 

Það sem  farið hefur fyrir brjóstið á mönnum er hver það raunverulega er sem að endingu 

kemur til með að borga fyrir hina skuldsettu yfirtöku. Reynslan hefur sýnt að þegar allt 

kemur til alls er það jafnan hlutafélagið sjálft sem aflar fjármunanna til að greiða fyrir hin 

skuldsettu kaup. Það er hinn útbreiddi raunveruleiki þrátt fyrir sjálfsfjármögnunarbannið.85 

Þetta hefur ekki alltaf verið mönnum að skapi og ástæðan sú, rétt eins og segir í áður 

tilvitnuðum breskum dómi, að ekki þykir eðlilegt að auður félags sé notaður til að aðstoða 

yfirtökuaðilann við að fjármagna kaupin, enda gæti það haft í för með sér skerðingu 

hagsmuna kröfuhafa og annarra hluthafa.86  

Markmið 2. mgr. 104. gr. hfl. er að koma í veg fyrir að sjálfsfjármögnun eigi sér stað, þ.e. að 

sporna við því að hlutafélag veiti lán, setji tryggingu eða leggi fram fé til að fjármagna kaup á 

hlutum í félaginu sjálfu, eða í tengslum við slík kaup.  Engu að síður verður vart annað séð en 

að í íslensku viðskiptalífi hafi viðgengist umtalsvert af skuldsettum yfirtökum þar sem hið 

yfirtekna félag fjármagnar yfirtökuna á endanum. Ein algengasta leiðin í þessum efnum, og 

kannski jafnframt ein sú umdeildasta, er svokallaður öfugur, lóðréttur samruni sem 

framkvæmdur er í kjölfar skuldsettrar yfirtöku. Í þeim tilfellum fær eignarhaldsfélag 

lánsfjármagn til að framkvæma skuldsett kaup á hlutum í tilteknu hlutafélagi. Þegar kaupin 

hafa átt sér stað verður til samstæða í skilningi hlutafélagalaga, sbr. 1. mgr. 2. gr. hfl., sbr. 

einnig 1. mgr. 2. gr. ehfl. Telst þá eignarhaldsfélagið móðurfélag og hið keypta hlutafélag 

dótturfélag. Í kjölfarið á kaupunum beitir eignarhaldsfélagið sér fyrir samruna félaganna á 

þann hátt að dótturfélagið yfirtekur móðurfélagið.  

Reglur um samruna er að finna í 14. kafla hlutafélagalaga. Með samruna er í fyrsta lagi átt 

við svokallaðan óeiginlegan samruna, þ.e. þegar hlutafélagi er slitið án skuldaskila á þann 

hátt að það er algerlega sameinað öðru hlutafélagi með yfirtöku allra eigna og skulda, sbr. 1. 

málsl. 1. mgr. 119. gr. hfl.  Þetta er algengasta tegund samruna og felur í sér að yfirtekna 
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félagið er lagt niður en öll starfsemi þess heldur samt áfram innan yfirtökufélagsins. Í öðru 

lagi er átt við svokallaðan eiginlegan samruna. Þá er ekki um það að ræða að eitt félag 

yfirtaki hitt, heldur renna þau saman inn í nýtt félag sem tekur við öllum réttindum og 

skyldum þeirra gömlu, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 119. gr. hfl.87 Þegar öfugur, lóðréttur samruni á 

sér stað er um óeiginlegan samruna að ræða, enda yfirtekur annað félagið hitt.  

Í afar stuttu máli er ferill samruna þannig að fyrst gera félagsstjórnir samrunafélaganna 

sameiginlega samrunaáætlun í samræmi við 120. gr. hfl. Þá gera stjórnir félaganna hvor sína 

greinargerðina um samrunaáætlunina þar sem hún er útskýrð og rök færð fyrir 

efnahagslegum og lagalegum ástæðum á bakvið áætlunina, sbr. 121. gr. hfl.88 Skýrsla 

skoðunarmanna þarf einnig að liggja fyrir í samræmi við 122. gr. laganna þar sem 

endurgjaldið er efnislega rökstutt og þess sérstaklega getið að hve miklu leyti samruninn 

kunni að rýra möguleika lánardrottna á fullnustu í einstökum félögum. Loks þarf aðkomu 

hlutafélagaskrár og birtingu í lögbirtingablaði þar sem athygli lánardrottna er vakin á því í 

tilkynningunni ef endurskoðandi eða skoðunarmaður telur að samruninn kunni að rýra 

möguleika lánardrottna til fullnustu.89 Er lánardrottnum þá í kjölfarið gefinn kostur á að lýsa 

kröfum í samræmi við 126. gr. hfl., fara fram á að fá gjaldfallnar kröfur greiddar og að sett 

verði nægileg trygging fyrir ógjaldföllnum kröfum.90 Eftir þetta ferli er komið að ákvörðun 

um samrunann, en almenna reglan er sú að slík ákvörðun er tekin á hluthafafundi í yfirteknu 

félagi sbr. 1. mgr. 124. gr. hfl., en af félagsstjórn í yfirtökufélagi sbr. 2. mgr. 124. gr. nema 

þau atvik eigi við sem greind eru í síðari hluta 2. mgr. eða 3. mgr. 124. gr. laganna.91 Miðað 

við öfugan, lóðréttan samruna þá myndi líklega nægja að félagsstjórn þess félags sem keypt 

er með skuldsettri yfirtöku samþykkti samrunann, en hluthafafundur í eignarhaldsfélaginu 

sem stóð að baki yfirtökunni. Ástæðan er það sérkenni öfugs, lóðrétts samruna að það er 

dótturfélagið sem yfirtekur móðurfélagið. Þegar þetta er afstaðið er yfirteknu félagi, 

eignarhaldsfélaginu í öfugum lóðréttum samruna, slitið í samræmi við 127. gr. hfl. og loks 

samruni tilkynntur til hlutafélagskrár í samræmi við 128. gr. laganna.  
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Einhverjir kunna að spyrja sig hvort ekki sé einkennilegt að lóðréttir samrunar séu 

framkvæmdir á öfugan máta, þ.e. að dótturfélag yfirtaki móðurfélag. Vissulega er hið 

gagnstæða algengara og kannski að einhverju leyti það sem mönnum þykir eðlilegra. En hins 

vegar mæla hlutafélagalög ekki fyrir um að dótturfélög geti ekki yfirtekið móðurfélög. Þvert 

á móti er þar einungis talað um yfirtökufélag annars vegar og yfirtekið félag hins vegar. Túlka 

má út frá þessu að lögin heimili yfirtökuna í báðar áttir.  

Til að varpa skýrara ljósi á álitaefnið, hugsanlega sjálfsfjármögnun í formi öfugs, lóðrétts 

samruna, er heppilegt að búa til dæmi: 

Aðilinn X hefur áhuga á að fjárfesta í óskráða rekstrarfélaginu Z hf, en rekstur þess hefur 

gengið vel upp á síðkastið, fjárhagsstaða þess góð og ekkert sem bendir til að það breytist. X 

vill kaupa stóran hlut í Z hf og tryggja sér þannig mikil völd innan félagsins. X hefur hvorki 

vilja né fjárhagslegt bolmagn til að leggja fram kaupverðið með eigin fjármunum. Auk þess 

vill hann ekki fara út í fjárfestinguna í eigin nafni af ótta við slæmar afleiðingar ef allt fer á 

versta veg. X stofnar því einkahlutafélagið Y ehf með 500 þúsund króna hlutafé og leitar 

leiða til að afla félaginu mikils lánsfjármagns til að framkvæma kaupin. Svo fer að AA banki 

er tilbúinn að lána Y ehf 100 milljónir króna fyrir kaupunum, enda hefur bankinn mikla trú á 

rekstri Z hf. Til að tryggja sig tekur AA banki veð í hlutum Z hf, en bankinn veit sem er að eina 

leið Y ehf til að endurgreiða lánið að svo stöddu er í gegnum arðgreiðslur frá Z hf. Þegar 

kaupin hafa farið fram er Y ehf langstærsti hluthafinn í Z hf en skuldar AA banka um leið 100 

milljónir króna. Á næsta hluthafafundi í Z hf beitir Y ehf sér fyrir því að meirihluti stjórnar Z hf 

verði skipuð mönnum sem Y ehf hefur tilnefnt. Skömmu síðar fara stjórnir Z hf og Y ehf í 

viðræður um fyrirhugaðan samruna félaganna. Úr verður að lokum að Z hf yfirtekur öll 

réttindi og skyldur Y ehf og síðarnefnda félaginu slitið í kjölfarið.  

Í tilbúna dæminu er öfugur, lóðréttur samruni framkvæmdur í kjölfar skuldsettrar yfirtöku. 

Rekstrarfélagið Z hf yfirtók þannig allar eignir og skuldir einkahlutafélagsins Y ehf. Þetta 

hefur það í för með sér að 100 milljón króna skuld Y ehf við AA banka er eftir samrunann 

komin inn í Z hf. Með öðrum orðum þarf Z hf nú að borga upp lán sem upphaflega var tekið 

til að fjármagna kaup á hlutum í því sjálfu. Þetta felur í sér augljósa þversögn við 

sjálfsfjármögnunarbann 2. mgr. 104. gr. hfl. og því vert að skoða hvort brotið er gegn 

ákvæðinu með samrunanum. Ekki er um að ræða að veitt hafi verið lán í skilningi ákvæðisins 
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til að fjármagna kaupin og ekki verður heldur séð að sett hafi verið trygging fyrir 

skuldbindingunum af hálfu Z hf í andstöðu við sjálfsfjármögnunarbannið. Hins vegar gæti hið 

síðarnefnda hæglega komið til skoðunar ef eignir Z hf hafa verið settar að veði fyrir 

skuldbindingunum við AA banka þegar samruninn átti sér stað. Á hinn bóginn er það verðugt 

íhugunarefni hvort með samrunanum og yfirtöku Z hf á skuldbindingum Y ehf sé fyrrnefnda 

félagið að leggja fram fé í bága við ákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl. og þannig sé um að ræða 

ólögmæta sjálfsfjármögnun í skilningi ákvæðisins. Engin dómaframkvæmd er til staðar 

hérlendis um nákvæmlega hliðstæða aðstöðu og því erfitt að draga of miklar ályktanir í 

þessum efnum. Hins vegar er hægt að færa rök fyrir báðum niðurstöðunum og verður það 

nú gert. 

Hægt er að benda á að öfugur, lóðréttur samruni skuli ekki vera talinn brjóta gegn 

sjálfsfjármögnunarbanni 2. mgr. 104. gr. hfl. þar sem slíkur samruni fari fram eftir 

nákvæmum reglum 14. kafla hlutafélagalaga. Þannig verði að líta svo á að þrátt fyrir að 

yfirtekið félag standi uppi með stóra skuld, sem er til komin vegna skuldsettra kaupa 

einkahlutafélags á hlutum í hlutafélaginu sjálfu, þá sé ekki um að ræða framlag fjár í 

andstöðu við 2. mgr. 104. gr. hfl. vegna þess að líta beri á samrunareglurnar sem sérreglur 

(lex specialis) gagnvart reglum sjálfsfjármögnunarbannsins. Af þeim sökum gangi ákvæði 

laganna um samruna framar ákvæði sjálfsfjármögnunarbannsins við árekstur þeirra á milli. 

Þetta sé í samræmi við það sem gildir um reglur varðandi arðgreiðslur og lækkun hlutafjár 

þegar þeim reglum lýstur saman við ákvæði sjálfsfjármögnunarbannsins. Að sjálfsögðu er 

forsenda fyrir slíkri túlkun að öllum form- og efnisreglur samruna sé fylgt til hins ítrasta.92 

Aukinheldur skal á það bent að alls óvíst er að verndarhagsmunir 

sjálfsfjármögnunarbannsins, þ.e. hagsmunir kröfuhafa og minni hluthafa, hljóti nokkurn 

skaða af samrunanum. Ástæðan er sú að innan ákvæða 14. kafla laganna um samruna er að 

finna reglur sem vernda þessa aðila sérstaklega og eigi þau ákvæði að nægja til að tryggja að 

hagsmunir þeirra séu ekki fyrir borð bornir. Þannig geta kröfuhafar til dæmis lýst kröfum 

sínum í samræmi við 126. gr. hfl. ef óháður skoðunarmaður telur að samruninn rýri 

möguleika þeirra til fullnustu, sbr. 122. gr. hfl. Að sama skapi geta hluthafar sem greitt hafa 

atkvæði gegn samruna haft uppi kröfu um innlausn á hlutum sínum, sbr. ákvæði 131. gr. hfl. 
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Þannig er hægt að benda á að samruninn feli í raun ekki í sér meiri réttindaskerðingu en 

viðkomandi kröfuhafar og hluthafar kæra sig um að verða fyrir. Með framangreindum 

rökum er því mögulegt að líta svo á að öfugur, lóðréttur samruni í kjölfar skuldsettrar 

yfirtöku feli ekki í sér framlag fjár í þeim skilningi sem sjálfsfjármögnunarbann 2. mgr. 104. 

gr. hfl. byggir á. 

Hin hliðin er sú að líta beri á öfugan, lóðréttan samruna sem ólögmæta sjálfsfjármögnun þar 

sem hann felur í sér að hlutafélag leggur fram fé í tengslum við fjármögnun á hlutum í 

félaginu sjálfu, sem er bannað samkvæmt 2. mgr. 104. gr. hfl. Þetta má styðja þeim rökum 

að stór skuldbinding, sem á rætur sínar að rekja til láns til að kaupa hluti í hlutafélagi, endar 

inni í félaginu sjálfu og það geti ekki verið annað en ólögmæt sjálfsfjármögnun. Ákvæði 2. 

mgr. 104. gr. hfl. er fortakslaust og hlutlægt bannákvæði og sú staðreynd ein að hlutafélag 

endar á því að fjármagna sjálft eigin yfirtöku með yfirtöku skuldbindinga, getur vart verið 

túlkað á annan hátt en að það sé framlag fjár í skilningi ákvæðisins.  

Í danskri réttarframkvæmd hefur stjórnvaldið Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, sem líklega má 

helst líkja við Fyrirtækjaskrá hér á landi, metið það svo að öfugur, lóðréttur samruni í kjölfar 

skuldsettrar yfirtöku feli í sér brot á sjálfsfjármögnunarbanni eldri dönsku laganna, en eins 

og áður er útskýrt var gamla danska ákvæðið afar líkt 2. mgr. 104. gr. hfl. Í úrskurði sínum frá 

2. febrúar 2001, sem þó hefur einhverra hluta vegna ekki verið birtur varanlega opinberlega, 

kom þessi niðurstaða stjórnvaldsins fram og það þrátt fyrir ákvæði í dönsku lögunum sem 

vernda áttu hagsmuni kröfuhafa og minni hluthafa við samruna.93  

Málsatvik voru þau að eigendur félagsins AAA vildu stofna félagið BBB, sem hefði það 

hlutverk eitt að eignast og halda utan um hlutina í AAA. BBB var stofnað með hlutafé fyrir 

alls 40 milljónir DK og eigið fé 50 milljónir DK. Að auki tók BBB bankalán fyrir það sem upp á 

vantaði fyrir kaupverðinu sem var rúmlega 190 milljónir DK. Til stóð að framkvæma samruna 

á félögunum. Samkvæmt síðasta ársreikningi átti AAA á þessum tíma 73 milljónir DK í 

frjálsum sjóðum og samanlagt eigið fé upp á 102 milljónir DK. Hámarks arðgreiðslur frá AAA 

til BBB hefðu því aðeins numið helmingnum af þeirri fjárhæð sem fengin var að láni til að 

fjármagna kaupin. Þá hefðu arðgreiðslur verið enn takmarkaðri vegna skorts á lausu fé. Í ljósi 

framangreinds mat Erhvervs- og Selskabsstyrelsen það svo að samruninn væri í andstöðu við 
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þágildandi sjálfsfjármögnunarbann dönsku laganna. Mikilvægt atriði í niðurstöðunni var að 

samruninn myndi hafa í för með sér að AAA tæki yfir skuld sem hljóðaði upp á rúmlega 140 

milljónir DK, þ.e. lánið sem BBB tók til að fjármagna kaupin. Það fæli í sér ólöglega 

sjálfsfjármögnun til tjóns fyrir kröfuhafa.94  

Leggja ber áherslu á að ekki er um dóm að ræða heldur úrskurð á stjórnsýslustigi. Dregur 

það væntanlega eitthvað úr fordæmisgildi, en er þó ágæt vísbending um það hvernig dönsk 

framkvæmd hefur verið á svipuðu lagaákvæði þar í landi.  

Umfjöllunin hér að ofan sýnir að um snúið túlkunaratriði er að ræða þar sem fræðimenn 

greinir á um hvort öfugur, lóðréttur samruni skuli skoðast sem framlag hlutafélags á fé í 

tengslum við fjármögnun á hlutum í því sjálfu. 

Í hinum mikla uppgangi í íslensku viðskiptalífi á árunum fyrir bankahrunið voru skuldsettar 

yfirtökur nokkuð tíðar. Þeim fylgdi iðulega öfugur, lóðréttur samruni í kjölfar yfirtökunnar og 

þar með yfirtöku hins yfirtekna félags á skuldbindingum yfirtökufélagsins. Skuldsettar 

yfirtökur virðast með fáeinum undantekningum95 hafa verið látnar tiltölulega óátaldar í 

þjóðfélagsumræðunni meðan allt lék í lyndi, en síðan bakslagið kom hafa efasemdaraddir 

heyrst og gagnrýnin á köflum verið hörð. Hafa aðfinnslur ekki síst snúið að þeirri framkvæmd 

að láta félög renna saman eftir skuldsetta yfirtöku með öfugum, lóðréttum samruna, enda 

feli það í sér að félag endi með því að greiða sjálft fyrir kaup á hlutum í því sjálfu.96  

Sýnt hefur verið fram á að í kjölfar öfugra, lóðréttra samruna hér á landi á þessum tilteknu 

árum, hafi átt sér stað athyglisverðar bókhaldsfærslur. Þannig hafi menn fært upp 

óefnislegar eignir í formi svokallaðrar viðskiptavildar á móti skuldsetningunni. Þetta hafi 

jafnvel verið gert beinlínis í þeim tilgangi að ekki sæist hversu mikið hin mikla skuldsetning 

sem kom inn í yfirteknu félögin sverti efnahagsreikning þeirra. Með þessu móti var því komið 

í veg fyrir að eigið fé yfirtekinna félaga lækkaði, jafnvel þó engin ný eign hafi orðið til við sjálf 

kaupin eða vegna þeirra. Ef viðskiptavildin var á annað borð raunverulega til, eins og byggt 

er á með þessum reikningsskilum, var hún einfaldlega ekki bókfærð áður sem eign í 
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efnahagsreikningnum.97 Sem dæmi um mikla aukningu viðskiptavildar á skömmum tíma má 

nefna viðskiptavild eignarhaldsfélagsins Milestone, en hún jókst um rúm 550% í 

efnahagsreikningi félagsins milli áranna 2006 og 2007. Fór hún á sama tíma úr því að vera 

tæp 8,5% af heildareignum félagsins í rúm 20%.98 Um þessi atriði má mikið skrifa og velta 

ýmsu upp, einkum hversu raunverulegur öryggisventill eigið fé í formi viðskiptavildar er fyrir 

kröfuhafa. Ekki er þó mögulegt í þessari ritgerð að kafa dýpra ofan í þau mál. 

Jafnframt hafa gagnrýnendur skuldsettra yfirtaka og öfugra samruna byggt á því að þær 

reglur 14. kafla hlutafélagalaga sem vernda eiga hagsmuni kröfuhafa við samruna nái ekki 

markmiðum sínum. Þannig er á það bent að öfugur, lóðréttur samruni sem felur í sér að 

annað félagið kemur einungis með miklar skuldbindingar en engar nýjar eignir inn í 

rekstrarfélagið, geti eðli málsins samkvæmt ekki gert annað en að rýra möguleika 

lánardrottna til fullnustu. Eru yfirlýsingar um annað dregnar í efa og slíkar niðurstöður 

jafnvel taldar „innantóm orð“.99 Þá hefur einnig verið á það bent að kröfuhafaverndin í 

ákvæðum 14. kafla hlutafélagalaga um samruna, snúi fyrst og síðast að því atriði að 

kröfuhafi eigi ekki að þurfa að þola skuldskeytingu án samþykkis síns.100 Þannig séu reglurnar 

ekki beint sniðnar að álitaefnum tengdum ólögmætri sjálfsfjármögnun.  

Í ljósi erfiðleika í viðskiptalífinu vegna fjármálakreppunnar hefur umræðan stundum orðið 

hörð. Hafa menn kallað eftir bættu regluverki og í því sambandi bent á að breyta þurfi lögum 

og skilgreina betur hvar eftirlit liggur í tengslum við öfuga samruna og skuldsettar yfirtökur. 

Nauðsynlega þurfi að „koma böndum á þann stjórnlausa glannaskap sem skuldsettu 

yfirtökurnar og samruninn hafa verið“.101  

Varla verður um það deilt að öfugir, lóðréttir samrunar sem framkvæmdir eru í kjölfar 

skuldsettrar yfirtöku með þeim hætti sem lýst hefur verið í þessum kafla, fela það efnislega í 

sér að hlutafélag tekur að minnsta kosti þátt í fjármögnun á eigin yfirtöku. Spurningin er hins 

vegar hvort framkvæmdin feli í sér ólögmæta sjálfsfjármögnun í skilningi 2. mgr. 104. gr. hfl. 

Hver sem hin rétta niðurstaða er í þeim efnum er augljóst að réttarágreiningur er til staðar 

sem sýnir vel hversu óljóst sjálfsfjármögnunarbannið getur verið. Það er hins vegar mat 
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höfundar þessarar ritgerðar að skuldsetning sem verður til með öfugum, lóðréttum samruna 

feli líklega í sér ólögmæta sjálfsfjármögnun að ákveðnu marki í skilningi 2. mgr. 104. gr. hfl. 

Er þá til þess að líta að ef skuldbindingin sem yfirtekin er við samrunann er meiri en það 

svigrúm sem félagið hafði til úthlutunar arðs eða lækkun hlutafjár, verði að minnsta kosti 

það sem út af stendur talið vera ólögmætt framlag í skilningi hinnar hlutlægu bannreglu 2. 

mgr. 104. gr. hfl.  Hitt er svo annað mál og allt önnur spurning hvort slíkt bann sé 

nauðsynlegt með lögum. Komið verður frekar að þeim vangaveltum í næsta kafla. 

 

5.2.4 Sala eigna, kaup á eigin bréfum og aðrar ráðstafanir í rekstri 

Ýmsar ráðstafanir aðrar en úthlutun arðs og lækkun hlutafjár geta skapað aðstæður þar sem 

hlutafélag virðist beint eða óbeint taka þátt í að fjármagna kaup á hlutum í sjálfu sér. Oftast 

er þá um að ræða að framkvæmd er skuldsett yfirtaka þar sem kaupandinn fær stóran hluta 

kaupverðsins að láni hjá þriðja aðila, oftast banka, til að fjármagna kaupin. Í kjölfarið á 

yfirtökunni þarf hinn skuldsetti kaupandi, sem bæði getur verið einstaklingur eða lögaðili, að 

afla fjármagns til að borga skuld sína við bankann. Kaupandinn hefur líklegast veðsett 

bankanum hina keyptu hluti og leitar allra leiða til að standa réttilega í skilum svo bankinn 

gangi ekki að hlutunum. Í því skyni liggur beint við að líta á hið yfirtekna félag og skoða 

hvernig það getur mögulega aflað eigandanum fjármuna. Nokkrar leiðir virðast mögulegar í 

þeim efnum. 

Í fyrsta lagi er hægt að líta til reglna um kaup félagsins á eigin bréfum, en mælt er fyrir um 

reglur þess efnis í 8. kafla hlutafélagalaga. Kaup félags á eigin bréfum felur það í sér að 

fjármunir streyma út úr félaginu og til hluthafa. Það þýðir jafnframt að hagsmunum 

kröfuhafa getur fyrir vikið verið stefnt í voða, enda eiga þeir að meginreglu forgangsrétt til 

hlutafjárins framar hluthöfum. Að sama skapi geta kaup félags á eigin bréfum rekist á við 

meginregluna um jafnan rétt hluthafa, til dæmis ef kaupgengi hlutanna er hærra en 

raunvirðið. Leika reglurnar um kaup hlutafélaga á eigin bréfum þannig bæði hlutverk í vernd 

hagsmuna minnihluta hluthafa sem og vernd kröfuhafa.102  

Í 1. mgr. 55. gr. hfl. segir að hlutafélag megi ekki gegn endurgjaldi eignast eigin hluti með 

kaupum né fá þá að veði ef nafnverð samanlagðra hluta, sem félagið og dótturfélög þess 
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eiga í félaginu, er meira en eða mun verða meira en 10% af hlutafénu. Hægt er að 

gagnálykta frá ákvæðinu og líta svo á að félagi sé heimilt að eignast allt að 10% af eigin 

hlutum með þeim hætti sem lýst er í ákvæðinu, svo framarlega sem öllum reglum 8. kafla 

laganna sé framfylgt.103 Með þessu er því opnað fyrir þann möguleika að hlutafélag láti 

fjármuni af hendi til hluthafa sinna, auðvitað ávallt sem endurgjald fyrir hlutina sjálfa.  

Ef aðili sem hefur yfirtekið mjög stóran hluta í hlutafélagi, jafnvel alla, og þarf að afla 

fjármagns til að borga banka sem lánaði fyrir kaupunum, er þetta ein leið til að afla fjármuna 

frá félaginu. Ef hluthafinn á nægilega stóran hlut í félaginu getur hann gert þetta án þess að 

missa vald sitt í félaginu til annarra hluthafa. Þegar ráðstöfunin er afstaðin ráðstafar aðilinn 

fjármununum til bankans. Að öllu virtu er þó varla undir neinum kringumstæðum hægt að 

tala um sjálfsfjármögnun í þeim skilningi að ólögmætt væri samkvæmt 2. mgr. 104. gr. í 

þessu sambandi.  Ástæðan er að hluthafinn þarf vissulega að láta þessa tilteknu hluti af 

hendi til félagsins. Er því um sölu að ræða til félagsins en ekki lán, tryggingu eða framlag fjár 

líkt og bannregla ákvæðisins hljóðar á um. Með tilliti til framangreinds er einnig mikilvægt að 

taka fram að ósennilegt er að sjálfsfjármögnunarbannið gildi almennt um kaup félags á eigin 

hlutum, alls óháð því hver seljandinn er hverju sinni og í hvaða tilgangi slík aðgerð fer 

fram104. Er því sennilega litið á reglurnar um kaup hlutafélaga á eigin bréfum sem sérreglur 

gagnvart 2. mgr. 104. gr. hfl., á sama hátt og með sömu rökum og áður er útskýrt varðandi 

reglur um arðgreiðslur og lækkun hlutafjár.105 

Aftur á móti getur sú staða verið uppi þegar stór hluthafi selur félaginu hluta af bréfum 

sínum í samræmi við reglur 8. kafla laganna, að hann missi lítið sem ekkert vald innan 

félagsins með sölunni. Hann gæti því hæglega séð sér leik á borði með því að framkvæma 

slíka ráðstöfun, jafnvel samtímis öðrum ráðstöfunum sem höggva nærri 

sjálfsfjármögnunarbanninu.  

Ef hlutafélag sem hefur verið andlag skuldsettrar yfirtöku á mikið af verðmætum eignum, 

getur verið sérstök ástæða til að gefa því gaum hvernig farið er með þær eignir í kjölfar 

yfirtökunnar. Þannig getur sem dæmi verið um að ræða að félag eigi nokkrar verðmætar 

fasteignir sem það notar til að hýsa hluta af starfsemi sinni. Eftir að yfirtakan hefur átt sér 
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stað og þegar hinn skuldsetti yfirtökuaðili þarf að borga lánveitandanum lánsfjármagnið til 

baka, er ekki ósennilegt að hann líti hýru auga til verðmætra eigna félagsins, þar á meðal 

fasteignanna. Hann ætti þá þess kost að beita áhrifum sínum í félaginu til að láta það selja 

þessar eignir. Við það yrði til myndarlegur hagnaður innan félagsins sem mögulega væri 

hægt nýta til að úthluta drjúgum arði til hluthafa. Ef svo færi gæti yfirtökuaðilinn nýtt sér þá 

fjármuni til að borga lánveitandanum sem lánaði fé til yfirtökunnar til baka. Þrátt fyrir að 

með þessari ráðstöfun væri félagið að einhverju leyti að afla fjár til að borga fyrir kaup á 

hlutum í því sjálfu, er erfitt að sjá að á meðan öllum form- og efnisreglum arðgreiðslna er 

fylgt sé hægt að líta á ráðstöfun sem þessa sem ólögmæta sjálfsfjármögnun í skilningi 2. 

mgr. 104. gr. hfl. Vísast frekar til umfjöllunar hér að ofan um arðgreiðslur varðandi það 

atriði.  

Annar möguleiki væri að láta ekki hlutafélagið sjálft selja fasteignirnar heldur fara aðra leið í 

þeim efnum. Nærtækt væri þá að láta framkvæma skiptingu félagsins eftir ákvæðum 133. gr. 

hfl., en þá yrðu í kjölfarið til tvö eða fleiri félög. Ef skiptingin væri framkvæmd með þeim 

hætti að eitt hinna nýju félaga ætti aðeins eina eign, tiltekna fasteign, gætu hluthafarnir í 

kjölfarið selt hlutabréf sín í því félagi. Þá myndi andvirði sölunnar renna í vasa hluthafanna, 

jafnvel aðeins hins skuldsetta yfirtökuaðila ef hann keypti alla hluti félagsins við yfirtökuna. 

Viðkomandi gæti svo eftir atvikum notað söluhagnaðinn til að borga til baka lán sem hann 

fékk til að framkvæma skuldsettu yfirtökuna. Hér erum við því hugsanlega komin með dæmi 

um að fjármögnun kaupa á hlutum í félagi sé gerð með óbeinni sölu á eignum félags eftir 

yfirtökuna. Það verður þó varla séð að fyrrgreind ráðstöfun feli í sér brot á 2. mgr. 104. gr. 

hfl. og því sennilega ekki um ólögmæta sjálfsfjármögnun að ræða.   

Einnig má velta fyrir sér hver staðan væri ef fasteignirnar væru ekki seldar til að afla fjár, 

heldur einungis settar að veði sem trygging fyrir skuldbindingum yfirtökuaðilans, eftir að 

yfirtakan á sér stað. Veltur þetta upp þeirri spurningu hvort ráðstafanir sem gerðar eru eftir 

að yfirtakan sjálf á sér stað geti brotið gegn sjálfsfjármögnunarbanni 2. mgr. 104. gr. hfl. 

Þetta er mjög athyglisverð spurning sem erfitt er að taka afstöðu til þegar engra 

dómafordæma nýtur við. Varla verður séð að einhver efnislegur munur fyrir hlutafélagið 

sjálft sé fyrir hendi eftir því hvort ákvörðun um veðsetningu eigna er tekin við yfirtökuna eða 

skömmu eftir hana. Hins vegar er það verðugt lögfræðilegt álitamál hvort 2. mgr. 104. gr. hfl. 

nái yfir slíka eftirfarandi sjálfsfjármögnun. Svara verður þeirri spurningu hvort trygging sem 
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sett er eftir yfirtöku, og hefur það markmið að tryggja skuldbindingar sem eru til komnar 

vegna áðurgerðra kaupa á hlutum í félaginu sjálfu, séu settar í tengslum við kaup á 

hlutunum. Ef aðeins er horft eftir hljóðan orða 2. mgr. 104. gr. hfl., er erfitt að neita því að 

setning slíkrar tryggingar sé í tengslum við kaupin á hlutunum. Fæli þetta samkvæmt því í sér 

brot á ákvæðinu. Aftur á móti eru einnig aðrir þættir sem huga má að, eins og hvort setja 

megi slíka tryggingu þegar langt er liðið frá yfirtökunni. Einnig má velta upp hversu þröngt 

eða rúmt eigi að túlka sjálfsfjármögnunarbannið, ætti ef til vill að túlka það svo þröngt að 

engin eftirfarandi sjálfsfjármögnun félli þar innan? Þá má líka spyrja hvort huglæg afstaða 

hlutaðeigandi skipti einhverju máli, til dæmis ef allan tímann var ráðgert að láta félagið sjálft 

fjármagna hluta af yfirtökunni með eftirfarandi sölu eigna, eftirfarandi veðsetningu, kaup á 

eigin hlutum o.s.frv. Allt eru þetta spurningar sem ekki er hægt að finna einhlítt svar við á 

þessum vettvangi. En með því að varpa þeim fram er vonandi sýnt fram á hversu óljós 

staðan getur verið í sambandi við sjálfsfjármögnunarbannið og hversu erfitt er að ná þeim 

markmiðum sem að er stefnt með ákvæðinu. 
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6. Er hlutlægt sjálfsfjármögnunarbann nauðsynlegt? 

Hingað til í ritgerðinni hefur verið fjallað nokkuð ítarlega um 2. mgr. 104. gr. hfl., en ákvæðið 

bannar sjálfsfjármögnun hlutafélaga með hlutlægum hætti. Í því skyni hefur verið fjallað um 

hver rök að baki sjálfsfjármögnunarbanninu eru og hverjir séu verndarhagsmunirnir. Er þar 

helst um að ræða hagsmuni kröfuhafa, minni hluthafa og félagsins sjálfs, en löggjafinn hefur 

talið að vernda þurfi þessa aðila sérstaklega gegn sjálfsfjármögnun hlutafélaga. Hins vegar 

hefur einnig verið bent á að nokkur réttaróvissa ríkir um tiltekna þætti 

sjálfsfjármögnunarbannsins og eru sterkar vísbendingar um að markmið reglunnar séu ekki 

að nást við núverandi réttarástand. Í þessu sambandi má nefna að skuldsettar yfirtökur hafa 

verið framkvæmdar nokkuð títt þrátt fyrir ákvæðið og hlutafélög þar iðulega komið með 

beinum eða óbeinum hætti að fjármögnun á eigin yfirtöku. Dæmi um þetta eru arðgreiðslur 

og öfugir, lóðréttir samrunar.  

Í þessum kafla verður greint frá sjónarmiðum varðandi þá spurningu hvort lagaákvæði á 

borð 2. mgr. 104. gr. hfl. séu raunverulega nauðsynleg. Verður í þessu sambandi leitast við 

að skýra það hvort hlutlægt sjálfsfjármögnunarbann, líkt og 2. mgr. 104. gr. hfl. er, gangi ef 

til vill of langt miðað við það sem nauðsynlegt er. Er réttlætanlegt að banna aðkomu 

hlutafélaga að fjármögnun á kaupum á hlutum í félögunum sjálfum með hlutlægum hætti 

eins og raun ber vitni? Væri hugsanlega eðlilegra að slaka á þessu hlutlæga banni og leyfa 

einstökum félögum og kröfuhöfum að skoða málin sjálf ofan í kjölinn þegar þess þarf? Þetta 

eru dæmi um spurningar sem vakna við umfjöllun um 2. mgr. 104. gr. hfl. og verður vonandi 

varpað ljósi á í eftirfarandi kafla. 

 

6.1 Af hverju hlutlægt bann? 

2. mgr. 104. gr. hfl. mælir fyrir um hlutlægt bann við sjálfsfjármögnun hlutafélaga. Það þýðir 

að ef sérstakar lögákveðnar undantekningar eiga ekki við106 má hlutafélag ekki undir neinum 

kringumstæðum veita lán til að fjármagna kaup á hlutum í því sjálfu, né heldur setja 

tryggingu eða leggja fram fé í tengslum við slík kaup. Engu skiptir hverjar aðstæður eru 

hverju sinni, til dæmis hvort um sterkefnaðan fjárfesti er að ræða eða á hvaða kjörum og til 

hvers langs tíma ætlað lán er veitt. Í ákvæðinu er sjálfsfjármögnun einfaldlega bönnuð með 
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fortakslausum hætti. Bannið á rót sína að rekja til annarrar félagaréttartilskipunarinnar, en 

um langa hríð var aðildarríkjum gert að innleiða hlutlægt sjálfsfjármögnunarbann í samræmi 

við tilskipunina.107  

Hið hlutlæga bann við sjálfsfjármögnun hefur sætt töluverðri gagnrýni meðal fræðimanna, 

en þeir hafa dregið í efa nauðsyn þess miðað við þau markmið sem að er stefnt og jafnvel 

talið það beinlínis skaðlegt viðskiptalífinu.108 Hefur því meðal annars verið lýst yfir að 

ástæðurnar fyrir sjálfsfjármögnunarbanninu séu í rauninni ekki alveg skýrar, þrátt fyrir að 

flestir telji þær vera til verndar því að kröfuhafar þurfi að horfa upp á fjármuni renna úr 

hlutafélagi eða eignir þess veðsettar vegna viðskipta með hluti félagsins.109   

Þá hafa fræðimenn vakið sérstaka athygli á því að ekki sé talið fullnægjandi að stjórnendur 

hlutaðeigandi félaga leggi vandað og faglegt mat á greiðsluhæfi viðkomandi kaupanda hluta 

þegar um lán er að ræða. Með slíku mati ættu stjórnendur að geta gengið úr skugga um það 

hvort hætta sé fyrir hendi um að sjálfsfjármögnun raunverulega skaðaði félagið. Eins og 

núgildandi ákvæði sjálfsfjármögnunarbannsins hljóðar hafa slíkir hlutir enga þýðingu, bannið 

virkjast við það eitt að lán er veitt í þeim tilgangi að fjármagna kaup á hlutum í félaginu. Í 

þessu tilliti skiptir heldur engu máli hversu stóran hlut verið er að kaupa, bannið gildir allt frá 

litlum kaupum til kaupa á ráðandi hlutum í félögum. Fræðimenn hafa jafnframt bent á að 

skiljanlegt sé að stjórnendur veiti ekki lán nema að vel ígrunduðu máli, en það sé hins vegar 

almenn regla sem hefur ekkert með hugsanlega fjármögnun kaupa á hlutum í félaginu sjálfu 

að gera. Gagnrýnin hefur því ekki síst beinst að þeirri staðreynd að um hlutlægt bann er að 

ræða. Bannið verði síðan enn óskiljanlegra þegar tekið er með í reikninginn að á sama tíma 

og sjálfsfjármögnunarbann er við lýði séu engar sérstakar hömlur á öðrum útgreiðslum 

fjármuna úr félögum eftir kaup á hlutum í þeim, þó ákveðin skilyrði séu almennt fyrir hendi 

við slíkar ráðstafanir. Er í þessu sambandi einkum horft til heimilda á borð við arðgreiðslur, 

lækkun hlutafjár og kaup á eigin hlutum.110  
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Fræðimenn hafa bent á margvísleg rök fyrir því að stjórnendur hlutafélaga neiti aðilum um 

lán, tryggingu eða framlag fjár. Slíkar ákvarðanir þurfa stjórnendur að taka með hliðsjón af 

fjárhagslegum aðstæðum félagsins og viðsemjanda, framtíðarhorfum beggja aðila, 

mögulegum hagsmunaárekstrum og fleiri atriðum. Allt eru þetta góð og gild rök sem tilheyra 

almennum meginreglum sem gilda um störf stjórnenda hlutafélaga. Þeir bera sérstakar 

trúnaðarskyldur í störfum sínum og ber að hafa hagsmuni félagsins að leiðarljósi í hvívetna. 

Ákvarðanatökur sem þessar ætti því að vega og meta á þeim forsendum, en ekki á grundvelli 

þess hvort ætlunin sé að kaupa hluti í félaginu.111 Þannig er það nokkuð útbreidd skoðun 

fræðimanna að ákvörðun um veitingu láns til aðila skuli einungis vera metin á grundvelli 

greiðslugetu þess sama aðila, en ekki eftir því hvernig hann ætlar að nota lánsféið. Þar að 

auki myndi lán sem veitt væri til greiðslufærs aðila ekki setja eignastöðu félagsins í neina 

hættu, enda myndi útlánið sem slíkt mynda eign í efnahagsreikningi félagsins.112  

Sú hætta að lán sé veitt til ógreiðslufærs kaupanda á hlutum í tilteknu félagi, sem getur 

vissulega verið bagalegt og valdið kröfuhöfum þess og öðrum haghöfum tjóni, réttlætir samt 

sem áður tæplega að hlutlægt og fortakslaust sjálfsfjármögnunarbann komi í veg fyrir að 

nokkrum öðrum aðilum sé gefið færi á að stunda slíka viðskiptahætti.113 Þar fyrir utan hlýtur 

það að vekja menn til alvarlegrar umhugsunar að allar vísbendingar benda til þess að 

hlutlægt bann við sjálfsfjármögnun sé alls ekki að koma í veg fyrir að slíkt sé mikið stundað. 

Fá dómsmál hafa risið vegna slíkra mála í Evrópu en samt sem áður er það á vitorði flestra að 

slík háttsemi er mjög umfangsmikil. Sem dæmi má nefna að eftirspurn eftir lögfræðilegri 

ráðgjöf með því markmiði að komast framhjá hlutlægu sjálfsfjármögnunarbanni hefur verið 

afar mikil.114 

Með framangreindum rökum hafa einhverjir jafnvel kallað eftir því að bann við 

sjálfsfjármögnun verði afnumið með öllu.115 Með því vilja þeir hinir sömu þá væntanlega 

setja mun meiri ábyrgð á herðar stjórnenda við einstakar ákvarðanir í þessum efnum. Það 

myndi að sama skapi hvetja kröfuhafa til að hafa meira frumkvæði við að vernda sjálfa sig 

með einkaréttarlegum gerningum, svo sem með ýmsum hegðunarkvöðum í lánasamningum. 
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Það yrði þó ekki án vandkvæða því ekki er hægt að gera ráð fyrir að allir kröfuhafar séu 

jafnfærir um slíkt og jafnframt hætt við því að lánasamningar yrðu svo íþyngjandi að þeir 

gætu heftað æskilega þróun félagsins og þannig verið skaðlegir samfélaginu.  

Með framangreint í huga verður að telja að eðlilegt jafnvægi í þessum efnum sé heppilegast. 

Æskilegt væri að hverfa frá hlutlægu banni og leggja þeim mun meiri áherslu á að útbúa 

ákvæði um sjálfsfjármögnunarbann á þann hátt að markmið þess náist. Þannig virðist 

tilgangslaust að kveða á um bann við sjálfsfjármögnun ef auðvelt er að nýta sér aðrar 

heimildir í lögunum til að ná fram nákvæmlega sömu efnislegu niðurstöðu. Það hlýtur 

einfaldlega að liggja í hlutarins eðli að lagaákvæði sem nær ekki markmiðum sínum þarfnast 

endurskoðunar. Þá er framkvæmd öfugra, lóðréttra samruna sérstakt athugunarefni út af 

fyrir sig, en þó er ekki útilokað að þeir brjóti gegn 2. mgr. 104. gr. hfl. við núverandi 

réttarástand.  
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7. Nýleg breyting á annarri félagaréttartilskipuninni og dönsku 
hlutafélagalögunum 

7.1 Almennt um uppfærslu tilskipunarinnar og ástæður þar að baki  

Eins og áður er lýst116 á sjálfsfjármögnunarbann 2. mgr. 104. gr. hfl. rót sína að rekja til 23. 

gr. annarrar félagaréttartilskipunar Evrópuráðsins.117 Sú tilskipun leit dagsins ljós um og eftir 

miðjan áttunda áratug síðustu aldar og mælti 23. gr. hennar fyrir um þau lágmarkshöft sem 

aðildarríkin skyldu innleiða í landsrétt sinn varðandi sjálfsfjármögnunarbann hlutafélaga. 

Með 2. mgr. 104. gr. hfl. gekk íslenski löggjafinn talsvert lengra í þeim efnum en ákvæði 

tilskipunarinnar mæla fyrir um og tók þannig mið af útfærslu Dana við innleiðingu 

tilskipunarinnar, en Danir höfðu lengi strangt sjálfsfjármögnunarbann í hlutafélagalöggjöf 

sinni.118  

Eftir því sem árin liðu fóru menn að setja spurningarmerki við framkvæmd bannsins í hinum 

ýmsu ríkjum Evrópu. Var svo komið að gagnrýnisraddir voru talsvert áberandi þar sem sífellt 

var bent á það sem við blasti, að markmið ákvæðisins væru ekki að nást með viðunandi 

hætti. Ákvæðið væri þar af leiðandi ekki að koma í veg fyrir hina óæskilegu sjálfsfjármögnun 

og væri því ekki sú vernd fyrir hagsmuni kröfuhafa og hluthafa eins og stefnt var að.119 Bentu 

fræðimenn á að nokkrar ástæður væru fyrir því að löggjöfin væri ekki að skila tilætluðum 

árangri, meðal annars vegna ósamræmis sem gætti í reglum um útgreiðslur úr sjóðum 

félaga. Beindu þeir gagnrýni sinni sérstaklega að hinu hlutlæga banni sem 23. gr. 

tilskipunarinnar leggur við sjálfsfjármögnun, sögðu það jafnvel óþarft og standa 

viðskiptalífinu fyrir þrifum.120   

Fræðimenn töldu aðra félagaréttartilskipunina vera komna til ára sinna. Auk ofannefndrar 

gagnrýni á 23. gr. tilskipunarinnar var það mál manna að talsvert ósamræmi væri milli 

aðildarríkja Evrópusambandsins hvernig staðið var að innleiðingu tilskipunarinnar í landsrétt. 

Það ósamræmi væri svo aftur í mótsögn við eitt helsta markmið Evrópusambandsins, 
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einsleitni í löggjöf ríkja til að tryggja skilvirkan og sameiginlegan innri markað. Þetta 

umrædda misræmi birtist meðal annars í því að mörg aðildarríki efnahagssvæðisins, til að 

mynda Ísland og Danmörk, létu ákvæði tilskipunarinnar ekki einungis ná til hlutafélaga (e. 

public companies) eins og tilskipunin sjálf mælti fyrir um, heldur einnig til einkahlutafélaga 

(e. private companies). Á sama tíma létu önnur ríki ákvæði tilskipunarinnar aðeins ná til 

stærri félaganna, hlutafélaga. Til að flækja málið enn frekar er skiptingin milli þessara 

félagaforma, þ.e. hlutafélaga annars vegar og einkahlutafélaga hins vegar, mismunandi milli 

ríkja innan sambandsins. Þannig er alls ekki víst að einkahlutafélag samkvæmt íslenskum 

lögum sé algjörlega sambærilegt öðru „private company limited“ sem skráð er í öðru ríki á 

efnahagssvæðinu. Allt er þetta til þess fallið að stuðla að misræmi í hlutafélagalöggjöf 

ríkjanna og þar með mismunandi sjálfsfjármögnunarbanni eftir því hvar niður er komið 

hverju sinni.121  

Auk þess að benda á ósamræmi í landsrétti ríkjanna töldu fræðimenn að önnur 

félagaréttartilskipunin væri barn síns tíma af þeirri ástæðu að hún endurspeglaði ekki 

nútíma þarfir og framkvæmdir í rekstri hlutafélaga. Til dæmis væri tilskipunin byggð á þeirri 

úreltu hugmyndafræði að fjármögnun hlutafélaga færi eingöngu fram með lánsfé frá 

bönkum eða eigin framlögum fárra hluthafa í formi hlutafjár. Þótti það jafnvel renna stoðum 

undir þessa skoðun að þeir sem stóðu sérstakan vörð um gömlu tilskipunina voru 

fræðimenn frá ríkjum þar sem slík hugmyndafræði var enn við lýði. Raunveruleikinn væri 

hins vegar sá að fjármögnun hlutafélaga færi sífellt meira fram með þátttöku hins almenna 

markaðar. Hlutabréf og skuldabréf væru skráð og gefin út á frjálsum markaði auk þess sem 

aðrir flóknari fjármálagerningar væru einnig mikilvægur liður í fjármögnun hlutafélaga. Allt 

þetta gerði það að verkum að þær forsendur sem önnur félagaréttartilskipunin byggði á 

væru breyttar og hún þar með ekki að þjóna því hlutverki sem hún átti að gegna. Nú væru 

aðrar aðstæður sem kölluðu á aðrar þarfir og öðruvísi nálgun við vernd þeirra hagsmuna 

sem gæta þyrfti.122    

Ein af helstu breytingunum sem orðið hafa í tímans rás, og önnur félagaréttartilskipunin 

tekur ekki mið af, er viðhorfið um gildi þess fjármagns sem er til staðar innan hlutafélaga. 
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Meginmarkmið annarrar félagaréttartilskipunarinnar er að standa vörð um meðferð og 

varðveislu hlutafjárins og þess fjármagns sem félag situr á hverju sinni. Hins vegar er það svo 

í nútíma viðskiptaumhverfi, einkum hjá stærri félögum, að fjármagnið sem er til staðar innan 

félags spilar ekki sama lykilhlutverk og áður. Til dæmis má sjá merki þess þegar mat er lagt á 

lánshæfi félaga, en nú um stundir er meira litið til þátta á borð við framtíðar sjóðstreymi, 

gæði stjórnunar, viðskiptalíkana og framtíðaráætlana. Allt eru þetta þættir sem kröfuhafar 

líta ekki síður til í dag en þess fjármagns sem þegar er til staðar innan félags. Hefur þessi 

framkvæmd jafnframt verið höfð að leiðarljósi í störfum lánshæfismatsfyrirtækja.123  

Hinn 6. september 2006 innleiddi Evrópusambandið tilskipun til breytingar á annarri 

félagaréttartilskipuninni. Breytingunni var ætlað að færa ákvæði tilskipunarinnar til 

nútímalegra horfs og veita aðildarríkjunum svigrúm til að koma í veg fyrir vandamál sem 

rekja mátti til gömlu tilskipunarinnar. Hins vegar gerir breytingartilskipunin ekki sérstaka 

kröfu til aðildarríkjanna um að breyta landsrétti sínum til samræmis við hana. Hún leggur því 

aðeins lágmarkslínuna og aðildarríkjum eftir sem áður frjálst að útfæra landsrétt sinn eftir 

þeim mörkum.124  

Helsti hvatinn fyrir uppfærslu annarrar félagaréttartilskipunarinnar voru niðurstöður tveggja 

vinnuhópa á vegum Evrópusambandsins. Annars vegar niðurstöður svokallaðs SLIM 

framtaksverkefnis og hins vegar skýrsla sérfræðinga í félagarétti.125 Hér á eftir fylgir sérstök 

umfjöllun um þessa tvo þætti þar sem niðurstöður þessara vinnuhópa verða reifaðar. 

 

7.1.1 SLIM framtaksverkefnið 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins setti á fót framtaksverkefni í maí 1996 sem bar 

heitið  The simpler legislation for the single market, skammstafað SLIM. Eins og nafnið gefur 

til kynna var markmið verkefnisins fyrst og fremst að finna leiðir til að einfalda regluverk 

sambandsins á hinum ýmsu sviðum. Með því móti töldu ráðamenn sambandsins að 

einsleitni og skilvirkni væri betur tryggð á innri markaðnum. Vinna við framtaksverkefnið fór 

þannig fram að smáir vinnuhópar sem innihéldu meðal annars sérfræðinga á viðkomandi 
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sviði og fagaðila af markaðnum, skiluðu skýrslu með niðurstöðum sínum. Þegar verkefnið fór 

af stað þótti það almennt gefast vel og var ákveðið að halda því áfram í frekari áföngum 

síðar. 126   Var það niðurstaðan að í fjórða áfanga verkefnisins yrði önnur 

félagaréttartilskipunin meðal þess sem tekið yrði til skoðunar og í kjölfarið gerðar tillögur að 

endurbótum og einföldun tilskipunarinnar ef á þyrfti að halda.127  

Vinna við fjórða áfanga SLIM verkefnisins fór af stað síðla árs 1998 og var stefnt á að skila 

niðurstöðuskýrslu í júní 1999.128 Skýrslan var hins vegar ekki gefin út fyrr en í febrúar árið 

2000.129 Í upphafsorðum niðurstöðuskýrslunnar segir að önnur félagaréttartilskipunin sé til 

skoðunar þar sem ljóst sé að sum ákvæði hennar, einkum þau sem snúa að meðferð 

hlutafjár, þurfi að breyta til að auka sveigjanleika fyrir fyrirtæki og hluthafa.130  

Niðurstaða fjórða áfanga SLIM verkefnisins um sjálfsfjármögnunarbann 23. gr. annarrar 

félagaréttartilskipunarinnar var á þá leið að draga þyrfti eins mikið úr banninu og raunsætt 

væri (reduce to a practical minimum) til að tryggja betri sveigjanleika. Var megintillagan á þá 

leið að hugsanleg sjálfsfjármögnun hlutafélaga myndi taka mið af þeirri upphæð sem 

úthlutanleg væri úr sjóðum félagsins eftir öðrum reglum laga, eða því sem næmi áskrift á 

nýlega útgefna hluti í félaginu.131 

 

7.1.2 HLG skýrslan 

Í september 2001 setti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins á fót nefnd sem bar það 

metnaðarfulla nafn High Level Group of Company Law Experts, skammstafað HLG. Nefndin, 

sem var eins og nafn hennar gefur til kynna skipuð sérfræðingum á sviði félagaréttar, hafði 

það hlutverk að setja upp eins konar rammaáætlun fyrir nútímalegra regluverk á sviði 

félagaréttar í Evrópusambandinu.132 Skýrsla nefndarinnar sem kom út hinn 4. nóvember 
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2002 er afar áhugaverð og vel unnin skýrsla sem tekur á víðtæku efni á sviði félagaréttar. Í 

upphafi hennar kemur fram að tímabært hafi verið að djúpstæð og heildstæð úttekt á 

félagaréttarlegu regluverki í Evrópu ætti sér stað. Þróun viðskiptalífsins og aukin umsvif í 

störfum hlutafélaga milli landamæra hafi kallað á nýjar þarfir í regluverkinu svo það fylgdi 

þróuninni með eðlilegum og ásættanlegum hætti. Tillögum nefndarinnar er því ætlað að 

endurspegla þarfir viðskiptalífsins eins og þær eru orðnar daginn í dag.133  

HLG nefndin fjallaði sérstaklega um sjálfsfjármögnunarbannið í 23. gr. annarrar 

félagaréttartilskipunarinnar og komst að þeirri niðurstöðu að eðlilegt væri að slaka á 

banninu. Tók nefndin þannig undir niðurstöðurnar úr SLIM framtaksverkefninu. HLG nefndin 

kannaði sérstaklega þær tillögur SLIM verkefnisins sem lutu að því að sjálfsfjármögnun yrði 

heimiluð annað hvort að því marki sem næmi mögulegri úthlutun úr sjóðum félaga með 

öðrum reglum laga, eða því sem næmi áskrift að nýlega útgefnum hlutum. Varð það 

niðurstaða HLG nefndarinnar að fyrri tillagan væri heppilegri og lagði sérfræðinefndin því til í 

niðurstöðum sínum að sjálfsfjármögnun yrði heimiluð upp að því marki sem næmi heimild 

félaga til að úthluta úr sjóðum sínum eftir öðrum reglum laga. Voru rökin ekki síst þau að 

með því móti væri betur tryggt að samræmi væri við aðrar reglur hlutafélagalöggjafar og 

þannig líklegra að markmið ákvæðisins næðust.134 

Til viðbótar lagði HLG nefndin til að ef heimild væri veitt til sjálfsfjármögnunar hlutafélaga 

skyldi ávallt liggja fyrir samþykki hluthafafundar. Slíkt samþykki hluthafafundar þyrfti þó ekki 

að veita með beinum hætti um hvert einstakt tilvik, heldur ætti að nægja að hluthafafundur 

veitti félagsstjórn heimild til fimm ára í senn hið mesta, þess efnis að stjórnin mætti binda 

félagið til að veita fjárhagslega aðstoð upp að þeim mörkum sem úthlutun úr sjóðum 

félagsins leyfði.135 

Telja verður að í ljósi þeirrar gagnrýni sem hefur verið uppi um hið hlutlæga 

sjálfsfjármögnunarbann myndu tillögur HLG nefndarinnar að minnsta kosti verða til þess 

fallnar að skýra réttarstöðuna við sjálfsfjármögnun. Þær myndu líklega auka samræmingu 

við aðrar reglur um útgreiðslur úr sjóðum félaga og leiða til þess að þau markmið sem stefnt 
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er að með ákvæðinu næðust með betri hætti en raunin er með hið hlutlæga 

sjálfsfjármögnunarbann. 

 

7.2 Breyting á 23. gr. tilskipunarinnar um sjálfsfjármögnun  

Hinn 6. september 2006 leit ný tilskipun Evrópusambandsins dagsins ljós. Um er að ræða 

breytingartilskipun þar sem önnur félagaréttartilskipun sambandsins er uppfærð. Eftir sem 

áður kveður önnur félagaréttartilskipunin á um þær lágmarkskröfur sem aðildarríkin þurfa 

að viðhafa í sínum landsrétti. Er ríkjunum því eftirlátið að ganga lengra, en ekki styttra en 

ákvæði tilskipunarinnar mæla fyrir um. Þá gildir tilskipunin ennþá aðeins um stærri gerðir 

hlutafélaga (public companies), en ekki um einkahlutafélög (private companies).136 

Í drögum að nýju tilskipuninni sem sett voru fram í lok október 2004 segir í skýringum að 

með uppfærslunni sé vonast til þess að greiða fyrir skilvirkara og sveigjanlegra regluverki um 

vörslu og meðferð fjármuna hlutafélaga. Þannig geti aðildarríki heimilað hlutafélögum 

ákveðnar ráðstafanir með sérstökum og skilgreindum skilyrðum. Þetta á að tryggja skjótari 

viðbrögð í stjórnun hlutafélaga og aukinn sveigjanleika sem nýtist hverju einstöku félagi.  Á 

sama tíma eru ýmiss konar skilyrði fyrir hendi sem eiga að tryggja að vernd hagsmuna 

kröfuhafa og hluthafa séu enn hafðir í heiðri og rýrni ekki, enda er þegar allt er á botninn 

hvolft megintilgangur annarrar félagaréttartilskipunarinnar að vernda hagsmuni þeirra 

aðila.137 Jafnframt segir í skýringum með drögunum að tilskipunin sé að meginstefnu unnin 

eftir þeim tillögum sem fram komu í fjórða áfanga SLIM framtaksverkefnisins og skýrslu HLG 

nefndarinnar138. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins var mest megnis sammála helstu 

niðurstöðum þessara vinnuhópa og lét vinnu við uppfærslu annarrar 

félagaréttartilskipunarinnar í forgang í kjölfarið.139  

Hvað varðar sjálfsfjármögnunarbannið sérstaklega segir í skýringum draganna að 

sjálfsfjármögnun verði heimiluð upp að ákveðnum skilgreindum mörkum í mjög 
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takmörkuðum mæli og samkvæmt ströngum skilyrðum.140 Það er því ljóst samkvæmt þessu 

orðalagi í drögunum að þó svo ætlunin sé að hverfa frá hinu hlutlæga 

sjálfsfjármögnunarbanni og slaka þannig á höftum til að veita fjárhagslega aðstoð við kaup á 

hlutum í félagsins, verði það gert með varfærnislegum hætti. Endanleg útfærsla ákvæðisins í 

drögunum og þau skilyrði sem þar birtast eru enda ívið strangari en niðurstöður SLIM 

verkefnisins og HLG nefndarinnar lögðu til að yrðu ofan á við uppfærslu tilskipunarinnar. 

 

7.2.2 Horfið frá hinu hlutlæga sjálfsfjármögnunarbanni með ströngum skilyrðum 

Meðal þeirra breytinga sem birtast í nýju tilskipuninni er að 23. gr. tilskipunarinnar, sem 

mælti áður fyrir um hlutlægt sjálfsfjármögnunarbann, er skipt út í heild sinni fyrir nýtt 

ákvæði. Í nýja ákvæðinu er sú athyglisverða stefnubreyting mörkuð að horfið er frá hlutlægu 

sjálfsfjármögnunarbanni. Er tónninn gefinn strax í 1. mgr. 23. gr. ákvæðisins þar sem segir að 

ef aðildarríki kjósa að heimila hlutafélögum að veita lán, setja tryggingu eða leggja fram fé í 

tengslum við fjármögnun þriðja aðila á kaupum á hlutum í félaginu sjálfu, hvort sem það er 

með beinum eða óbeinum hætti, þá skuli slík ráðstöfun fara fram eftir þeim skilyrðum sem 

birtast í 2. – 5. mgr. 23. gr.141 Þarna er með öðrum orðum sagt að sjálfsfjármögnun sé heimil 

með sérstökum skilyrðum. Þegar skilyrðin eru skoðuð nánar kemur í ljós að þau eru bæði 

ítarleg og all hörð. Verða skilyrðin nú reifuð hvert fyrir sig. 

 

7.2.2.1 Skilyrði 2. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar eftir breytingu 

Í 2. mgr. 23. gr. segir að ef hlutafélag veiti slíka fjárhagslega aðstoð sem um er rætt í 1. mgr., 

þ.e. veiti lán, setji tryggingu eða leggi fram fé í tengslum við fjármögnun á kaupum þriðja 

aðila á hlutum í félaginu sjálfu, séu eftirfarandi skilyrði fyrir slíkri ráðstöfun:  

1. Það sé gert á ábyrgð framkvæmdastjóra og/eða stjórnarmanna félagsins,  

2. Ráðstöfun skal fara fram á sanngjörnu og eðlilegu markaðsverði (fair market 

conditions) með tilliti til hagsmuna hlutafélagsins og þeirra trygginga sem félagið fær 

fyrir að veita slíka fjárhagslega aðstoð.  
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3. Lánstraust þess (eða þeirra) aðila sem veitt er fjárhagsleg aðstoð, skal rannsaka 

ítarlega áður en ráðstöfunin fer fram.142   

Skilyrði 2. mgr. 23. gr. leggja þungar persónulegar byrðar á stjórnarmenn og 

framkvæmdastjóra í félögum þar sem sjálfsfjármögnun á sér stað. Þeir bera persónulega 

áhættu á því að slíkar ráðstafanir fari fram á þeim kjörum sem sanngjarnt er gagnvart 

félaginu og má því ætla að þeir komi til með að hugsa sig vandlega um áður en ákvörðun er 

tekin um slíka ráðstöfun. Þessi þunga persónulega ábyrgð hefur verið gagnrýnd og hún sögð 

einkar sláandi í ljósi þess að áður en slík fjárhagsleg aðstoð er veitt þarf að koma til beint 

samþykki hluthafafundar, eins og fjallað verður um varðandi 3. mgr. 23. gr.143 Þessi 

hugsanlega persónulega ábyrgð stjórnenda er þó líkleg til að vera byggð á eins konar 

sakarmati fremur en að hlutlæg ábyrgð eigi við, þó svo ekki sé hægt að útiloka það miðað við 

orðalag ákvæðisins. Samkvæmt því verða stjórnendur að hafa sýnt af sér einhvers konar 

vanrækslu í störfum sínum, til dæmis ekki gætt að öllum upplýsingum sem lágu fyrir þegar 

ákvörðun var tekin um ráðstöfunina. Það verður að telja ósennilegt að svo þungbær ábyrgð 

liggi á herðum þessara manna að sú staðreynd ein að þeir hafi tekið ranga eða slæma 

ákvörðun geri þá persónulega ábyrga fyrir því tjóni sem af hlaust ef ekki var með góðu móti 

hægt að sjá það fyrir. En jafnvel þó ábyrgðin verði bundin við mögulega vanrækslu verður að 

telja hana þunga byrði á stjórnendum.144  

Fallast verður á að þar sem hver einstök ákvörðun um fjárhagslega aðstoð þarfnast fyrirfram 

samþykki hluthafafundar, allajafna með auknum meirihluta atkvæða, sé það nokkuð hart að 

leggja mikla persónulega ábyrgð á herðar stjórnarmanna. Á þetta sérstaklega við frá því 

marki sem hún er umfram hina hefðbundnu ábyrgð sem hvílir á stjórnendum á grundvelli 

meginreglna um trúnaðarskyldu þeirra gagnvart félaginu og haghöfum þess. Slíka ábyrgð 

bera þeir almennt og eiga ekki að taka ákvarðanir sem skaða félagið sem þeir eru í forsvari 

fyrir, heldur þvert á móti taka ákvarðanir sem þeir telja félaginu til hagsbóta (corporate 

benefit rules). Á það við um ákvarðanir um sjálfsfjármögnun sem og allar aðrar ákvarðanir í 

rekstri félaga.  
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Það skilyrði að lánstraust þess aðila sem veitt er fjárhagsleg aðstoð í skilningi 1. mgr. 23. gr. 

skuli rannsakað ítarlega áður en ráðstöfun fer fram gefur tilefni til athyglisverðra 

vangaveltna. Einkum eru það álitaefni tengd skuldsettum yfirtökum og öfugum, lóðréttum 

samrunum sem vekja upp spurningar í þessu samhengi. Í ritgerðinni hefur áður verið fjallað 

sérstaklega um öfuga, lóðrétta samruna og hvernig þeir samrýmast ákvæði 2. mgr. 104. gr. 

hfl. um sjálfsfjármögnunarbann. Án þess að skýr einhliða afstaða hafi verið tekin í þeim 

efnum er ljóst að um athyglisverðar bollaleggingar er að ræða og raunveruleg réttarstaða 

ekki alveg á tæru.145 Í öðrum ríkjum Evrópu þar sem hlutlægt sjálfsfjármögnunarbann ríkti og 

stór hluti skuldsettra yfirtaka var framkvæmdur með svipuðu móti og hérlendis, þ.e. með 

öfugum, lóðréttum samruna í kjölfarið á yfirtökunni, hafa fræðimenn velt fyrir sér þýðingu 

hinnar nýju 23. gr. tilskipunarinnar við slíkar framkvæmdir. Hefur í því sambandi ekki síst 

verið litið til þess atriðis hvort slík framkvæmd kynni að brjóta í bága við skilyrði 2. mgr. 23. 

gr. tilskipunarinnar um að ítarleg rannsókn fari fram á lánshæfi þess aðila sem veitt er 

fjárhagsleg aðstoð. Í því skyni hafa fræðimenn bent á að við öfuga, lóðrétta samruna sé 

yfirleitt um það að ræða að afar skuldsett félag er látið renna saman við hlutafélagið sem 

það keypti með hinni skuldsettu yfirtöku. Þar sem skuldsetta félagið kemur ekki með neinar 

eignir heldur einungis miklar skuldir með sér í samrunann er eðlilegt að spyrja hvort slíkur 

samruni sé andstæður 23. gr. tilskipunarinnar frá sjónarhóli hins félagsins, þ.e. þess félags 

sem var andlag skuldsettu kaupanna í upphafi og fyrirhugað er að yfirtaki skuldsetta félagið 

með öfugum, lóðréttum samruna. Ef hinn öfugi, lóðrétti samruni felur í sér að veitt er 

fjárhagsleg aðstoð í skilningi 1. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar, sem er ekki fjarstæðukennd 

túlkun þar sem í ákvæðinu er bæði talað um beinar og óbeinar ráðstafanir í þeim efnum, er 

ljóst að uppfylla þarf öll skilyrði 2. – 5. mgr. 23. gr. til að samruninn brjóti ekki í bága við 

ákvæðið. Þar á meðal er skilyrði 2. mgr. um að ítarleg rannsókn fari fram á lánstrausti 

skuldsetta félagsins sem oftar en ekki á engar aðrar eignir en hlutina í yfirtekna félaginu. Við 

þessar aðstæður blasir við að lánstraust félagsins getur hæglega verið ótraust í ljósi mikillar 

skuldsetningar og jafnvel vandséð hvernig uppfylla á skilyrðin til að veita slíka fjárhagslega 

aðstoð sem samruninn felur í sér. Þetta framangreinda álitaefni getur því bent til þess að 

breytingartilskipunin hafi það í för með sér að öfugir, lóðréttir samrunar sem framkvæmdir 
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eru í kjölfar skuldsettrar yfirtöku brjóti gegn 23. gr. tilskipunarinnar, jafnvel þótt sú hafi ekki 

verið staðan fyrir breytinguna.146  

 

7.2.2.2 Skilyrði 3. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar eftir breytingu 

Í 3. mgr. 23. gr. koma fram skilyrði um að ráðstöfun sem um er rætt í 1. mgr., þ.e. veiting 

láns, setning tryggingar eða framlag á fé í tengslum við fjármögnun á kaupum þriðja aðila á 

hlutum í félaginu sjálfu, verði aðeins heimiluð með beinni aðkomu hluthafafundar sem taka 

þurfi upplýsta ákvörðun um málið. Skilyrði málsgreinarinnar eru: 

1. Áður en af ráðstöfun verður skal efni hennar borið undir hluthafafund sem 

samþykkja þarf ráðstöfunina með 2/3 hluta atkvæða. Aðildarríkjum er þó heimilt að 

miða við einfaldan meirihluta atkvæða í þessum efnum ef á hluthafafund séu mættir 

eigendur sem samtals fara með yfir 50% af heildarhlutafé félags. 

2. Stjórn félags eða framkvæmdastjóri skal láta hluthafafundi í té skriflega skýrslu þar 

sem ástæður ráðstöfunar skulu tíundaðar, hagsmunir félagsins af henni útskýrðir, 

skilyrði félagsins fyrir ráðstöfun gefin upp, möguleg áhætta tengd greiðslugetu og 

gjaldþoli félagsins vegna ráðstöfunar skilgreind, auk þess sem það skal upplýst á 

hvaða verði hlutir í félaginu eru keyptir með sjálfsfjármögnuninni.  

3. Hin skriflega skýrsla skal tilkynnt hlutafélagaskrá.147 

Í skýrslu HLG nefndarinnar var lagt til að sjálfsfjármögnun yrði aðeins leyfð með heimild 

hluthafafundar.148 Fræðimenn töldu margir að tillögur sérfræðinefndarinnar væru mjög 

varfærnislegar en þó skref í rétta átt. Því voru það mikil vonbrigði meðal sumra þeirra að 

breytingartilskipunin gangi í sumum tilfellum talsvert skemur en sérfræðingarnir höfðu lagt 

til. Skilyrðið um samþykki hluthafafundar er eitt þessara atriða, en í 3. mgr. 23. gr. segir nú 

að hver einstök ráðstöfun í þessu sambandi þurfi fyrirfram samþykki vel upplýsts 

hluthafafundar. Það eru mun strangari kröfur en HLG nefndin hafði lagt til, sem var að 
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hluthafafundur gæti gefið félagsstjórn almenna heimild til allt að fimm ára í senn til að gera 

slíkar ráðstafanir sem 1. mgr. 23. gr. tiltekur.149 

Einnig hefur það sætt gagnrýni að skriflega skýrslan sem stjórnin lætur hluthafafundi í té 

skuli birt með þeim hætti sem ákvæðið gerir kröfu um. Hafa fræðimenn jafnvel talið þetta 

skilyrði til þess fallið að hefta möguleika skráðra hlutafélaga til að stunda sjálfsfjármögnun 

með þeim afleiðingum að þeim sé það nánast útilokað.150 Hefur á það verið bent að þessi 

íþyngjandi skilyrði beri þess keim að enn sé litið á sjálfsfjármögnun sem mjög óæskilega 

viðskiptahætti.151  

 

7.2.2.3 Skilyrði 4. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar eftir breytingu 

Í 4. mgr. 23. gr. segir að ef hlutafélag veiti slíka fjárhagslega aðstoð sem um er rætt í 1. mgr., 

þ.e. veiti lán, setji tryggingu eða leggi fram fé í tengslum við fjármögnun á kaupum þriðja 

aðila á hlutum í félaginu sjálfu, megi slíkar ráðstafanir ekki vera umfram ákveðin mörk. 

Nánar tiltekið mega slíkar ráðstafanir ekki á neinum tíma og ekki undir neinum 

kringumstæðum vera hærri samanlagt en sú upphæð sem félagið mætti með öðrum leiðum 

úthluta löglega úr sjóðum sínum. Með öðrum leiðum í þessum skilningi er átt við 

hugsanlegar arðgreiðslur, lækkun hlutafjár eða jafnvel kaup félagsins á eigin hlutum. Að 

sama skapi má slík ráðstöfun sem getið er um í 1. mgr. 23. gr. aldrei gera það að verkum að 

heildarhlutafé félagsins fari undir lögbundið lágmark. Gera skal ráð fyrir lögbundnum 

varasjóði þegar framangreint er metið þannig að hann verði ennþá til staðar í félaginu 

umfram allar hugsanlegar fjárhagslegar aðstoðir.152  

Skilyrði 4. mgr. 23. gr. eru í takt við tillögur SLIM framtaksverkefnisins og HLG nefndarinnar 

og verða að teljast bæði hæfileg og raunsæ. Með skilyrðunum er betur tryggt að samræming 

sé milli reglna um úthlutun úr sjóðum hlutafélaga og stuðlar um leið að því að regluverkið í 

kringum sjálfsfjármögnun hlutafélaga nái markmiðum sínum.  
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7.2.2.4 Skilyrði 5. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar eftir breytingu 

Í 5. mgr. 23. gr. segir að ef aðili sem fær fjárhagslega aðstoð frá hlutafélagi í skilningi 1. mgr. 

23. gr., í sambandi við kaup hans á eigin hlutum félagsins, eða í sambandi við áskrift að 

hlutum sem gefnir eru út í tengslum við hlutafjárhækkun, skuli slík ráðstöfun fara fram á 

sanngjörnu og eðlilegu markaðsvirði (fair price).153  

Ákvæði þetta kemur aðallega til með að gæta hagsmuna annarra hluthafa félagsins fremur 

en hagsmuna kröfuhafa. Þeir síðarnefndu munu líklega kippa sér minna upp við þetta 

skilyrði því þrátt fyrir að fjármunir flæði út úr félaginu í formi láns þá myndast eign á móti 

sem ætti að nægja til verndar þeim.154  

 

7.2.2.5 Nýtt ákvæði 23. gr. a  

Í breytingartilskipuninni gefur að líta nýtt ákvæði sem tekur sérstaklega til þeirra tilvika 

þegar stjórnendur hlutafélaga fjármagna kaup á hlutum í félaginu. Þar innan falla svokölluð 

„management buy-outs“, þar sem stjórnendur stefna að því að yfirtaka félag. Eins og áður er 

um fjallað gilti 23. gr. tilskipunarinnar fyrir breytingu aðeins um þau tilvik þegar þriðji aðili 

átti í hlut155, en utan skilgreiningar á hugtakinu þriðji aðili í þessum skilningi féllu stjórnendur 

félagsins og aðrir hluthafar. Eftir sem áður gilda 1. – 5. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar aðeins 

um kaup þriðja aðila á hlutum í félaginu, en sérstakt ákvæði 23. gr. a hefur nú verið sett til 

verndar fjármunum félagsins og þar með hagsmunum kröfuhafa og hluthafa, þegar um kaup 

stjórnenda, beint eða óbeint, er að ræða.  

Í 23. gr. a segir að í þeim tilvikum sem tilteknir einstaklingar eða lögaðilar eiga aðild að slíkri 

ráðstöfun sem getið er um í 1. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar, þ.e. ef félagið veitir þeim lán, 

setji tryggingu fyrir þá eða leggi fram fé þeim til handa í tengslum við fjármögnun á kaupum 

þeirra á hlutum í félaginu, skulu aðildarríki tryggja með algerlega fullnægjandi hætti að slík 

ráðstöfun fari ekki í bága við ítrustu hagsmuni félagsins sjálfs (company´s best interest). Þeir 

aðilar sem um ræðir og ákvæðið nær til eru eftirfarandi: 

1. Þeir aðilar sem sæti eiga í félags- eða framkvæmdastjórn hlutafélagsins sjálfs.  
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2. Þeir aðilar sem sæti eiga í félags- eða framkvæmdastjórn móðurfélagsins. 

3. Móðurfélagið sem slíkt. 

4. Einstaklingar sem koma fram í eigin nafni að forminu til, en eru samt sem áður 

efnislega fyrir hönd þeirra aðila sem að ofan greinir eða í félagi við þá.156 

Ákvæðið á að tryggja að hugsanleg sjálfsfjármögnun fari fram á eðlilegum kjörum og án allra 

annarlegra sjónarmiða þegar aðilar, sem að einhverju leyti eru í aðstöðu til að hafa sæti 

beggja megin samningsborðs, eiga hlut að máli og sérstök hætta er fyrir hendi að ákvarðanir 

séu teknar gagnrýnislaust. 

 

7.3 Lagabreyting í Danmörku 

Árið 2010 tóku gildi ný lög um hluta- og einkahlutafélög í Danmörku.157 Um er að ræða einn 

heildstæðan lagabálk sem gildir bæði um hlutafélög og einkahlutafélög. Hafa Danir því sagt 

skilið við þá framkvæmd að hafa hvor sín lögin í kringum þessi skyldu félagsform, meðal 

annars með þeim rökum að skilin milli þeirra verði sífellt óljósari. 158  Aðdragandi 

lagasetningarinnar var með þeim hætti að efnahags- og atvinnumálaráðuneyti Danmörku (d. 

Økonomi- og erhvervsministeriet) skipaði haustið 2006 sérstaka nefnd sem í voru ýmsir 

sérfræðingar á sviði félagaréttar. Nefndin hafði það verkefni fyrir höndum að grandskoða 

gildandi hluta- og einkahlutafélagalöggjöf þar í landi með það fyrir augum að nútímavæða 

regluverkið.159 Rúmum tveimur árum síðar skilaði nefndin af sér um það bil 1270 blaðsíðna 

álitsskýrslu þar sem meðal annars var að finna hugmyndir að nýju lagafrumvarpi.160   

Í greiningu sinni á mögulegum þörfum til endurbóta á reglum um sjálfsfjármögnun skoðaði 

nefndin rækilega hina nýlegu breytingu sem gerð var á annarri félagaréttartilskipuninni 

varðandi þetta efni.161 Var það einhuga mat sérfræðinganna sem sátu í nefndinni að 

skynsamlegt væri að stíga svipuð skref og gert var með nýju tilskipuninni og slaka á hinu 
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hlutlægu banni til sjálfsfjármögnunar. 162  Hafa einstakir meðlimir nefndarinnar ritað 

opinberlega um þessar tilslakanir og meðal annars sagt þær byggðar á þeirri skoðun 

fræðimanna að mikilvægasta vörn kröfuhafa félaga með takmarkaðri ábyrgð hluthafa, sé 

skylda stjórnenda til að sjá til þess fjármunir félags og meðferð þeirra sé ávallt í góðu horfi, 

og hugsanleg persónuleg ábyrgð stjórnenda ef svo reynist ekki vera. Er það mat sérfræðinga 

að ekki verði með neinu móti séð hvernig hagsmunir kröfuhafa geti verið í hættu vegna 

tilslakana á sjálfsfjármögnunarbanninu í nýju tilskipuninni, enda séu skilyrðin um hámarks 

fjárhagslega aðstoð einungis upp að því marki sem nemur þegar úthlutanlegum sjóðum 

félags eftir öðrum leiðum. 163  Þvert á móti er það skoðun sérfræðinganna að 

breytingartilskipunin feli í sér afskaplega varfærið skref í þessum efnum þar sem skilyrðin 

sem þurfa að vera fyrir hendi séu ströng.164 

 

7.3.1 Nýja danska löggjöfin um sjálfsfjármögnun 

Hinar nýju reglur um sjálfsfjármögnun er að finna í 13. kafla nýju dönsku laganna, nánar 

tiltekið lagaákvæðum 206-209 og 213-214. Ljóst er að meginreglan er eftir sem áður sú að 

sjálfsfjármögnun er ólögmæt. Hins vegar er horfið frá því hlutlæga og fortakslausa banni 

sem var að finna í 2. mgr. 115. gr. eldri laganna og sjálfsfjármögnun nú leyfð að uppfylltum 

ítarlegum skilyrðum. Verður nú farið skref fyrir skref yfir þessi nýju ákvæði dönsku laganna, 

enda verður að telja afar líklegt að litið verði til þessara ákvæða þegar og ef íslenskur réttur 

tekur breytingum í þessum efnum líkt og hefur verið að gerast víða í Evrópu. 

 

7.3.1.1 Ákvæði 206. gr. 

Strax í 1. mgr. 206. gr. er tónninn gefinn um að meginreglan verði áfram sú að 

sjálfsfjármögnun sé óheimil. Í ákvæðinu segir að félag megi ekki, hvorki beint né óbeint, 

leggja fram fé, veita lán eða setja tryggingu í sambandi við kaup þriðja aðila á hlutum í 

félaginu eða móðurfélaginu, sbr. þó þær undantekningar sem gefur að líta í 2. mgr., svo og í 

ákvæðum 213-214.  
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Í 2. mgr. 206. gr. segir að ef skilyrði 3. mgr. 206. gr. og 207. – 209. gr. laganna um samþykki 

hluthafafundar, forsvaranleika ákvörðunarinnar, skýrslu félagsstjórnarinnar og að venjuleg 

markaðskjör gildi í ráðstöfuninni, sé félagi heimilt að leggja fram fé, veita lán eða setja 

tryggingu í tengslum við fjármögnun á kaupum þriðja aðila á hlutum í félaginu eða 

móðurfélaginu. 

Í 3. mgr. 206. gr. er gerð sú krafa til félagsstjórnar að hún tryggi að fram fari rannsókn á 

lánstrausti þess aðila sem njóta á hinnar fjárhagslegu aðstoðar sem um getur í 2. mgr. 206. 

gr. 

Ákvæði 206. gr. dönsku laganna er merkilegt fyrir þær sakir að opnað er fyrir möguleikann á 

sjálfsfjármögnun, ólíkt því sem áður var. Hins vegar er meginreglan skýr og öll skilyrði næstu 

ákvæða þurfa að vera uppfyllt svo fjárhagsleg aðstoð sé heimil. Krafa 3. mgr. um rannsókn á 

lánstrausti er byggð á 2. mgr. 23. gr. nýju tilskipunarinnar. 

 

7.3.1.2 Ákvæði 207. gr. 

Í 207. gr. gefur að líta skilyrði í samræmi við 3. mgr. 23. gr. nýbreyttu tilskipunarinnar. Er 

gerð krafa um að áður en af fjárhagslegri aðstoð verður liggi fyrir samþykki hluthafafundar 

með sama meirihluta atkvæða og þarf til að breyta samþykktum. Á hluthafafundinum skal 

liggja frammi skrifleg skýrsla sem félagsstjórn lætur gera og á hún að innihalda upplýsingar 

um ástæður að baki fjárhagslegrar aðstoðar, hagsmuni félagsins af slíkri ráðstöfun, skilyrðin 

fyrir veitingu hennar, skilgreiningu á þeim afleiðingum sem ráðstöfunin kann að hafa fyrir 

gjaldþol og greiðslugetu félagsins, og loks það verð sem greitt verður fyrir hlutina í félaginu.  

Samkvæmt 3. mgr. 207. gr. skal hin skriflega skýrsla send dönsku hlutafélagaskránni til 

skráningar eigi síðar en tveimur vikum eftir samþykki hluthafafundar. 

 

7.3.1.3 Ákvæði 208. gr. 

Skilyrði 208. gr. er í ætt við 4. mgr. 23. gr. tilskipunarinnar eftir uppfærslu hennar, en þar er 

að finna reglur um hversu mikil fjárhagsleg aðstoð má vera. Þó er áþreifanlegur munur á 

útfærslunum og í upphafi 208. gr. dönsku laganna er meginregluna að finna varðandi þetta 
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atriði. Segir þar að samanlögð fjárhagsleg aðstoð félags megi aldrei verða hærri en það sem 

forsvaranlegt telst með hliðsjón af fjárhagsstöðu félagsins. Ef um móðurfélag er að ræða skal 

samanlögð fjárhagsleg aðstoð félags ekki vera hærri en það sem forsvaranlegt er með 

hliðsjón af fjárhagsstöðu samstæðunnar.  

Í lokamálslið ákvæðisins segir að þar með megi félag ekki veita hærri fjárhagslega aðstoð 

samanlegt heldur en nemur þeirri upphæð sem heimilt væri að úthluta sem arði til hluthafa. 

Ákvæðið er nokkuð opið til túlkunar þar sem hugtakið „forsvaranlegt“ er  huglægs eðlis og 

þarfnast mats í hverju tilviki fyrir sig. Hins vegar verður að telja sennilegt að túlka beri 

ákvæðið með þeim hætti að meta þarf í hvert skipti hvað sé forsvaranlegt í þessum efnum 

með hliðsjón af fjárhagsstöðu og horfum félagsins, en það geti þó aldrei verið forsvaranlegt 

að veita hærri fjárhagslega aðstoð en nemur þeirri fjárhæð sem úthluta má sem arði. Þar er 

því þakið sett í þessum efnum. Túlkun á því sem forsvaranlegt er hverju sinni lendir á borði 

stjórnenda sem hugsanlega munu bera ábyrgð í samræmi við það. 

 

7.3.1.4 Ákvæði 209. gr. 

Í 209. gr. segir að ef félag veiti þriðja aðila fjárhagslega aðstoð til að fjármagna kaup á 

hlutum í félaginu skuli sú ráðstöfun fara fram með sanngjörnum og eðlilegum 

markaðsskilmálum. Það sama á við ef um er að ræða áskrift að hlutum sem lið í hækkun 

hlutafjár í félaginu. 

Framangreint er á vissan hátt matskennt atriði, en sem dæmi um það mat sem þarf að fara 

fram mætti nefna á hvaða vöxtum lán er veitt og til hversu langs tíma. Jafnframt má gera ráð 

fyrir að það sé á ábyrgð stjórnenda félags að skilmálarnir uppfylli framangreind skilyrði. 

 

7.3.1.5 Ákvæði 213. – 214. gr. 

Í ákvæðum 213. – 214. gr. er að finna gamalgrónar undantekningar frá 

sjálfsfjármögnunarbanni. Er þar annars vegar um að ræða að bannið gildir ekki um banka og 
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aðrar viðurkenndar innlánsstofnanir og hins vegar að það gildir ekki um kaup félaga á 

hlutum fyrir starfsmenn félagsins. Vísast í fyrri umfjöllun um þessi atriði.165 

 

7.4 Lán til hluthafa, stjórnenda og tengdra aðila 

23. gr. annarrar félagaréttartilskipunarinnar tekur aðeins til fjárhagslegrar aðstoðar sem 

veitt er þriðja aðila í tengslum við fjármögnun á kaupum hans á hlutum í félaginu sjálfu eða 

móðurfélaginu. Ákvæðið gildir því aðeins þegar um sjálfsfjármögnun er að ræða. Ákvæðið 

gildir hins vegar ekki um tilvik þegar sömu ráðstafanir eru gerðar í einhverjum öðrum 

tilgangi.  

Í íslenskum og dönskum rétti hefur lengi verið til staðar sérstakt ákvæði um hlutlægt bann 

við lánveitingum til hluthafa, stjórnenda eða aðila þeim tengdum. Engu skiptir í hvaða 

tilgangi þau lán kunna að vera veitt, þau hafa verið fortakslaust bönnuð nema tilgreindar 

undanþágur eigi við. Í íslenskum rétti er þetta ákvæði að finna í 1. mgr. 104. gr. hfl. og byggir 

það að mestu á 1. mgr. 115. gr. gömlu dönsku laganna. Sambærilegt ákvæði er ekki að finna 

í annarri félagaréttartilskipuninni og hefur aldrei verið.  

Í nýju dönsku lögunum tók þetta umrædda ákvæði mjög sambærilegum breytingum og 

sjálfsfjármögnunarbannið. Hefur nú verið horfið frá hlutlægu banni við fjárhagslegri aðstoð 

til hluthafa, stjórnenda og tengdra aðila í Danmörku þegar um er að ræða ráðstöfun í 

tengslum við sjálfsfjármögnun, sbr. 210. gr. nýju laganna. Gilda þá að sjálfsögðu sömu 

ströngu skilyrði og gilda almennt um sjálfsfjármögnun í nýju lögunum.166 Þar sem bann við 

fjárhagslegri aðstoð til þessara tilgreindu aðila hefur lengi verið samofið 

sjálfsfjármögnunarbanninu í dönskum rétti kemur ekki á óvart að samskonar breyting hafi 

verið gerð hvað þetta varðar, enda stuðlar það að samræmi í lögunum. Líklegt verður að 

telja að íslensk löggjöf tæki svipuðum breytingum að þessu leyti ef ákveðið yrði að 

endurskoða núgildandi löggjöf um sjálfsfjármögnun.  

 

  

                                                           
165

 Sjá kafla 3.1 og 3.3. 
166

 Sjá kafla 7.3.1. 
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8. Umræða um næstu skref í íslenskum rétti.  Á Ísland að fylgja í kjölfarið og 
breyta inntaki sjálfsfjármögnunarbannsins? 

Í 2. kafla ritgerðarinnar var almenn umfjöllun um efni 2. mgr. 104. gr. hfl. Þar var því lýst 

hvernig ákvæðið á rætur sínar að rekja til 23. gr. annarrar félagaréttartilskipunarinnar og 2. 

mgr. 115. gr. gömlu dönsku hlutafélagalaganna. Í lögskýringargögnum með 2. mgr. 104. gr. 

hfl. eru litlar efnislegar leiðbeiningar að finna um túlkun ákvæðisins eða rök fyrir setningu 

reglunnar í íslenskan rétt. Þannig virðast engar beinar umræður hafa átt sér stað í sölum 

Alþingis um ákvæðið við lögfestinguna og að sama skapi virðist ekki hafa verið mikið um það 

fjallað í nefndum við löggjafarferlið. Það sem sker sig úr í lögskýringargögnunum með 2. mgr. 

104. gr. hfl. er sú staðreynd að tekið er sérstaklega fram að ákvæðið byggir á fyrrgreindum 

erlendum réttarheimildum.167  

Eins og lýst er í kafla 7 hefur nú bæði tilskipuninni sjálfri og dönsku lögunum verið breytt 

varðandi reglur um sjálfsfjármögnunarbann. 168  Það er því ljóst að báðum helstu 

áhrifaþáttum íslenska ákvæðisins hefur verið breytt með nokkuð róttækum hætti. Í báðum 

tilvikum hefur verið fallið frá algerlega hlutlægu banni við sjálfsfjármögnun, líkt og íslenska 

ákvæðið mælir enn fyrir um.  

Eftir stendur sú spurning, sem í ljósi réttarþróunar erlendis er eðlilegt að spyrja á þessum 

tímapunkti, hvort ekki sé heppilegt að íslenskur réttur fylgi í kjölfarið og taki þannig svipuð 

skref og þau ríki sem við berum okkur helst saman við þegar kemur að hlutafélagalöggjöf. Er 

vænlegt fyrir Ísland að breyta núgildandi sjálfsfjármögnunarbanni þannig að slakað verði á 

því og horfið frá fortakslausu og hlutlægu banni eins og nú er við lýði? 

Þegar þessum spurningum er velt upp er nauðsynlegt að vega og meta alla fleti málsins. Þar 

með talið þarf að skoða hvernig til hefur tekist við núgildandi réttarástand. Eins og lýst hefur 

verið framar í ritgerðinni hafa ýmsir þættir í sambandi við núgildandi ákvæði þótt óskýrir. 

Má þar til dæmis nefna hvort aðrar ráðstafanir sem fela í sér útgreiðslur úr sjóðum félags 

geti farið í bága við sjálfsfjármögnunarbannið. Þessi óskýrleiki og það ósamræmi sem er 

innan reglna hlutafélagalaganna um heimildir til úthlutunar úr sjóðum félaga hafa leitt til 

þess að markmið 2. mgr. 104. gr. nást tæpast með fullnægjandi hætti. Ákvæðið hefur því 

ekki náð að koma í veg fyrir að eiginleg sjálfsfjármögnun eigi sér stað og getur þar af leiðandi 

                                                           
167

 Sjá kafla 2.2. 
168

 Sjá kafla 7.1 – 7.3. 
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ekki talist sú vörn fyrir hagsmuni kröfuhafa og hluthafa sem stefnt er að. Gildir þá einu hvort 

slík vernd sé raunverulega nauðsynleg eða ekki. 

Það er mat höfundar þessarar ritgerðar að sú staðreynd ein að erfitt hefur reynst að ná þeim 

markmiðum sem stefnt er að með sjálfsfjármögnunarbanninu, gefi tilefni til endurskoðunar 

á ákvæðinu. Þegar við það bætist að báðar meginfyrirmyndir ákvæðisins, þ.e. 23. gr. 

annarrar félagaréttartilskipunarinnar og ákvæði dönsku hlutafélagalaganna um 

sjálfsfjármögnunarbann, hafa tekið stakkaskiptum, virðast flestar forsendur fyrir óbreyttu 

ákvæði farnar veður og vind.  

Samkvæmt skuldbindingum Íslands að EES samningnum má ljóst vera að ef Ísland á annað 

borð ráðgerir að slaka á sjálfsfjármögnunarbanninu, væri ekki mögulegt að ganga lengra í 

tilslökuninni en núverandi 23. gr. annarrar félagaréttartilskipunarinnar kveður á um. Afar 

sennilegt verður að telja miðað við réttarsögu Íslands á sviði félagaréttar að ákvæði dönsku 

laganna yrðu höfð til hliðsjónar við hugsanlega breytingu. Þar var nýlega horfið frá hlutlægu 

sjálfsfjármögnunarbanni að uppfylltum ströngum skilyrðum sem stafa meðal annars beint 

frá nýju tilskipuninni. Á sama tíma hafa Danir þó gætt þess að meginreglan verði áfram sú að 

sjálfsfjármögnun er óheimil.  

Það er mat höfundar að með því að stíga samskonar skref og Danir hafa gert myndu 

Íslendingar taka varfærið skref frá hlutlægu sjálfsfjármögnunarbanni. Það myndu þeir gera 

án þess að skapa teljandi hættu gagnvart hagsmunum kröfuhafa, hluthafa og félagsins sjálfs. 

Raunar eru skilyrðin fyrir löglegri sjálfsfjármögnun í nýju dönsku lögunum svo ströng að óvíst 

er hvort einhver mælanleg breyting yrði í framkvæmd á eiginlegri fjárhagslegri aðstoð í 

tengslum við kaup á hlutum í félaginu ef sama framkvæmd yrði lögtekin hér á landi. Hins 

vegar er afar sennilegt að aukið samræmi myndi skapast milli reglna 

hlutafélagalöggjafarinnar varðandi útgreiðslur úr sjóðum félaga og yrði það vissulega til 

bóta. Myndi slíkt jafnframt stuðla að því að markmið lagaákvæðisins næðust betur og þá 

gæti slík heimild í einhverjum tilfellum skapað meiri sveigjanleika fyrir einstök hlutafélög að 

bregðast við tiltekinni aðstöðu í samræmi við þarfir þess fyrirtækis.  

Hitt er svo annað mál að ekki er hægt að fullyrða að tilslökun sjálfsfjármögnunarbannsins sé 

endilega sú breyting sem vænlegust er til þess að markmið sjálfsfjármögnunarbannsins 

náist. Þó höfundur þessarar ritgerðar sé ekki endilega á þeirri skoðun má allt eins benda á 
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hinn möguleikann, þ.e. að halda banninu áfram fortakslausu og hlutlægu og skerpa jafnvel 

enn á því með harðara orðalagi. Á sama tíma þyrfti þá að herða skilyrði til annars konar 

úthlutunar úr sjóðum félagsins, til dæmis varðandi úthlutun á arði og lækkun hlutafjár. Ef slík 

lagabreyting yrði gerð má ætla að markmið 2. mgr. 104. gr. hfl. næðust með betri hætti, þ.e. 

sjálfsfjármögnun ætti sér síður stað og menn kæmust ekki framhjá ákvæðinu með öðrum 

leiðum.  

Þeir eru þó sennilega færri sem hugnast síðastnefnd útfærsla. Ástæðan er sú að slíkar 

lagabreytingar væru augljóslega til þess fallnar að draga úr hvata til fjárfestinga í 

hlutafélögum. Það hefði svo aftur alvarleg áhrif fyrir efnahagslega velferð samfélagsins því 

fjármögnun fyrirtækja yrði erfiðari, nýsköpun minni, laun lægri og skattgreiðslur til ríkissjóðs 

minni, svo fátt eitt sé nefnt.  

Með hæfilegri slökun á sjálfsfjármögnunarbanninu í íslenskum rétti má leiða að því líkum að 

fleiri aðilar eigi þess kost að fjárfesta í hlutafélögum. Það myndi hafa jákvæð áhrif á 

verðmyndun og verðmæti hlutafélaga og mögulega leiða til auðveldari aðgangs félaganna að 

fjármagni. Ef sú yrði raunin myndi samfélagið í heild sinni njóta góðs af þegar litið er til 

heildarhagsmunanna til lengri tíma út frá víðu sjónarhorni. 

Ef einstakir kröfuhafar telja þá hættu hins vegar vera til staðar að hagsmunir þeirra kynnu að 

rýrna vegna of rúmra heimilda til sjálfsfjármögnunar, sem er nánast af og frá miðað við þau 

ströngu skilyrði sem sett eru í nýju dönsku lögunum og hinni nýlega breyttu annarri 

félagaréttartilskipun, er þeim í lófa lagið að vernda eigin hag með einkaréttarlegum 

gerningum. Þannig myndi tilslökun á hlutlægu og fortakslausu sjálfsfjármögnunarbanni 

líklega jafnframt hafa í för með sér aukinn sveigjanleika fyrir hlutaðeigandi aðila. Verður því 

að telja að fleiri jákvæðir punktar en neikvæðir felist í hugsanlegri lagabreytingu á 

sjálfsfjármögnunarbanni íslensks réttar til samræmis við það sem gert hefur verið í 

Danmörku og í 23. gr. annarrar félagaréttartilskipunarinnar.  
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9. Lokaorð 

Lagaákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl. er tiltölulega stutt í orðum talið og það fer lítið fyrir því. Það 

má hins vegar sjá að lagaákvæðið er mjög stórt þegar betur er að gáð.  Í þessari ritgerð hefur 

ákvæðið verið krufið til mergjar og skoðað frá ýmsum athyglisverðum hliðum.  

Í megindráttum er umfjöllunin þrískipt. Í fyrsta lagi almenn umfjöllun um ákvæðið þar sem 

saga þess er rakin og efni þess kannað. Í því samhengi eru skoðuð tengsl ákvæðisins við aðra 

félagaréttartilskipun Evrópusambandsins og dönsku hlutafélagalögin, en ákvæðið er byggt á 

grundvelli þessara reglna. Þá eru undantekningar frá sjálfsfjármögnunarbanninu tíundaðar 

ásamt því að grein er gerð fyrir því hvaða rök liggja að baki tilveru þess í íslenskum rétti. Í 

umfjölluninni er útskýrt að vernd hagsmuna kröfuhafa, minni hluthafa og félagsins sjálfs eru 

rót sjálfsfjármögnunarbannsins. Hagsmunir þessara aðila eru taldir vera í hættu þegar 

sjálfsfjármögnun á sér stað þar sem fjármunir renna úr félaginu í tengslum við viðskipti með 

hluti í félaginu. Sýnt er fram á hvernig þessir verndarhagsmunir tengjast megineinkennum 

hlutafélagaformsins þar sem félagið er sjálfstæður lögaðili sem félagsmenn bera takmarkaða 

ábyrgð á.  

Í öðru lagi er það rannsakað hvort markmið 2. mgr. 104. gr. hfl., að koma í veg fyrir 

sjálfsfjármögnun til verndar áðurgreindum hagsmunum, náist með viðunandi hætti. Ítarleg 

greining sýnir fram á að aðilar í viðskiptalífinu geta með tiltölulega einföldum ráðstöfunum 

farið framhjá banninu. Er þá yfirleitt um það að ræða að í kjölfar skuldsettrar yfirtöku úthluti 

menn arði, lækki hlutafé eða framkvæmi öfugan, lóðréttan samruna. Allar þessar ráðstafanir 

leiða til þess að hlutafélag endar á því að fjármagna kaup á hlutum í sjálfu sér, sem er það 

sem sjálfsfjármögnunarbanni er ætlað að afstýra.  

Í ritgerðinni er sú ályktun dregin að flestar framangreindra ráðstafana brjóti ekki gegn 2. 

mgr. 104. gr. hfl. Í því sambandi er þó að mati höfundar verðugt álitamál hvort öfugur, 

lóðréttur samruni standist ákvæðið og jafnvel hægt að færa rök fyrir því að svo sé ekki, 

sérstaklega varðandi fjárhæðir sem eru umfram það sem úthlutanlegt er eftir öðrum 

ákvæðum laganna. Framangreindir þættir valda því að markmið ákvæðisins nást ekki með 

núverandi hljóðan þess og má að mestu rekja það til misræmis milli reglna um útgreiðslur úr 

sjóðum félaga. Höfundur telur að í ljósi þess hve auðvelt hefur reynst fyrir aðila markaðarins 

að fara framhjá ákvæðinu sé ærið tilefni til að endurmeta hljóðan og inntak 
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sjálfsfjármögnunarbannsins. Er það mat hans að vandséð sé hvers vegna halda ætti hlutlægu 

sjálfsfjármögnunarbanni í lögum ef ákvæði þess efnis er alls ekki að koma í veg fyrir að 

eiginleg sjálfsfjármögnun sé stunduð.  

Síðasti hluti ritgerðarinnar er helgaður greiningu á nýlegri uppfærslu 

sjálfsfjármögnunarbannsins í annarri félagaréttartilskipuninni og dönsku 

hlutafélagalögunum, ásamt því að velta upp hver næstu skref íslensks réttar ættu að vera í 

þessum efnum. Er því lýst hvernig fallið hefur verið frá hlutlægu banni í tilskipuninni og 

sjálfsfjármögnun nú leyfð upp að ákveðnu marki undir ströngum skilyrðum. Þá er greint frá 

því að Danir hafa fært sjálfsfjármögnunarbann sitt í átt að því sem nýja tilskipunin kveður á 

um. Höfundur er þeirrar skoðunar að breytingin sé afar varfærin og tekur undir með 

fræðimönnum sem ritað hafa um málið að ekki verði séð að verndarhagsmunir 

sjálfsfjármögnunarbannsins séu í neinni hættu vegna afnáms hlutlægs banns. Þvert á móti 

telur höfundur að rök séu fyrir því að skilyrðin séu enn of ströng, stíga hefði mátt djarfari 

spor og færa ábyrgð á mati fjárhagslegrar aðstoðar í meira mæli í hendur stjórnenda. Er það 

mat höfundar að eðlilegast hefði verið að byrja tilslökun sjálfsfjármögnunarbanns í Evrópu 

með því að fara alfarið eftir hóflegum tillögum HLG nefndarinnar, sem tilgreind eru í 

ritgerðinni. En þrátt fyrir að höfundur hefði kosið að ganga lengra er það niðurstaða hans að 

það skref sem þó hefur verið tekið sé í rétta átt og komi til með að auka samræmi í reglum 

um útgreiðslur úr sjóðum félaga. Vonast hann til að Íslendingar njóti gæfu til að fylgja í 

kjölfarið og breyta ákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl. sem með núverandi hljóðan nær ekki þeim 

markmiðum sem að er stefnt. Aðeins með lagabreytingu verður marklausu lagaákvæði gert 

að markvissu lagaákvæði.  
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