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Útdráttur 
 
Upplýsingaréttur hluthafa í hlutafélögum 
 
Upplýsingaréttur hluthafa í hlutafélögum hefur verið talinn til mikilvægustu réttinda sem fylgja 
hlutafjáreign í félagi. Virk upplýsingagjöf til hluthafa er forsenda þess að þeir geti beitt ýmsum 
réttindum sínum, haft áhrif og tekið ákvarðanir um málefni félagsins. Þá er slík upplýsingagjöf 
jafnframt til þess fallin að veita stjórn aðhald. Því fer þó fjarri að um sé að ræða sjálfsagðan 
rétt sem engum takmörkunum er háður. Leiðir það meðal annars af þeim aðskilnaði sem 
íslenskur réttur gerir ráð fyrir milli hluthafa annars vegar og hlutafélaga hins vegar.  
 Víða í lögum er þó að finna ákvæði sem ætlað er að tryggja  hluthöfum rétt til upplýsinga. Í 
ritgerð þessari er ætlunin að gera grein fyrir þeim reglum sem gilda um þann rétt auk þeirra 
takmarkana sem á honum eru samkvæmt íslenskum rétti. Farið verður yfir helstu breytingar og 
þá þróun sem orðið hefur á þeim ákvæðum hlutafélagalaga sem þýðingu hafa í því samhengi. 
Ákvæði hlutafélagalaga verða borin saman við sambærileg ákvæði annarra Norðurlandaþjóða 
en jafnframt verður litið til framkvæmdar innan Evrópusambandsins. Þá verða úrræðum 
hluthafa sem telja brotið á þessum rétti sínum gerð skil. Stuttlega verður vikið að þeim 
sérreglum sem gilda um félög sem hafa fengið bréf sín skráð á skipulegan verðbréfamarkað. 
Að lokum verða áhrif umræðunnar um góða stjórnarhætti, sem farið hefur hátt síðastliðna 
áratugi, gerð skil með hliðsjón af upplýsingarétti hluthafa og því velt upp með hvaða hætti sú 
umræða hefur haft áhrif á aðgengi hluthafa til upplýsinga.  
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Abstract 
 
Shareholders’ Right to Information 
 
The right to information has long been considered one of the key entitlements of shareholders. 
Effective disclosure of information to shareholders is a necessary prerequisite for shareholders 
to exercise other rights, exert their relevant influence as owners and take part in collective 
decisions concerning the company. Another important aim of this practice is to keep a 
company’s board of directors in check. Despite that, shareholders’ right to information is far 
from self-evident or limitless. This is in part caused by the isolation that the Icelandic 
legislation allows for between shareholders on one hand and corporations on the other.  
 Throughout the corporate law, however, there are a number of provisions which are intended 
to ensure the shareholders’ access to certain information. The aim of this thesis is to expound 
the rules concerning shareholders’ right to information and the limitations on that right. It will 
cover the main changes that have occurred to shareholders’ rights and inspect how corporate 
law has evolved in that respect. The relevant provisions in Icelandic corporate legislation will 
be compared to analogous provisions in the laws of other Scandinavian countries, and the 
execution within the European Union will be examined. In addition, the steps a shareholder, 
whose rights have been violated, can take to seek justice will be inspected.  A brief overview 
of the more detailed rules regarding listed companies will also be provided. Lastly the impact 
of the corporate governance debate on shareholders’ right to information will be considered.  
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1. Inngangur 

Stjórnkerfi hlutafélaga samkvæmt íslenskum rétti ber með sér ákveðinn aðskilnað milli 

hluthafa og félagsins sem slíks. Beinn ákvörðunar- og ráðstöfunarréttur yfir málefnum 

hlutafélags er í höndum félagsstjórnar og framkvæmdastjóra.1 Hluthafafundur fer þó með æðsta 

vald í málefnum hlutafélags líkt og fram kemur í 1. mgr. 80. gr. laga nr. 2/1995. Í 2. mgr. 

ákvæðisins er öllum hluthöfum áskilinn réttur til þess að sækja hluthafafundi og taka þar til 

máls. Rétturinn eru óháður stærð hlutar eða því hvort atkvæðisréttur fylgir hlutnum. Á 

hluthafafundum fá hluthafar því tækifæri til þess að hafa áhrif og koma fram sínum 

sjónarmiðum. Af fyrrnefndu ákvæði leiðir að á hluthafafundum er hluthöfum heimilt að varpa 

fram spurningum til félagsstjórnar og framkvæmdastjóra. Hagsmunir hluthafa af því að hafa 

aðgang að réttum upplýsingum um hagi og málefni félags eru augljósir. Hætta er þó á því að 

slík heimild hefði lítið raunhæft gildi ef á stjórn hvíldi ekki skylda til þess að svara slíkum 

fyrirspurnum. Í 91. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995 er að finna sjálfstæðan rétt einstakra 

hluthafa til þess að óska eftir upplýsingum frá félagsstjórn og framkvæmdastjóra. Er þar 

jafnframt lögð sú skylda á stjórn og framkvæmdastjóra að svara slíkum fyrirspurnum. Ákvæðið 

um upplýsingarétt hluthafa var fyrst lögfest með lögum nr. 32/1978 og því ljóst að rétturinn er 

ekki nýr af nálinni en upplýsingarétturinn hefur oft verið talinn einn mikilvægasti réttur 

hluthafa.  

 Í ritgerð þessari verður farið yfir þær reglur sem gilda um upplýsingarétt hluthafa og þær 

undantekningar sem á honum eru samkvæmt íslenskum rétti. Ákvæði íslenskra hlutafélagalaga 

um upplýsingarétt verða borin saman við ákvæði annarra Norðurlandaþjóða auk þeirra reglna 

sem gilda um rétt hluthafa til upplýsinga í Evrópurétti. Rakin verða þau úrræði sem standa 

hluthöfum til boða telji þeir brotið á rétti sínum til upplýsinga. Þá verður stuttlega vikið að 

réttindum hluthafa í skráðum hlutafélögum og að lokum verður því velt upp hvort aukin 

umræða um góða stjórnarhætti síðustu áratugi hafi haft einhver áhrif á rétt hluthafa til 

upplýsinga og þá með hvaða hætti.  

 

  

                                                
1 Áslaug Björgvinsdóttir, „Málfrelsi  á hluthafafundum“ (2007) 60 Úlfljótur 175, 175. 
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2. Hlutafélög 

2.1. Almennt 

Lengi vel giltu hér á landi sömu lög um hlutafélög og einkahlutafélög, lög um hlutafélög nr. 

32/1978. Árið 1994 voru hins vegar samþykkt sérstök lög um einkahlutafélög, sem þáttur í 

aðlögun Íslands að ákvæðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Þau lög skyldu taka 

til smærri tegundar hlutafélaga. Við samningu frumvarpsins var að mörgu leyti byggt á lögum 

nr. 32/1978 og gert ráð fyrir því að sambærilegar reglur giltu um hlutafélög og einkahlutafélög. 

Lögin miðuðu þó við að margt yrði talsvert auðveldara viðfangs í einkahlutafélögum en í 

hlutafélögum. Samhliða hinum nýju lögum voru gerðar breytingar á eldri hlutafélagalögum og 

þau endurútgefin sem lög nr. 2/1995 sbr. 12. gr. laga nr. 137/1994.2 Í ritgerð þessari verður 

aðallega miðað við ákvæði laga um hlutafélög nr. 2/1995. Gildi hins vegar ólíkar reglur milli 

hlutafélaga og einkahlutafélaga verður sérstaklega vikið að því.  

Það leiðir af 3. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995 (hér eftir hfl.) að við stofnun 

hlutafélags ber að leggja til ákveðið stofnfé, hlutafé. Í einkahlutafélögum skal það minnst vera 

500.000 krónur sbr. 2. mgr. 1. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 (hér eftir ehl.), en í 

hlutafélögum er gerð krafa um að hlutafé skuli minnst vera fjórar milljónir sbr. 3. mgr. 1. gr. 

hfl. Hlutur í hlutafélagi er brot af hlutafé félagsins og hljóðar hver hlutur upp á tiltekið 

nafnverð.3 Í hlutum felst eignaraðild að félaginu. Eigendur hluta eru hluthafar í félaginu4 og 

eignarhlutur hvers hluthafa fer því eftir fjölda þeirra hluta sem hann á í félaginu. Í hlutafélögum 

eru hlutabréf gefin út til hluthafa sem einskonar ávísun á eignarhluta þeirra í félaginu.5 Hlutir í 

hlutafélögum geta gengið kaupum og sölum, nema annað leiði af lögum eða samþykktum, sbr. 

21. gr. hfl., og gildir sú regla einnig um einkahlutafélög sbr. 13. gr. ehl. Eignarhald á slíkum 

félögum getur því tekið breytingum og eru hluthafar langt í frá alltaf þeir sem upprunalega 

lögðu fjármagn til stofnunar félagsins. Eitt megineinkenni hlutafélagaformsins er þó að beinn 

ákvörðunar- og ráðstöfunarréttur yfir eignum og málefnum félagsins er ekki í höndum eigenda 

þess. Lögum samkvæmt er sá réttur falinn félagsstjórn og framkvæmdastjóra.6 Telja má að 

þetta fyrirkomulag sé einn af kostum hlutafélagaformsins, þar sem fjárhagslega sterkir aðilar 

geta lagt hlutafé til hlutafélags án þess að þurfa að taka þátt í daglegum rekstri þess. Þá hefur 

hin takmarkaða ábyrgð hluthafa einnig verið talin stuðla að auknum möguleikum hlutafélaga á 

því að afla sér fjármagns. Í takmarkaðri ábyrgð hluthafa felst að hlutafélagið ber með öllum 

                                                
2 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 100 – 97. mál, almennar athugasemdir við frumvarp. 
3 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 37-38.  
4 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 39.  
5 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 138. 
6 Áslaug Björgvinsdóttir, „Málfrelsi hluthafa á hluthafafundum“ (2007) 60 Úlfljótur 175, 175. 
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eignum sínum ábyrgð á skuldbindingum félagsins, en ábyrgð hluthafa takmarkast við það 

hlutafé sem þeir leggja til félagsins.7 Kröfuhafar hlutafélags geta því ekki gengið að eignum 

hluthafa félagsins til fullnustu krafna sinna en að sama skapi geta kröfuhafar hluthafa ekki 

gengið að eignum félagsins. Leiða þessi tvö höfuð einkenni hlutafélagaformsins, ásamt öðrum, 

til þess að réttindi og skyldur hluthafa annars vegar og félagsins sjálfs hins vegar eru aðskilin. 

Sem slíkur er réttur hluthafa til upplýsinga því langt í frá sjálfsagður.  

 

2.2. Stjórnkerfi íslenskra hlutafélaga 

Þrátt fyrir að hlutafélagalögin setji félögum ákveðnar skorður er stjórnkerfi allra hlutafélaga þó 

ekki nákvæmlega eins. Félög geta, upp að vissu marki, ákveðið stjórnkerfi sitt sjálf, til dæmis 

í samþykktum félags eða með ákvörðunum hluthafafundar. Slíkar ákvarðanir verða þó að vera 

innan þeirra marka sem lög og reglur setja. Stjórnkerfi hlutafélaga skal samanstanda af að 

minnsta kosti þremur einingum: Hluthafafundi, stjórn og framkvæmdastjóra. Fjórða 

stjórnareiningin, fulltrúanefnd, er valkvæð. Hverri stjórnareiningu er ákveðið tiltekið valdsvið 

í hlutafélagalögunum og er þar jafnframt kveðið á um tengsl þeirra innbyrðis.8 Sá aðskilnaður 

og það hlutverk sem hverri stjórnareiningu er skipað í lögum, hefur þýðingu þegar kemur að 

rétti hluthafa til upplýsinga um málefni félagsins.  

 

2.2.1. Félagsstjórn og framkvæmdastjórn 

Hluthafi í hlutafélagi hefur í raun ekki sérstakar skyldur gagnvart félaginu.9 Til þess að félag 

geti starfað er því þörf á að skipa ákveðna einstaklinga til þess að annast málefni félagsins, fara 

með stjórn þess og fyrirsvar út á við. Félagsstjórnarkerfi samkvæmt íslenskum rétti 

samanstendur í raun af tveimur þáttum, það er félagsstjórn annars vegar og framkvæmdastjórn 

hins vegar.10 Í IX. kafla hfl. og ehl. er að finna helstu ákvæði er varða þessar tvær 

stjórnareiningar.  

Það er jafnan í höndum hluthafafundar að kjósa stjórn félags sbr. 2. mgr. 63. gr. hfl. og 

2. mgr. 39. gr. ehl. Framkvæmdastjóri er hins vegar ráðinn af félagsstjórn sbr. 1.mgr. 65. gr. 

hfl. Stjórn ber að sjá til þess að skipulag og starfsemi félagsins sé jafnan í réttu og góðu horfi 

og fer, ásamt framkvæmdastjórn, með stjórn félagsins sbr. 1. mgr. 68. gr. hfl. Daglegur rekstur 

félagsins er í höndum framkvæmdastjóra sbr. 2. mgr. 68. gr., en ber honum í þeim störfum að 

                                                
7 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 34-35. 
8 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 239.  
9 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 21. 
10 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 290. 
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fara eftir fyrirmælum stjórnar. Ákvarðanir sem teljast „óvenjulegar eða mikilsháttar“ í skilningi 

2. mgr. 68. gr. hfl., falla almennt utan við daglegan rekstur og heyra þá undir verksvið 

stjórnarinnar. Það athugast að ekki er skylda að ráða framkvæmdastjóra í einkahlutafélögum, 

en það er þó heimilt sbr. 1. mgr. 41. gr. ehl. Stjórn er ætlað að hafa eftirlit með störfum 

framkvæmdastjórnar og ber framkvæmdastjóra skylda til að mæta á stjórnarfundi og veita 

stjórn þær upplýsingar sem hún óskar eftir.11 

 

2.2.2. Hluthafafundur 

Hluthafafundur er æðsti valdhafi í málefnum hlutafélags sbr. 1. mgr. 80. gr. hfl. og 1. mgr. 55. 

gr. ehl. Þó svo að stjórn séu falin umtalsverð völd hvað varðar málefni félags verða ýmsar 

veigamiklar ákvarðanir aðeins teknar á hluthafafundi.12 Í þessu sambandi má vísa til Hrd. 

256/2001.13 Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur meðal annars fram: 

 

„[…] fara hluthafar með ákvörðunarvald sitt í málefnum félagsins á 
hluthafafundum. Getur hluthafafundur tekið til umfjöllunar sérhvert málefni, 
sem varðar félagið, og tekið ákvarðanir um það. Ber þá stjórn félagsins að fara 
eftir því.“ 

 

Ákvörðunarvald hluthafa í málefnum félags er þó, eins og fram kemur í ofangreindri tilvitnun, 

bundið við hluthafafundi sbr. einnig 2. mgr. 80. gr. hfl. og 2. mgr. 55. gr. ehl. Vert er þó að 

minnast á að í einkahlutafélögum eins aðila þarf ekki að halda hluthafafundi.  

Til þess að um hluthafafund sé að ræða þurfa hluthafar að koma saman, sérstaklega til 

þess kvaddir, til þess að ræða málefni félags og taka ákvörðun um þau.14 Öllum hluthöfum er 

frjálst að sækja hluthafafund og taka þar til máls sbr. 3. mgr. 80. gr. hfl. og 3. mgr. 55. gr. ehl., 

en hver hlutur veitir atkvæðisrétt, nema annað sé ákveðið í samþykktum sbr. 1. mgr. 82. gr hfl. 

og 1. mgr. 57. gr. ehl. Vegna þess eftirlitshlutverks sem hluthafafundur gegnir gagnvart stjórn 

og framkvæmdastjórn, verður að telja að stjórnarmönnum og framkvæmdastjórum beri skylda 

til þess að sækja slíka fundi, óháð því hvort þeir eigi hlut í félaginu.15 Hluthafafundir eru að 

jafnaði helsti vettvangur hluthafa til að beita ýmsum þeim réttindum sem felast í hlutafjáreign 

                                                
11 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 311. 
12 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 240. 
13 Hrd. 10. júlí 2001 í máli nr. 256/2001: Málið varðaði ákvörðun stjórnar LÍ hf. að kaupa hlutafé í F ehf. og 
greiða það með hlutum í fyrrnefndu félagi. Var það gert án þess að sérfræðimat lægi fyrir samkvæmt  37. gr., 
sbr. 5.-8. gr. hfl. Áður en kaupin fóru fram höfðu eigendur að 17,3% hlutafés félagsins krafist hluthafafundar. 
Talið var að stjórn hefði verið óheimilt að ganga frá kaupum á hlutafénu áður en hluthafafundur hefði verið 
haldinn, sem löglega hefði verið krafist.  
14 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 241. 
15 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 249-250. 
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þeirra og hafa áhrif á stjórnun félags. Utan þeirra eiga hluthafar ekki að hafa lagalegan rétt til 

þess að hafa áhrif á starfsemi félags með því að snúa sér beint til stjórnar eða 

framkvæmdastjóra.16 Hluthafar geta þar af leiðandi ekki snúið sér beint til stjórnar til þess að 

fá upplýsingar um málefni félagsins, líkt og fram kemur í frumvarpi dönsku 

hlutafélagalaganna.17   

 

Það gefur auga leið að hagsmunir hluthafa fara ekki endilega saman við hagsmuni stjórnar og, 

þrátt fyrir að hafa sína kosti, getur ofangreint fyrirkomulag leitt til hagsmunaárekstra.18 Hætta 

á slíkum árekstrum eykst enn frekar í félögum með dreifðu eignarhaldi.19 Þær reglur sem gilda 

um hlutafélög verða að taka tillit til þessa eðlis félagaformsins og reyna að koma í veg fyrir þá 

hagsmunaárekstra sem geta orðið.20 Réttur hluthafa til upplýsinga er þar á meðal, enda leiðir 

rétturinn meðal annars til virkara eftirlits með stjórn, líkt og nánar verður vikið að í síðari 

köflum.  

 

2.3. Réttindi hluthafa í hlutafélögum 

Samkvæmt íslenskum lögum fylgja hlutum í félögum að jafnaði tiltekin réttindi og er 

meginreglan sú að allir hlutir í félaginu skuli hafa jafnan rétt sbr. 2. mgr. 20. gr. hfl. og 12. gr. 

ehl. Þessum réttindum hefur að jafnaði verið skipta í tvo flokka. Annars vegar eru það 

fjárhagsleg réttindi, það er rétturinn til ýmissa fjárgreiðslna. Hins vegar er það rétturinn til þess 

að hafa áhrif á stjórn félagsins og má einu nafni nefna þau réttindi sem í því felast 

félagsréttindi.21 Félagsréttindunum er meðal annars ætlað að ýta undir það að hluthafafundur 

geti uppfyllt lögbundið hlutverk sitt sem æðsta vald félagsins.22 Ákvæði hlutafélagalaga eiga 

að veita þessum réttindum hluthafanna vernd. 

Verður hér vikið stuttlega að því hvaða réttindi eru falin í félagsréttindum. Vert er að 

nefna að þessi réttindi eru einstaklingsbundin og óháð stærð eignarhlutar hluthafa eða því hvort 

hlutum hans fylgir atkvæðisréttur. Ekki er tilefni til að fjalla nánar um fjárhagslegu réttindin í 

þessari ritgerð.  

 

                                                
16 Áslaug Björgvinsdóttir, „Málfrelsi hluthafa á hluthafafundum“ (2007) 60 Úlfljótur 175, 176. 
17 Lovbekendtgoerelse nr. 1089 af 14. 9. 2015 om aktie- og anpartsselskaber, noter með 102. gr.  
18 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 22. 
19 Áslaug Björgvinsdóttir, „Stjórnun og stjórnkerfi íslenskra hlutafélaga“ Viðskiptablaðið (Reykjavík 6. nóvember 
2003) < http://www.mbl.is/greinasafn/grein/761869/> skoðað í mars 2017.  
20 Áslaug Björgvinsdóttir, „Málfrelsi hluthafa á hluthafafundum” (2007) 60 Úlfljótur 175, 175. 
21 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 120. 
22 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 250. 
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2.3.1. Réttindi hluthafa á hluthafafundi samkvæmt hfl. 

Allir hluthafar eiga rétt á því að sækja hluthafafund og taka þar til máls, líkt og fram kemur í 

3. mgr. 80. gr. hfl. og samhljóða ákvæði 3. mgr. 55. gr. ehl. Annars vegar er þessari reglu ætlað 

að tryggja það að hluthafar geti komið skoðunum sínum á framfæri og hins vegar að þeir geti 

haft áhrif á þær ákvarðanir sem teknar eru á fundinum.23 Um er að ræða ófrávíkjanleg réttindi 

og verða þau ekki takmörkuð með ákvæðum í samþykktum félags.24 Hluthöfum ber þó að virða 

ákvarðanir fundarstjóra um röð málshefjenda, ræðutíma, afgreiðslu einstakra mála og að halda 

sig við þá liði sem á dagskrá eru.25  

Meginreglan er sú að hverjum hlut fylgir atkvæðisréttur á hluthafafundi og að 

atkvæðisréttur hluthafa sé þar með í samræmi við hlutafjáreign þeirra sbr. 82. gr. hfl. og 57. gr. 

ehl. Telst atkvæðisréttur hluthafa meðal mikilvægustu réttinda þeirra. Ákvæði hfl. og ehl. opna 

þó fyrir þann möguleika að hlutir séu án atkvæðisréttar. Ekki er þörf á að önnur réttindi komi 

í stað réttarins til þess að greiða atkvæði, en slíkt hefur verið gert að skilyrði í löggjöf ýmissa 

annarra þjóða.26 Heimildin til þess að gefa út atkvæðislausa hluti kom fyrst inn með lögum nr. 

2/1995. Talið var að möguleiki félaga á að gefa út slíka hluti myndi meðal annars örva 

atvinnulífið og viðskipti með hlutabréf. Með þessum hætti gæfist félögum kostur á að aflað sér 

fjár án þess að það hefði áhrif á atkvæðahlutfall milli gamalla og nýrra eigenda. Almenningur 

gæti þá einnig keypt slík bréf til ávöxtunar, enda væri það oftast markmiðið með kaupum á 

hlutum.27 Þrátt fyrir þá kosti sem reglan hefur í för með sér getur hún þó einnig leitt til þess að 

ekki er samræmi milli fjárhagslegrar áhættu hluthafa og þeirra áhrifa sem hann getur haft á 

starfsemi félagsins. Völdin geta safnast á hendur einstaklinga sem bera ekki endilega mikla 

fjárhagslega áhættu.28 Réttur hluthafa til upplýsinga er þó ekki bundinn við það að hlutum hans 

fylgi atkvæðisréttur og eiga eigendur atkvæðislausra hluta því einnig rétt til upplýsinga.  

Til þess að hluthafar geti tekið upplýsta ákvörðun um málefni félags verða þeir að hafa 

aðgang að þeim upplýsingum og gögnum sem nauðsynleg eru til þess. Fjallað verður um 

upplýsingarétt hluthafa í 3. kafla hér að neðan. 

Að tilteknum formkröfum uppfylltum eiga hluthafar rétt á því að fá ákveðið mál tekið 

til meðferðar á hluthafafundi. Skrifleg tillaga þess efnis þarf að hafa borist félagsstjórn með 

nægum fyrirvara og þarf beiðnin að vera nægilega sérgreind.29 Reglan var fyrst lögfest með 

                                                
23 Áslaug Björgvinsdóttir, „Málfrelsi hluthafa á hluthafafundum“ (2007) 60 Úlfljótur 175, 177. 
24 Áslaug Björgvinsdóttir, „Málfrelsi hluthafa á hluthafafundum“ (2007) 60 Úlfljótur 175, 181. 
25 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 251. 
26 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 255. 
27 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 99 – 96. mál, athugasemdir við b-lið 16. gr.  
28 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 255. 
29 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 253. 



	 7 

lögum nr. 32/1978 og á hún bæði við hlutafélög og einkahlutafélög sbr. 86. gr. hfl. og 61. gr. 

ehl. Gera má ráð fyrir því að um ófrávíkjanlegt ákvæði sé að ræða, líkt og sambærilegt ákvæði 

danskra laga.30 

 

3. Upplýsingaréttur hluthafa 

3.1. Inntak og markmið upplýsingaréttar hluthafa skv. 91. gr. hfl.  

Samhliða því að tryggja hluthöfum málfrelsi á hluthafafundum veitir áðurnefnd 3. mgr. 80. gr. 

þeim jafnframt rétt til þess að varpa fram spurningum til stjórnar og framkvæmdastjóra.31 Hætt 

er við því að þessi réttur hluthafa væri fyrir borð borinn ef ekki hvíldi skylda á félags- og 

framkvæmdastjórn að svara slíkum fyrirspurnum. Sú skylda er lögð á þessar stjórnareiningar 

skv. 91. gr. hfl. og 66. gr. ehl.  

 

Þegar hluthafi krefst þess og slíkt má verða án verulegs tjóns fyrir félagið að 
mati félagsstjórnar skulu félagsstjórn og framkvæmdastjóri leggja fram á 
hluthafafundi upplýsingar um þau málefni, sem skipta máli um mat á 
ársreikningi félagsins og stöðu þess að öðru leyti eða áhrif geta haft á afstöðu 
hluthafa til mála, er ákvörðun á að taka um á fundinum. 
 

Upplýsingaskylda samkvæmt ákvæðunum á einnig við um samband félagsins við félög innan 

sömu samstæðu, það er samband móður- og dótturfélags. Á það bæði við um upplýsingar að 

kröfu hluthafa í móðurfélagi um samband þess við dótturfélag og um upplýsingar að kröfu 

hluthafa í dótturfélagi varðandi samband þess við móðurfélag. Hins vegar  hefur verið talið að 

réttur til upplýsinga nái ekki til annarra tengdra félaga, svo sem systrafélaga, aðeins sé átt við 

samstæður eins og þær eru skilgreindar í 2. gr. hfl.32 Með sambandi félaganna í skilningi 

ákvæðisins er meðal annars átt við viðskipti og lán þeirra á milli og kostnaðarskiptingu. 

Hluthafar í móðurfélagi geta því strangt til tekið ekki óskað eftir upplýsingum um málefni sem 

eingöngu snerta dótturfélag. Það verður þó að játa hluthöfum ákveðið svigrúm, enda geta ýmsar 

upplýsingar frá dótturfélaginu varðað samstæðuna sem slíka.33 Á grundvelli 91. gr. hfl. eiga 

hluthafar jafnframt rétt á upplýsingum um hlutafjáreign einstakra hluthafa og atkvæðisrétt 

                                                
30 „Skýrsla Lagastofnunar um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum“ (Lagastofnun 30. september 
2009) 33  
<https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/SKYRSLA_LAGASTOFNUNAR.pdf> skoðað í mars 
2017. 
31 Áslaug Björgvinsdóttir, „Málfrelsi hluthafa á hluthafafundum“ (2007) 60 Úlfljótur 175, 181. 
32 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga (Hið íslenzka bókmenntafélag 2008) 87. 
33 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga (Hið íslenzka bókmenntafélag 2008) 86. 
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þeirra. Var ákvæðinu bætt inn með lögum nr. 13/2010, en nánar verður fjallað um breytinguna 

í kafla 3.2. hér að neðan.  

Ef upplýsingar sem óskað er eftir eru ekki tiltækar á hluthafafundi skulu þær liggja fyrir 

skriflegar hjá félaginu, innan fjórtán daga og vera gerðar aðgengilegar hluthöfum. Óski 

hluthafar eftir því, skulu þær einnig sendar þeim, sbr. 2. mgr. 91. gr. hfl. og 2. mgr. 66. gr. ehl.  

Af ákvæðinu leiðir að stjórn ber að veita upplýsingarnar strax á hluthafafundi, verði því við 

komið.  

Upplýsingarétturinn hefur verið talinn til mikilvægustu réttinda hluthafa, sérstaklega í 

stærri félögum. Á grundvelli þessa réttar getur almennur hluthafi vakið athygli 

hluthafafundarins á tilteknum atriðum og mögulega haft þannig mikil áhrif, óháð stærð 

eignarhlutar hans.34 Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 32/1978 kemur fram að 

tilgangurinn með ákvæði um upplýsingarétt sé að auka möguleika einstakra hluthafa á því að 

kynna sér málefni félagsins. Í athugasemdum við sambærilegt ákvæði danskra laga er vísað til 

þess að rétturinn til að leggja spurningar fyrir stjórn eigi að tryggja að hluthafar geti fylgst með 

þróun félagsins og haft áhrif.35 Í bók sinni Hlutafélagaréttur heldur Stefán Már Stefánsson því 

fram að ákvæðið feli ekki aðeins í sér þá skyldu að stjórn beri að leggja fram gögn, heldur að 

henni beri einnig að útskýra þau, sé óskað eftir því.36 Sambærileg ályktun hefur komið fram 

hjá öðrum Norrænum fræðimönnum.37 Svo virðist sem ekki sé tekið á þessu atriði í 

lögskýringargögnum, hvorki með íslensku hluthafélagalögunum, né þeim dönsku. Verður þó 

að telja, með tilliti til markmiðs ákvæðisins, að það sé eðlileg krafa að stjórn útskýri þau gögn 

sem hún leggur fram.  

Ákvæði 91. gr. hfl. hafa ekki oft komið til skoðunar fyrir dómstólum, en þó hefur verið 

reynt að byggja á því í nokkrum málum. Í því samhengi mætti helst nefna Hrd. 64/2011.38 Í 

janúar 2010 óskaði hluthafi í Glitni banka hf. eftir úrskurði þess efnis að skilanefnd bankans 

yrði gert að veita honum nánar tilgreindar upplýsingar og gögn. Upplýsingaöflunin var liður í 

hugsanlegri málsókn á hendur stjórnendum félagsins, til heimtu skaðabóta. Meðal þeirra gagna 

sem óskað var eftir voru upplýsingar um fjölda eigin hlutabréfa Glitnis á tilteknum 

dagsetningum og nánari upplýsingar um þau bréf. Jafnframt var óskað eftir upplýsingum um 

                                                
34 Erik Werlauff, Werlauff's kommenterede Aktieselskabslov (2. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002) 
391. 
35 Lovbekendtgoerelse nr. 1089 af 14. 9. 2015 om aktie- og anpartsselskaber, noter með 102. gr. 
36 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 252. 
37 Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber - Aktie- og Anpartsselskabsret (2. útg., Forlaget Thomson A/S 
2007) 446. 
38 Hrd. 22. mars 2011 í máli nr. 64/2011.  
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kröfulýsingar bankans í þrotabú tveggja félaga og samkomulag Glitnis banka hf. við fyrrum 

forstjóra bankans. Hluthafinn hafði áður óskað eftir þessum upplýsingum frá skilanefnd Glitnis 

banka hf. Taldi hann að sem hluthafi hefði hann átt rétt til upplýsinga um þessi atriði, meðal 

annars með vísan til 91. gr. hfl. og taldi hann að ákvæðinu yrði beitt um þá aðstöðu sem væri 

fyrir hendi. Upplýsingarnar væru almenns eðlis og ekki háðar bankaleynd. Fyrir Hæstarétti var 

fallist á að hluthafinn ætti lögvarða hagsmuni í málinu og var honum veitt heimild til að leita 

sönnunar um fjögur af þeim fimm atriðum sem kröfugerð hans tók til. 

 

3.2. Þróun í íslenskum rétti  

Ákvæði um upplýsingarétt hluthafa var fyrst lögfest með lögum nr. 32/1978. Í athugasemdum 

með frumvarpi til þeirra laga kemur fram að hluthafafundur hljóti, í skjóli þess að fara með 

æðsta vald í málefnum félags, að hafa heimild til þess að krefjast þeirra upplýsinga sem 

fundurinn telur þörf á. Tekið er fram að ákvæðið eigi ekki að lögfesta þá meginreglu, heldur 

rétt einstakra hluthafa til þess að krefja stjórn og framkvæmdastjóra um upplýsingar. Rétturinn 

væri því bundinn við einstaka hluthafa en ekki hluthafafund sem slíkan.39  

Ef frá eru taldar breytingar er aðeins vörðuðu opinber hlutafélög, þá stóð upprunalegt 

ákvæðið óbreytt allt fram til ársins 2010. Með lögum nr. 13/2010 um breytingu á lögum um 

hlutafélög og lögum um einkahlutafélög var upplýsingaskyldan víkkuð í fyrsta skipti frá því 

ákvæðið var fyrst lögfest. Eftir breytinguna gátu hluthafar krafið stjórn upplýsinga um 

hlutafjáreign einstakra hluthafa og atkvæðisrétt þeirra. Tilgangurinn var, sem fyrr, að auka 

möguleika hluthafa á að kynna sér málefni félagsins40 en einnig að auka rétt hluthafa á 

upplýsingum um eignarhald, atkvæðisrétt og samstæðutengsl annarra hluthafa. Áttu lögin þá 

að auka gagnsæi um eignarhald og meðferð hluta.41 Ahygli vekur að þessi breyting var ekki 

látin taka til ákvæða laga um einkahlutafélög. Ekki er vikið að ástæðum þess í athugasemdum 

með frumvarpinu. Réttur hluthafa til upplýsinga um hlutafjáreign einstakra hluthafa stendur í 

nokkuð nánum tengslum við 30. gr. hfl. sem fjallað verður um í kafla 3.3. 

Þegar ákvæði um upplýsingagjöf stjórnar var fyrst lögfest var það háð því skilyrði að 

upplýsingarnar mætti veita án þess að það myndi leiða til tjóns fyrir félagið. Var það á valdi 

félagsstjórnar að meta hvort svo væri. Orðalag ákvæðisins stóð í upprunalegri mynd þar til árið 

2010 þegar upplýsingaréttur hluthafa var aukinn á ný með lögum nr. 68/2010 um breytingu á 

lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga. Í skýrslu 

                                                
39 Alþt. 1977-1978, A-deild, þskj. 51 – 49. mál, athugasemdir við 71. gr.   
40 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 71 – 71. mál, athugasemdir við 6. gr.  
41 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 71 – 71. mál, almennar athugasemdir við frumvarp. 
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lagastofnunar um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum sem gefin var út í 

september árið 2009 var fjallað um þann vanda sem fylgdi fyrirkomulagi þágildandi laga. Í 

skjóli tjónsskilyrðis ákvæðisins virtist stjórn geta komið sér hjá upplýsingagjöf með tiltölulega 

auðveldum hætti. Hvatti nefndin til þess að breytingar yrðu gerðar á ákvæðinu til þess að 

bregðast við þeirri hættu.42 Var það gert með fyrrnefndum breytingarlögum en í þeim var 

gerður áskilnaður um að verulegt tjón þyrfti að hljótast af upplýsingagjöf svo stjórn og 

framkvæmdastjórn gætu vikist undan henni. Verður að telja að þessi breyting hafi skerpt 

talsvert á upplýsingaréttinum, þó svo að það sé enn háð mati stjórnar hvenær skilyrðið telst 

uppfyllt.   

Tiltölulega litlar breytingar hafa verið gerðar á ákvæðinu frá því það var fyrst lögfest. 

Gerðar breytingar hafa þó báðar miðað að aukinni vernd fyrir hluthafa. Er það í takti við ákvæði 

hinna Norðurlandanna og þróun í Evrópu, líkt og nánar verður fjallað um hér að neðan. 

 

3.3. Réttur hluthafa til upplýsinga samkvæmt öðrum ákvæðum hfl.   

Þrátt fyrir að með 91. gr. hfl. sé lögfest reglan um upplýsingarétt hluthafa er víða í 

hlutafélagalögunum að finna ákvæði sem eiga að tryggja hluthöfum upplýsingar um félagið.  

Þegar til stendur að hluthafafundur taki ákvöðrun um hækkun hlutafjár sbr. 33. gr. hfl., 

þurfa ákveðnar upplýsingar að vera hluthöfum aðgengilegar. Ef ekki á að fjalla um ársreikning 

félagsins á sama fundi, ber að leggja fram tilteknar upplýsingar um stöðu félagsins.  

Upplýsingar um áskriftarrétt hluthafa eða annarra skulu koma fram í fundarboði til fundarins 

auk upplýsinga um hvernig nýta megi réttinn. Í 2. mgr. 56. gr. hfl. er jafnframt kveðið á um 

skyldu stjórnar til að veita hluthöfum nánar tilgreindar upplýsingar í þeim tilvikum sem heimild 

1. mgr. 52. gr. um öflun eigin hluta hefur verið nýtt. 

Á aðalfundum hlutafélags er skylt er að leggja fram ársreikning og skýrslu 

endurskoðenda eða skoðunarmanna auk samstæðureiknings eftir því sem við á sbr. 1. mgr. 84. 

gr. hfl. Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á gerð, skilum og birtingu ársreikninga 

samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga (hér eftir ársrl.).  Ársreikningur skal 

samanstanda af a.m.k. rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og skýringum en nái félög 

tilteknum stærðarmörkum skal hann einnig geyma skýrslu stjórnar sbr. fyrrnefnd 2. mgr. 3. gr. 

Í slíkri skýrslu skal stjórn meðal annars veita upplýsingar um ýmis atriði er varða mat á 

                                                
42 „Skýrsla Lagastofnunar um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum“ (Lagastofnun 30. 
september 2009) 43 
<https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/SKYRSLA_LAGASTOFNUNAR.pdf> skoðað í mars 
2017. 
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ársreikningi, upplýsingar um fjölda hluthafa í upphafi og lok reikningsárs auk upplýsinga um 

fjölda eigin hluta félags sbr. 65. gr. ársrl. Það gefur auga leið að bæði ársreikningur og skýrsla 

stjórnar innihalda ýmsar upplýsingar varðandi stöðu félagsins og er mikilvægur þáttur í því að 

hluthafar geti öðlast betri innsýn í rekstur félagsins. 

Í 63. gr. a. hfl. er gert ráð fyrir því að hluthafar, í félögum sem ber að kjósa sér 

endurskoðanda skv. 1.-3. mgr. 98. gr. ársrl., fái aðgang að tilteknum upplýsingum um 

frambjóðendur til stjórnar félags, eigi síðar en tveimur dögum fyrir hluthafafund. Ákvæðið 

kom nýtt inn með lögum nr. 89/2006 um breytingu á lögum um hlutafélög, en frumvarp til 

þeirra laga var samið með hliðsjón af skýrslu nefndar um stefnumótun íslensks 

viðskiptaumhverfis, sem skipuð hafði verið af iðnaðar- og viðskiptaráðherra snemma árs 

2004.43 Í niðurstöðum nefndarinnar var meðal annars vikið að því að þegar kæmi að 

atkvæðagreiðslu til stjórnar væru nægar upplýsingar um frambjóðendur forsenda þess að 

hluthafar gætu lagt mat á hæfi þeirra og tekið upplýsta ákvörðun við atkvæðagreiðslu. Talin 

var þörf á nýju lagaákvæði þar sem nánar væri kveðið á um þær upplýsingar sem liggja þyrftu 

fyrir um frambjóðendur.44 Meðal þeirra upplýsinga sem frambjóðendur þurfa að leggja fram, 

samkvæmt ákvæðinu, eru upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, auk 

upplýsinga um hlutafjáreign í félaginu og hagsmunatengsl við nánar tilgreinda aðila. Þá var 1. 

mgr. 67. gr. hfl., sem kveður á um skyldu stjórnarmanna til þess að upplýsa um hlutafjáreign 

sína í félaginu og félögum innan sömu samstæðu áður en þeir taka sæti í stjórn, ekki talin duga 

til. Eðlilegt væri að slík tengsl lægju fyrir áður en kosið væri í stjórn og að hluthafar hefðu 

aðgang að þeim upplýsingum.45 

Í skýrslunni lagði nefndin einnig til að hluthafafundur í hlutafélögum og 

einkahlutafélögum með fleiri en fjóra hluthafa, þyrfti að samþykkja starfskjarastefnu fyrir 

stjórnendur. Að frátaldri stefnu varðandi kaupréttarsamninga skyldu stjórnir ekki vera bundnar 

af slíkri starfskjarastefnu. Þeim væri þó skylt að skýra frá því og rökstyðja ástæður þess ef vikið 

væri frá henni.46 Í samræmi við þá tillögu nefndarinnar var 79. gr. a. bætt við hlutafélagalögin 

með fyrrnefndum lögum nr. 89/2006, en ákvæðið nær til félaga sem ber skylda til að kjósa sér 

                                                
43 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 666 – 444. mál, athugasemdir við 1. gr.  
44 Nefnd viðskiptaráðherra um stefnumótun íslensks viðskiptaumhvefis, „Íslenskt viðskiptaumhverfi“ (Iðnaðar- 
og viðskiptaráðuneytið september 2004) 44-45 
<https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Islenskt_vidskiptaumhverfi2004.pdf> skoðað í apríl 
2017. 
45 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 666 – 444. mál, athugasemdir við 9. gr. 
46 Nefnd viðskiptaráðherra um stefnumótun íslensks viðskiptaumhvefis, „Íslenskt viðskiptaumhverfi“ (Iðnaðar- 
og viðskiptaráðuneytið september 2004) 54 
<https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Islenskt_vidskiptaumhverfi2004.pdf> skoðað í apríl 
2017. 
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endurskoðanda skv. 1.–3. mgr. 98. gr. ársrl. Markmiðið með hinni nýju grein var að auka áhrif 

hluthafa og innsýn þeirra í stefnu félagsins.47 Reglan tryggir því að hluthafar séu upplýstir um 

starfskjör stjórnar félagsins og hlýtur að einhverju leyti að sporna gegn því að gerðir séu 

starfskjarasamningar sem hvetja til óhóflegrar áhættutöku sem geti komið niður á hagsmunum 

félagsins og þar með hluthafa.48 Í reglum Kauphallar er jafnframt að finna reglur um 

upplýsingaskyldu í tengslum við launakjör stjórnenda.49 Gildissvið þeirra reglna takmarkast þó 

að sjálfsögðu við þau félög sem skráð eru á markað.  

Líkt og vikið var að í kafla 3.2. eiga hluthafar nú rétt á upplýsingum um hlutafjáreign 

einstakra hluthafa og atkvæðisrétt þeirra á grundvelli 91. gr. hfl. sbr. 6. gr. laga nr. 13/2010. 

Hluthöfum hefur þó í raun verið tryggður aðgangur að þeim upplýsingum allt frá því  árið 1978, 

í gegnum ákvæði hlutafélagalaga um hlutaskrá. Allt frá því fyrstu hlutafélagalögin tóku gildi 

hér á landi hefur verið ákvæði um hlutaskrá í einhverri mynd,50 en með lagabreytingum í 

gegnum tíðina hefur ákvæðið verið gert ítarlegra. Í núgildandi hlutafélagalögum er í 30. gr. 

kveðið á um skyldu stjórnar félags til þess að halda hlutaskrá þar sem geymdar eru upplýsingar 

um hluti í félaginu og eigendur þeirra. Hlutaskráin skal uppfærð við eigendaskipti á hlutum en 

beiting réttinda sem fylgja hlutnum er háð því að nafn eiganda hafi verið skráð í hlutaskrá eða 

hann hafi tilkynnt og fært sönnur á eign sína á hlutnum.  Þá skal í hlutaskrána einnig færa 

upplýsingar um atkvæðisrétt hluthafa og allra þeirra samstæðutengsla sem hlutafélagið er í, 

sbr. 7. mgr. 30. gr., en með samstæðutengslum í ákvæðinu er átt við hver þau tengsl milli félaga 

sem leiða til þess að hlutafélag telst móðurfélag annars félags sbr. 2. mgr. hfl.51 Í því samhengi 

ber að geta þess að sú skylda er jafnframt lögð á stjórn að gera stutta samantekt og leggja fyrir 

aðalfund um hlutafjáreign hluthafa og atkvæðisrétt þeirra, auk þeirra breytinga sem orðið hafa 

á árinu sbr. 4. mgr. 84. gr. hfl. Sambærilegar upplýsingar skulu liggja fyrir um þau 

samstæðutengsl sem hlutafélagið er í. Ákvæðin komu bæði ný inn með lögum nr. 13/2010, en 

í athugasemdum með því síðarnefnda kom fram að því hafi verið ætlað að auka gagnsæi á 

eignarhaldi og atkvæðisrétti í hlutafélögum.52 Með sömu lögum var nýjum málslið bætt við 1. 

mgr. 30. gr. hfl. Ábyrgð stjórnar á því að hlutaskrá geymdi réttar upplýsingar á hverjum tíma 

var þar ítrekuð og sú ábyrgð lögð á stjórn berum orðum. Ástæða var talin til þess að árétta þessa 

                                                
47 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 666 – 444. mál, athugasemdir við 3. gr. 
48 „Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja“ (4. útg., Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Icelands hf. og 
Samtök atvinnulífsins 2012) 17 <http://vi.is/files/CG3lokaweb_886826181.pdf> skoðað í apríl 2017.  
49 Nasdaq OMX, „Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga“ (Nasdaq OMX Iceland desember 2013) 31-32 
<http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/89/89517_2013-12-17_--tgefendareglur-2013-is_final__clean-.pdf> 
skoðað í apríl 2017. 
50 Ármann Snævarr (ritstj.), Lagasafn: íslenzk lög 1. október 1973 (Dómsmálaráðuneytið Reykjavík 1974) 2456. 
51 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 71 – 71. mál, athugasemdir við 1. gr.  
52 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 71 – 71. mál, athugasemdir við 5. gr. 
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skyldu stjórnar, enda væri það m.a. hluthöfum mikilvægt að í skránni væri að finna réttar 

upplýsingar. Þá var lögð áhersla á að stjórn bæri að taka þessa skyldu alvarlega og að brot á 

ákvæðinu kunni að varða refsingu skv. 2. tölul. 153. gr. hfl.53 

Hluthafar eiga að hafa aðgang að hlutaskrá félagsins og mega kynna sér efni hennar 

sbr. 8. mgr. 30. gr. hfl. en ákvæðið var fyrst að finna í lögum nr. 32/1978. Í Hrd. 408/200954 

krafði stofnfjáreigandi í SPRON formann skilanefndar sparisjóðsins upplýsinga um það hver 

hefði verið framseljandi þeirra stofnfjárbréfa sem hann keypti í sjóðnum í júlí árið 2007. 

Stefndi bar fyrir sig ákvæði 58. gr. laga nr. 161/2002, um þagnarskyldu starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, og var kröfunni hafnað fyrir héraðsdómi. Í niðurstöðu Hæstaréttar var hins 

vegar vísað til þess að á grundvelli þágildandi 2. mgr. 62. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 

161/2002 hafi SPRON borið að færa skrá um stofnfjáreigendur sem þeir skyldu allir eiga 

aðgang að. Þar sem að stofnfjáreigendum væri í lögum tryggður aðgangur að þeirri skrá, gætu 

upplýsingar um það hver væri seljandi bréfanna ekki verið háðar þagnarskyldu, enda mætti 

með samanburði á slíkri  skrá frá einum tíma til annars sjá hverjir hefði átt viðskipti sín á milli 

um bréf. Þó svo að í dómnum reyni ekki beint á ákvæði laga um hlutafélög verður að telja að 

sömu rök ættu við í tilviki hluthafa í hlutafélögum, enda hluthöfum og stofnfjáreigendum í raun 

tryggður sambærilegur réttur í lögum. Af dómum mætti því draga þá ályktun að stjórnarmenn 

geti ekki borið fyrir sig þagnarskyldu á grundvelli 58. gr. laga nr. 161/2002 þegar hluthafar 

krefjast upplýsinga um eignarhald á hlutum á nánar tilgreindum tíma. 

 

3.4. Upplýsingaréttur skv. ESB-reglum 

Lengi vel lét Evrópusambandið sig litlu varða réttindi og skyldur hluthafa í hlutafélögum. 

Áhersla var lögð á hagsmuni lánardrottna og annarra hagsmunaaðila. Litið var á hlutabréf sem 

vöru sem hægt væri að versla með á innri markaði sambandsins og þar af leiðandi frekar litið 

á hluthafa sem neytendur á þeim markaði en ekki eigendur sem ættu rétt á að hafa áhrif á rekstur 

félags.55 Í upphafi 21. aldar komu upp fjölmörg hneykslismál er vörðuðu misbresti í rekstri 

fyrirtækja. Í kjölfarið fór af stað vinna við lagalegar umbætur í Evrópu, bæði innan 

Evrópusambandsins og hjá einstökum ríkjum. Árið 2003 sendi Evrópusambandið frá sér 

skýrslu um nútímavæðingu félagaréttar og stjórnarhætti fyrirtækja innan Evrópusambandsins. 

                                                
53 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 71 – 71. mál, athugasemdir við 1. gr. 
54 Hrd. 25. ágúst 2009 í máli nr. 408/2009. 
55 European Parliament – Committee on Legal Affairs, „Rights and Obligations of Shareholders - National 
Regimes and Proposed Instruments at EU Level for Improving Legal Efficiency“, PE 462.463 (Maí 2012) 21 
<http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/pe462463_/pe462463_en.pdf> skoðað 
í mars 2017. 
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Áhersla var einkum lögð á fjóra þætti og var einn af þeim sá að styrkja þyrfti réttindi hluthafa. 

Var í því samhengi, meðal annars, vísað til fyrirspurnarréttar þeirra.56  

Í samræmi við áður nefnda skýrslu voru réttindi hluthafa í skráðum félögum styrkt með 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/36/EB frá 11. júlí 2007 um nýtingu tiltekinna réttinda 

hluthafa í skráðum félögum. Í tilskipuninni var lögð áhersla á að réttindi væru innifalin í verði 

sem greitt væri fyrir huti auk þess sem skilvirkt eftirlit hluthafa með stjórn væri forsenda góðra 

stjórnarhátta. Tilskipuninni var meðal annars ætlað að ýta undir það að hluthafar gætu nýtt 

réttindi sín yfir landamæri.  

Í 9. gr. tilskipunarinnar er hluthöfum tryggður réttur til þess að leggja fram spurningar 

á hluthafafundi, sem tengjast atriðum á dagskrá fundarins. Samhliða leggur ákvæðið skyldu á 

stjórn félags að svara þeim spurningum sem fram koma. Í tilskipuninni er ekki að finna 

sjálfstæða takmörkun á upplýsingaréttinum, á borð við skilyrðið um „verulegt tjón“ í 91. gr. 

hfl. Það er þó gert ráð fyrir því að aðildarríkjum sé heimilt að grípa til aðgerða, eða gefa 

félögum kost á að gera það, sem gætu þá mögulega takmarkað þennan rétt hluthafa til að spyrja 

spurninga og skyldu stjórnar til að svara þeim. Slíkar takmarkanir væru heimilar ef þær væru 

settar til þess að tryggja auðkenningu á hluthöfum, gott fyrirkomulag á hluthafafundum og 

undirbúning þeirra svo og verndun trúnaðarupplýsinga og viðskiptahagsmuna félaga.57  

Samþykktar voru breytingar á tilskipuninni í desember árið 2016, eftir rúmlega tveggja 

ára ferli. Ekki er þó að sjá að þær breytingar muni hafa áhrif á upplýsingarétt hluthafa.58   

 

3.5. Upplýsingaréttur á Norðurlöndunum 

Lög þeirra landa sem hér verða tekin til skoðunar hafa öll að geyma reglu sem er sambærileg 

91. gr. hfl. Reglurnar eru áþekkar innbyrðis en veita  þó hluthöfum mismikinn rétt til 

upplýsinga.  

Kveðið er á um upplýsingarétt hluthafa í 102. gr. dönsku hlutafélagalaganna.59 Reglan 

er afar sambærileg reglu 91. gr. hfl. Tjónsskilyrðið er það sama, það er, að stjórn beri ekki að 

veita upplýsingar ef hún telur að það muni leiða til verulegs tjóns (d. væsentlig skade) fyrir 

félagið. Er þar jafnframt að finna sömu takmörkun hvað varðar efni þess sem um er spurt, 

upplýsingarnar verða að skipta máli um mat á ársreikningi, stöðu félagsins eða hafa þýðingu 

                                                
56 Massimo Belcredi and Guido Ferrarini, Boards and Shareholders in European Listed Companies – Facts, 
Context and Post-crisis Reforms (Cambridge University Press 2014) 3-4. 
57 Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the excercise of 
shareholders in listed companies [2007] OJ L184/17. 
58 European Commission - Fact Sheet, „Shareholders' rights directive Q&A“ (14. mars 2017) 
<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm> skoðað í mars 2017. 
59 Lovbekendtgoerelse nr. 1089 af 14. 9. 2015 om aktie- og anpartsselskaber 
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varðandi ákvarðanir sem á að taka á fundinum. Sé ekki mögulegt að veita upplýsingarnar sem 

óskað er eftir á fundinum, hefur félagið tvær vikur til þess að gera þær aðgengilegar hluthöfum, 

og senda þær þeim hluthöfum sem eftir því hafa óskað, sbr. 2. mgr. 102. gr. dönsku hfl.   

Í 15. gr. 5. kafla norsku hlutafélagalaganna60 er að finna ákvæði um upplýsingaskyldu 

stjórnar gagnvart hluthöfum. Þó svo að ákvæðið sé að mörgu leyti sambærilegt ákvæðum 

danskra og íslenskra laga, er það víðtækara og leggur nokkuð meiri skyldur á herðar stjórninni. 

Auk þess að eiga rétt á upplýsingum sem geta haft áhrif á mat á ársreikningi, stöðu félagsins 

eða afstöðu hluthafa varðandi ákvarðanir er taka skal á fundinum, eiga hluthafar rétt á 

upplýsingum um önnur mál sem eru á dagskrá fundarins, þrátt fyrir að ekki eigi að taka 

ákvörðun um þau. Verða upplýsingarnar að vera til þess fallnar að valda félaginu óhóflegum 

skaða (n. uforholdsmessig skade) svo stjórn geti komist hjá því að veita þær. Í 2. mgr. 15. gr. 

norsku laganna er vikið að upplýsingum sem ekki eru veittar á fundinum sjálfum. Í þeim 

tilvikum ber stjórn að útbúa skriflegt svar innan tveggja vikna. Það svar skal svo sent öllum 

hluthöfum með þekkt heimilisfang, óháð því hvort þeir hafa óskað eftir því eða ekki.  

Ákvæði 32.-33. gr. 7. kafla sænsku hlutafélagalaganna61 hafa að geyma reglur um rétt 

hluthafa til upplýsinga. Samkvæmt orðanna hljóðan tekur rétturinn aðeins til upplýsinga sem 

skipt geta máli við mat á fjárhagsstöðu félagsins eða geta haft áhrif á mat á atriði sem er á 

dagskrá fundarins. Ekki er vísað til upplýsinga er geta haft áhrif á mat á ársreikningi, en þrátt 

fyrir það verður að telja að þær falli undir upplýsingar um fjárhagsstöðu félags. Orðalag 

ákvæðisins þarf því ekki að þýða að upplýsingaskyldan sé þrengri í Svíþjóð en í hinum 

Norðurlöndunum. Í 34.-35. gr. 7. kafla sænsku laganna er að finna nokkuð nákvæm ákvæði um 

það hvernig stjórn beri að bregðast við ef hún telur að upplýsingar verði ekki veittar hluthafa 

án þess að valda félaginu miklu tjóni (s. väsentlig skada). Í þeim tilvikum ber stjórn að tilkynna 

þeim hluthafa sem óskað hefur eftir upplýsingunum um það samstundis. Innan tveggja vikna 

frá slíkri tilkynningu getur hluthafi krafist þess að stjórn afhendi endurskoðanda 

upplýsingarnar. Endurskoðandi skal svo leggja fram skriflegt álit þar sem hann tekur afstöðu 

til þess hvort upplýsingarnar hefðu breytt einhverju um endurskoðun, samstæðureikningsskil 

eða hvort þær á annan hátt gefa tilefni til andmæla. Skulu slíkar breytingar eða andmæli þá 

koma fram í álitinu. Fyrrnefnt álit endurskoðanda skal stjórn gera aðgengilegt hluthöfum og 

senda afrit af því til þess hluthafa sem óskaði eftir upplýsingunum. Telja verður að ákvæðið sé 

til þess fallið að treysta rétt hluthafanna og veita stjórninni talsvert aðhald. Líkt og í lögum 

                                                
60 Lov om aksjeselskaper 13. juni 1997 nr. 44 
61 Aktiebolagslag (2005:551) 
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hinna Norðurlandanna þá verða upplýsingar sem ekki verða veittar á fundinum að vera 

skriflega aðgengilegar hjá félaginu, innan tveggja vikna. Aðeins þarf að senda upplýsingarnar 

til þess hluthafa sem óskaði eftir upplýsingunum og er ákvæðið að þessu leyti þrengra en í 

hinum Norðurlöndunum, þar sem gert er ráð fyrir að upplýsingarnar séu sendar á alla hluthafa, 

eða að minnsta kosti alla þá sem óska eftir því. 

Vert er að nefna að í lögum ofangreindra þriggja landa nær upplýsingarétturinn einnig 

til tengsla félagsins við önnur félög innan sömu samstæðu.  

 

4. Takmarkanir á upplýsingarétti hluthafa 

Réttur hluthafa til upplýsinga er langt í frá fortakslaus. Takmarkanir á réttinum leiða bæði af 

ákvæðum laga og af uppbyggingu hlutafélaga og hlutverkum hverrar stjórnareiningar fyrir sig. 

Tvær veigamestu undantekningarnar á upplýsingaréttinum er að finna í 91. gr. hfl.  

 

4.1. „Án verulegs tjóns“ 

Annað skilyrði þess að upplýsingar verði lagðar fram er að þær muni ekki valda félaginu tjóni, 

líkt og fram kemur í 1. mgr. 91. gr. hfl. Sem fyrr segir var upplýsingarétturinn víkkaður með 

lögum nr. 68/2010, þar sem gerður var áskilnaður um að upplýsingarnar muni valda félaginu 

verulegu tjóni. Í frumvarpinu kom fram að breytingarnar grundvölluðust á því að það væri 

félagsstjórn sem hefði lokaorðið um það hvort upplýsingar myndu skaða félagið. Ákvæði 

þágildandi laga hafi því gert stjórn auðvelt fyrir að komast hjá upplýsingagjöf.62  

Meti félagsstjórn það sem svo að framlagning tiltekinna upplýsinga á hluthafafundi 

muni valda félaginu verulegu tjóni, er henni því ekki skylt að leggja upplýsingarnar fram á 

hluthafafundi. Það er félagsstjórn sem metur það hvort tilefni standi til þess að beita þessari 

undanþágu, jafnvel þó svo að spurningu hafi verið beint til framkvæmdastjóra. Ekki er tekið 

fram í ákvæðinu eða lögskýringargögnum hvaða atriði það eru sem koma til skoðunar við matið 

á því hvort upplýsingar muni skaða félagið. Í dönskum rétti hefur verið litið svo á að til þess 

að stjórn sé heimilt að víkja frá hinni lögbundnu skyldu til að veita upplýsingar þurfi það að 

vera niðurstaða stjórnar, út frá heildstæðu viðskiptalegu mati, að framlagningin muni valda 

tjóni á rekstrinum.63 Til að mynda gæti stjórn neitað því að veita upplýsingar um 

viðskiptaleyndarmál eða áætlanir félagsins sem væru á viðkvæmu stigi. Orðalag ákvæðisins 

                                                
62 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 960 – 569. mál, athugasemdir við 11. gr. 
63 Erik Werlauff, Werlauff's kommenterede Aktieselskabslov (2. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002) 
392.  
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gefur þó tilefni til að ætla að þýðingarmiklar ástæður verði að liggja að baki synjun stjórnar um 

að veita upplýsingar. Stjórn geti ekki skýlt sér á bak við ákvæðið einfaldlega vegna þess að 

henni þætti spurningin óþægileg eða óviðeigandi.64 Líkt og fram hefur komið á 

upplýsingaskyldan við um samband félagsins við félög innan sömu samstæðu. Því hefur verið 

talið að takmörkunina verði að skýra sem svo að synja megi um upplýsingar ef stjórn telur að 

þær muni skaða eitthvert félag innan samstæðunnar, en ekki aðeins það félag þar sem 

spurningin er lögð fram.65 

 

4.2. „Málefni, sem skipta máli“ 

Stjórn er aðeins skylt að veita upplýsingar um þau málefni sem skipta máli um mat á 

ársreikningi félagsins og stöðu þess að öðru leyti, eða geta haft áhrif á afstöðu hluthafa til mála 

sem taka á ákvörðun um á fundinum sbr. orðalag 1. mgr. 91. gr. Hafi þær upplýsingar sem 

óskað er eftir slíka þýðingu eða áhrif, ber stjórn skylda að veita þær. Sé hins vegar óskað eftir 

upplýsingum sem enga þýðingu hafa fyrir félagið og rekstur þess getur stjórn vikið sér undan 

því að veita slíkar upplýsingar. Ekki eru alltaf skýr mörk þarna á milli.  

Það má spyrja sig hvort stjórn geti borið fyrir sig að upplýsingarnar skipti ekki máli og 

því beri henni ekki að veita þær. Um það virðast danskir fræðimenn ekki á einu máli. Annars 

vegar hefur því verið haldið fram að til þess að stjórn geti neitað hluthöfum um upplýsingar 

þurfi þær að leiða til verulegs tjóns, sbr. umfjöllun í kafla 4.1.66 Hins vegar hefur verið talið að 

orðalag ákvæðisins feli í sér sjálfstæða takmörkun á rétti hluthafa til að krefja stjórn um 

upplýsingar. Ekki eigi að tefja hluthafafundi með tilgangslausum spurningum.67 Með tilliti til 

markmiða ákvæðisins verður að telja að ástæða sé til að skýra ákvæðið rúmt og takmarka ekki 

upplýsingaréttinn um of, enda leiðir of þröng túlkun til þess að erfiðara er fyrir hluthafa að 

kynna sér málefni félags og hafa eftirlit með stjórn. Það hlýtur að vera matskennt hvaða 

upplýsingar geta skipt einstaka hluthafa  máli við mat á stöðu félagsins eða haft áhrif á afstöðu 

þeirra í tilteknum málum. Stjórn verður þó að geta neitað því að svara spurningum sem 

augljóslega eru þýðingarlausar. 

Svo virðist sem ekki hafi reynt á skýringu á þessu atriði fyrir dómstólum hér á landi. 

Það má þó finna dæmi þess að hluthafar, sem óskað hafi eftir upplýsingum frá stjórn, hafi verið 

                                                
64 Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber - Aktie- og Anpartsselskabsret (1. útg., Forlaget Thomson A/S 
2003) 446. 
65 Paul Krüger Andersen, Studier i dansk koncernret (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1997) 498. 
66 Paul Krüger Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret (9. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006) 397.  
67 Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber - Aktie- og Anpartsselskabsret (2. útg., Forlaget Thomson A/S 
2007) 528. 
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óánægðir með fengin svör og talið þau ófullnægjandi. Á aðalfundi FL Group árið 2008 óskaði 

Vilhjálmur Bjarnason, hluthafi í félaginu, eftir upplýsingum frá stjórn um nánar tilgreind átta 

atriði. Ekki var hægt að svara öllum spurningunum á fundinum, en nýtt var heimild 2. mgr. 91. 

gr. hfl. og lágu svör stjórnarinnar fyrir nokkru síðar. Stjórnin neitaði að svara sumum 

spurningunum, bar fyrir sig nokkuð þrönga túlkun á 91. gr. hfl. og vísaði ítrekað til þess að 

upplýsingarnar sem óskað væri eftir skiptu ekki máli við mat á ársreikningi félagsins. 

Vilhjálmur var ósáttur við þessi svör en málið fór þó aldrei fyrir dómstóla og því ekki víst hvort 

hin þrönga túlkun stjórnarinnar hefði staðist skoðun.68  

Talið hefur verið að ef spurning hluthafa varðar fjárhagsstöðu félags eða er forsenda 

þess að minnihluti geti notið réttinda sinna, beri stjórn að veita svör.69 Í dönskum rétti hefur 

verið litið svo á að skoðanir stjórnar eða hugleiðingar varðandi málefni eða stefnu félagsins 

teljist ekki til upplýsinga í skilningi ákvæðisins. Stjórn beri því ekki að veita svör við slíkum 

spurningum.70  

 

4.3. Aðrar reglur sem takmarka upplýsingaréttinn 

Ýmsar sérreglur geta komið til skoðunar í tengslum við kröfu hluthafa um veitingu tiltekinna 

upplýsinga. Sé hlutafélagið sem um ræðir fjármálafyrirtæki koma til að mynda ákvæði 58. gr. 

laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki til skoðunar. Þar er kveðið á um að stjórnarmenn og 

framkvæmdastjórar fjármálafyrirtækis séu bundnir þagnarskyldu um allt það sem þeir fá 

vitneskju um við framkvæmd starfa síns og varðar viðskipta- eða einkamálefni viðskiptamanna 

þess, nema skylt sé að veita upplýsingar samkvæmt lögum. Í skýringum við ákvæðið í 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpi því sem varð að lögum nr. 161/2002 er beiting þessa 

ákvæðis háð mati hverju sinni.71 Í Hrd. 758/200972 krafðist hluthafi í Glitni banka hf., úrskurðar 

um að bankanum yrði gert skylt að afhenda sér gögn sem fylgdu kröfulýsingu skilanefndar 

bankans í þrotabú Fons hf. Hafði hluthafinn áður óskað eftir gögnunum, bæði frá bankanum 

og frá Fons, en þeirri kröfu verið hafnað. Glitnir banki hf. taldi sig bundinn af ákvæðum laga 

um bankaleynd og því væri honum ekki heimilt að veita umræddar upplýsingar. Í niðurstöðu 

héraðsdóms var vísað til þess að bankaleyndinni væri ætlað að vernda viðskiptahagsmuni 

                                                
68 „Átta spurningar Vilhjálms Bjarnasonar til FL Group og svör Jóns Ásgeirs“ Viðskiptablaðið (Reykjavík 11. 
mars 2008) <http://www.vb.is/frettir/atta-spurningar-vilhjalms-bjarnasonar-til-fl-group/20223/> skoðað í mars 
2017; „Vilhjálmur ósáttur við svör FL Group“ Morgunblaðið (Reykjavík 26. mars 2008) 
<http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2008/03/26/vilhjalmur_osattur_vid_svor_fl_group/> skoðað í mars 2017.  
69 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 252. 
70 Paul Krüger Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret (8. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004) 382. 
71 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 218 – 215. mál, athugasemdir við 58. gr. 
72 Hrd. 20. janúar 2010 í máli nr. 758/2009. 
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viðskiptavinar, en ekki fjármálafyrirtækið sjálft. Fallist var á kröfu hluthafans og var bankanum 

gert að afhenda honum fyrrnefnd gögn. Þá hefur Hæstiréttur ekki heldur fallist á að bankaleynd 

ætti við þegar kemur að upplýsingum varðandi eignarhald á hlutum frá einum tíma til annars, 

enda sé hluthöfum tryggður aðgangur að þeim upplýsingum lögum samkvæmt, sbr. Hrd. 

408/2009, sem reifaður var í kafla 3.2. hér að ofan.  

 

5. Úrræði hluthafa ef upplýsingaréttur er brotinn 

5.1. Málshöfðun 

Telji hluthafi að upplýsingaréttur hans hafi verið brotinn standa honum nokkrar leiðir til boða. 

Fyrir það fyrsta getur hluthafi freistað þess að höfða mál á hendur félaginu, vegna hinna meintu 

brota.73  

 

5.1.1. Krafa um aðgang 

Hluthafi gæti gert kröfu um það fyrir dómstólum að stjórn veiti aðgang að skriflegum 

upplýsingum í samræmi við 2. mgr. 91. gr. hfl. og 2. mgr. 66. gr. ehl. Það gæti þó reynst 

erfiðleikum háð, enda þyrfti hluthafi að sýna fram á að neitun stjórnar um upplýsingar hafi 

verið óréttmæt og jafnframt getur reynst erfitt að gera nægilega skýrar kröfur. Það athugast að 

samkvæmt 91. gr. hfl. á hluthafi ekki rétt á því að fá sjálfur aðgang að bókum og skjölum 

félags, upplýsingarétturinn takmarkast við þær upplýsingar sem stjórn tekur saman. Regluna 

má ráða af Hrd. 1968:315.74 Í málinu krafðist hluthafi þess af stjórn að hann fengi aðgang að 

bókum og skjölum félags. Krafðist hann innsetningar með beinni fógetagerð (nú bein 

aðfaragerð), en kröfunni var hafnað fyrir dómi. Löggjöf hefur breyst frá því dómurinn féll, en 

því hefur verið haldið fram að sama niðurstaða myndi engu að síður fást í dag.75 

 

5.1.2. Ógilding ákvörðunar 

Hafi ákvörðun hluthafafundar verið tekin með ólögmætum hætti eða brjóti hún gegn ákvæðum 

hlutafélagalaga eða samþykktum félagsins, geta m.a. hluthafar höfðað mál vegna hennar sbr. 

1. mgr. 96. gr. hfl. og 71. gr. ehl. Svo ákvæðinu verði beitt þarf að liggja fyrir ákvörðun, „sem 

tekin er af hluthafafundi, enda þó hún sé haldin formlegum eða efnislegum annmörkum.“76 Það 

athugast að aðeins er hægt að höfða mál á þessum grundvelli ef ályktun hluthafafundar hefur 

                                                
73 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 252. 
74 Hrd. 20. mars 1968 í máli nr. 190/1967. 
75 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 253. 
76 Alþt. 1977-1978, A-deild, þskj. 51 – 49. mál, athugasemdir við 76. gr. hfl.   
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réttaráhrif. Tilmæli eða aðrar óbindandi yfirlýsingar myndu ekki duga til.77 Hluthafi getur í 

slíku máli krafist þess að ákvörðun verði breytt eða hún ómerkt sbr. 4. mgr. 96. gr. hfl. og 4. 

mgr. 71. gr. ehl. Samkvæmt ákvæðinu bindur dómur í slíku máli alla hluthafa, hvort sem þeir 

hafa staðið að málshöfðun eða ekki. Telji hluthafi að stjórn hafi með ólögmætum hætti synjað 

honum um upplýsingar sem óskað var eftir í tengslum við tiltekna ákvörðun hluthafafundar, 

mætti því ætla að hann geti höfðað mál til ógildingar ákvörðuninni samkvæmt fyrrnefndu 

ákvæði, enda hafi reglur 91. gr. hfl. verið brotnar þegar ákvörðun var tekin.78  

 

5.1.3. Skaðabótaskylda stjórnar 

Stjórnarmenn og framkvæmdastjórar geta borið bótaábyrgð gagnvart hluthöfum vegna tjóns 

sem þeir valda þeim, hvort sem er af ásetningi eða gáleysi sbr. 1. mgr. 134. gr. hfl. og 1. mgr. 

108. gr. ehl. Bótaskyldan takmarkast við tjón sem hluthafar verða fyrir vegna brota stjórnar á 

ákvæðum hlutafélagalaga eða samþykktum félagsins. Leiði tjón af öðrum orsökum fellur það 

ekki undir ákvæðið, en stjórn gæti engu að síður orðið skaðabótaskyld á grundvelli hinnar 

almennu sakarreglu skaðabótaréttarins.79 Í Hrd. 64/201180 taldi hluthafi í Glitni banka hf. sig 

hafa orðið fyrir tjóni þegar bréf hans í félaginu urðu verðlaus við fall bankans í október árið 

2008. Tjónið taldi hann að rekja mætti til ákvarðana fyrrum stjórnenda bankans, sem hefðu 

verið ólögmætar. Í niðurstöðu dómsins er vikið að því að um sé að ræða einstaklingsbundið 

tjón hluthafans og ætti hann því lögvarða hagsmuni í málinu. Sambærilegar kröfur sem aðrir 

hluthafar kynnu að eiga á hendur fyrrum stjórnendum breyttu þar engu um.  

Af þessum dómi og fyrrnefndu ákvæði leiðir að með brotum á skyldum sínum 

samkvæmt hlutafélagalögunum geta stjórnendur bakað sér bótaábyrgð gagnvart hluthöfum, 

bitni brotin sérstaklega á viðkomandi hluthafa. Hefur sambærileg túlkun jafnframt komið fram 

í dönskum fræðiritum.  Tjón sem leiðir af ráðstöfunum sem byggjast á röngum upplýsingum 

frá stjórn hefur þar sérstaklega verið nefnt.81 Líkt og áður er vikið að er það lögbundin skylda 

stjórnar að veita hluthöfum upplýsingar ef eftir þeim er óskað. Hafi stjórn vanrækt 

upplýsingaskyldu sína gagnvart hluthafa og hluthafi telur að vanrækslan hafi leitt til tjóns fyrir 

hann, má því ætla að hluthafinn geti átt sjálfstæðan rétt til þess að leita réttar síns gagnvart 

stjórn félagsins á þeim grundvelli.    

 

                                                
77 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 286. 
78 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 253. 
79 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 373. 
80 Hrd. 22. mars 2011 í máli nr. 64/2011. 
81 Paul Krüger Andersen, Aktie- og anpartsselskaber (11. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010) 495. 
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5.2. Skjóta máli til hluthafafundar 

Hluthafafundur er, sem áður segir, æðsta yfirvald félags. Líkt og fram kom í athugasemdum með 

frumvarpi til hlutafélagalaga nr. 32/1978, hlýtur hluthafafundur, á þeim grundvelli, að hafa heimild til 

þess að krefja stjórn um þær upplýsingar sem fundurinn telur þörf á.82 Stjórn hafi því almenna 

upplýsingaskyldu gagnvart hluthafafundi. Í norskum rétti hefur verið talið að með einföldum 

meirihluta geti hluthafafundur krafist þess að stjórn veiti upplýsingar um tiltekin atriði, jafnvel þó svo 

að stjórn telji að upplýsingarnar geti valdið félaginu tjóni. Sambærileg regla er hins vegar ekki í gildi 

í dönskum rétti. Paul Krüger Andersen hefur þó velt upp þeim möguleika að framkvæmdin gæti staðist 

skoðun samkvæmt þarlendum rétti, ef allir hluthafar félags væru mættir á hluthafafund.83 Stefán Már 

Stefánsson virðist líta svo á að að hér á landi sé í gildi sambærileg regla og í Noregi. Hluthafi sem telur 

að upplýsingaskyldan hafi verið vanrækt gæti samkvæmt því skotið máli sínu til hluthafafundar og 

með einföldum meirihluta ætti hluthafafundurinn að geta krafið stjórn um að veita upplýsingarnar, 

óháð því hvort þær kunni að leiða til tjóns fyrir félagið að mati stjórnar.84 Ekki virðist hafa reynt á 

þetta atriði fyrir dómstólum hér á landi, en ályktun Stefáns virðist þó vera í samræmi við það sem fram 

kom í athugasemdum með frumvarpi til eldri hlutafélagalaga, sem vísað var til hér að framan.  

 

5.3. Kæra til hlutafélagaskrár 

Í 152. gr. hfl. og 126. gr. ehl. kemur fram heimild hlutafélagaskrár til þess að úrskurða að m.a. 

stjórn og framkvæmdastjóri skuli inna skylduverk af hendi, að viðlagðri ákveðinni dagssekt 

eða vikusekt. Vanræki félagsstjórn upplýsingaskylduna getur hluthafi því jafnframt vakið 

athygli hlutafélagaskrár á vanrækslunni og freistað þess að fá slíkan úrskurð.85 Slíkur úrskurður 

hlutafélagaskrár telst til þvingunarúrræða en hlutafélagaskrá er aldrei skylt að beita úrræðinu. 

Breytir þar engu hvort krafa hafi komið fram þess efnis t.d. frá hluthafa. 86 Dómur þarf til að 

koma svo ákvörðun hlutafélagaskrár um dag- eða vikusektir sé aðfararhæf sbr. 1. tl. 1. mgr. 1. 

gr. laga um aðför nr. 90/1989 (hér eftir aðfl.), enda veitir 152. gr. hfl. slíkum ákvörðunum ekki 

aðfararhæfi sbr. 6. tl. 1. mgr. 1. gr. aðfl. Lögmæti ákvörðunar hlutafélagaskrár má bera undir 

dómstóla innan mánaðar frá birtingu hans.  

 

                                                
82 Alþt. 1977-1978, A-deild, þskj. 51 – 49. mál, athugasemdir við 71. gr. 
83 Paul Krüger Andersen, Aktie- og anpartsselskaber (12. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013) 414. 
84 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 253. 
85 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 253. 
86 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 409-410. 
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5.4. Sérstök rannsókn 

Þær aðstæður geta komið upp að hluthafa gruni að stjórn hafi viðhaft starfshætti sem tilefni 

geti gefið til gagnrýni, en skortir þó nauðsynlegar upplýsingar um hvernig aðstæður séu innan 

félagsins.87 Fái hluthafi ekki fullnægjandi upplýsingar frá stjórn eða ef stjórn neitar að veita 

honum upplýsingar sem hann óskar eftir getur hluthafi, undir vissum kringumstæðum, farið 

fram á rannsókn á nánar tilgreindum atriðum er varða félagið og rekstur þess.88 Í  97. gr. hfl. 

og 72. gr. ehl. er að finna ákvæði sem veitir sérhverjum hluthafa heimild til þess að leggja fram 

tillögu um sérstaka rannsókn á stofnun félags, á tilgreindum atriðum varðandi starfsemi þess 

eða ákveðnum þáttum bókhalds eða ársreiknings. Tilefni sérstakra rannsókna getur verið 

versnandi fjárhagsafkoma félags og viðleitni hluthafa til þess að komast að ástæðum þess. 

Oftast er þó ráðist í slíkar rannsóknir í tengslum við mögulega skaðabótaábyrgð stofnenda 

félags eða stjórnar.89 Draga má þá ályktun af orðalagi ákvæðisins að hluthafi geti ávallt lagt 

fram slíka tillögu á aðalfundi, óháð því hvort málið sé á dagskrá. Sé um annan hluthafafund að 

ræða þurfi rannsóknin hins vegar að hafa verið á dagskrá fundarins.90 Það athugast að aðrir, til 

að mynda kröfuhafar, geta ekki lagt fram tillögu um sérstaka rannsókn.91  

Sérstök rannsókn felur í sér töluvert inngrip í starfsemi félagsins sem er til þess fallið 

að skapa óróa meðal hluthafa og innan félagsins almennt. Það er því mikilvægt að 

rannsóknarúrræðið sé ekki misnotað.92 Í dönsku hlutafélagalögunum er að finna sambærilegt 

ákvæði um sérstaka rannsókn. Í niðurstöðum þarlendra dómstóla hefur komið fram að það sé 

forsenda fyrir beitingu úrræðisins að hluthafi sýni fram á að ómögulegt sé að afla 

upplýsinganna með öðrum og vægari leiðum.93 Ákvæðinu er ekki ætlað að veita hluthöfum rétt 

til þess að fara fram á allsherjarúttekt á félaginu, án þess að slík rannsókn byggi á rökum og að 

hluthafi geti tiltekið hvað það er sem rannsaka eigi. Við upphaf rannsóknar er því æskilegt að 

                                                
87 Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber - Aktie- og Anpartsselskabsret (1. útg., Forlaget Thomson A/S 
2003)  509. 
88 Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber - Aktie- og Anpartsselskabsret (2. útg., Forlaget Thomson A/S 
2007)  598. 
89 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 251. 
90 Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff, Selskabsloven med kommentarer (2. útg., Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag 2014) 805. 
91 Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber - Aktie- og Anpartsselskabsret (2. útg., Forlaget Thomson A/S 
2007)  598. 
92 Jan Schans Christensen, Kapitalselskaber - Aktie- og Anpartsselskabsret (2. útg., Forlaget Thomson A/S 
2007) 600. 
93 Í UfR 2007, bls. 1151Ø var kröfu hluthafa um rannsókn vísað frá þar sem talið var sannað að hann hefði með 
einföldum hætti getað nálagst þær upplýsingar sem hann óskaði eftir hjá stjórn félagsins.  
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fyrir liggi einhverskonar rannsóknaráætlun, þar sem rannsókn er afmörkuð og meðal annars 

tiltekið að hvaða þáttum rekstursins rannsókn beinist.94   

Sé tillaga um rannsókn samþykkt fer rannsókn fram í samræmi við samþykkt 

fundarins.95 Samþykki fundurinn ekki tillöguna getur engu að síður komið til rannsóknar. 

Styðji hluthafahópur sem ræður yfir að minnsta kosti 10% hlutafjárins tillöguna, getur hluthafi 

sem krafðist rannsóknar farið þess á leit við ráðherra að rannsóknarmenn verði tilnefndir. Skal 

það gert innan mánaðar frá því fundurinn var haldinn. Ráðherra tekur tilmælin til greina telji 

hann ástæður nægjanlegar.  

Í eldri hlutafélagalögum var gerð krafa um að að tillaga nyti fylgis hluthafahóps sem 

réði yfir minnst 25% hlutafjárins. Var hlutfallið lækkað niður í 10% með lögum nr. 89/2006 

um breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög. Í frumvarpi til þeirra laga kemur fram að 

tilgangurinn með breytingunni sé meðal annars að auka aðhald með stjórnendum og möguleika 

hluthafa til að bregðast við aðstæðum sem kunna að koma upp, t.d. ef stjórn sinnir ekki skyldum 

sínum.96 Með fyrrnefndum breytingum á ákvæðinu var hluthöfum því veitt ríkari vernd og þar 

af leiðandi stutt með óbeinum hætti við upplýsingaréttinn, enda ljóst af ofangreindu að rétturinn 

til þess að krefjast sérstakrar rannsóknar samkvæmt 97. gr. hfl. er tengdur upplýsingaskyldu 

stjórnar og þar með upplýsingarétti hluthafa.97 

 

6. Upplýsingaskylda skráðra félaga til hluthafa 

Við skráningu í kauphöll gangast félög undir ítarlegra regluverk en almennt gildir um 

hlutafélög. Skráð félög þurfa til dæmis að veita markaðnum reglulegar upplýsingar um ýmis 

atriði.98 Markmið reglnanna um upplýsingaskyldu skráðra félaga er að ávallt liggi fyrir þær 

upplýsingar sem skipta fjárfesta máli og að allir fjárfestar búi yfir þeim upplýsingum. 

Reglunum er auk þess ætlað að stuðla að eðlilegri og sanngjarnri verðmyndun á markaði.99  

Um er að ræða umfangsmiklar reglur og ekki gefst tækifæri til þess að kafa ítarlega í þær hér. 

Tilefni er þó til þess að stikla á stóru, enda byggist upplýsingaréttur hluthafa í skráðum félögum 

að miklu leyti á þeim.  

                                                
94 „Skýrsla Lagastofnunar um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum“ (Lagastofnun 30. september 
2009) 62 
<https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/SKYRSLA_LAGASTOFNUNAR.pdf> skoðað í mars 
2017. 
95 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 350-351. 
96  Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 666 – 444. mál, athugasemdir við 9. gr. 
97 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 350. 
98 Andri Fannar Bergþórsson, „Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherja upplýsingar?“ (2013) 
63 Tímarit lögfræðinga 241, 242.  
99 Aðalsteinn E. Jónsson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 334-335. 
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6.1. Breytt staða hluthafa 

Með skráningu á markað breytist staða hluthafa nokkuð. Hlutbréf í félaginu öðlast meiri 

seljanleika sem getur leitt til örari breytinga á hluthafahópnum og dreifðara eignarhalds. Ef 

ekki væri fyrir hinar sérstöku reglur um upplýsingaskyldu myndu almennir hluthafar að jafnaði 

aðeins fá upplýsingar um starfsemi félagsins á aðalfundum, á árs fresti, enda gera 

hlutafélagalögin aðeins kröfu um að haldinn sé einn hluthafafundur á ári, sbr. 84. gr. hfl. Svo 

hluthafar geti farið fram á aukafund, þurfa hluthafar sem ráða yfir a.m.k. 5% hlutafjár, nema 

lægra mark sé ákveðið í samþykktum félags, að krefjast þess sbr. 85. gr. hfl. Það gæti því reynst 

almennum hluthafa í stóru félagi erfitt að knýja fram að hluthafafundur sé haldinn, í því skyni 

að kalla fram upplýsingar um félagið. Reglurnar um upplýsingaskyldu skráðra félaga tryggja 

því öllum hluthöfum greiðan aðgang að upplýsingum um það þýðingarmesta sem gerist í rekstri 

viðkomandi fyrirtækis. Forsenda eðlilegrar og sanngjarnrar verðmyndunar á markaði er að allar 

þær upplýsingar sem skipta fjárfesta máli, liggi fyrir. Reglurnar eiga það því sameiginlegt að 

snúa ekki aðeins að hluthöfum heldur að markaðnum í heild.100 Þeim reglum sem gilda um 

upplýsingaskyldu skráðra félaga má skipta í þrjá flokka: Reglur um viðvarandi 

upplýsingaskyldu (einnig kallaðar reglur um birtingu innherjaupplýsinga), reglur um 

atviksbundna upplýsingaskyldu og að lokum reglur um skyldu til að birta upplýsingar um 

breytingar á verulegum hlut atkvæðisréttar. 

 

6.2. Skylda til að birta innherjaupplýsingar 

Félagi, sem skráð er á markað, ber skylda til þess að birta opinberlega á Evrópska 

efnahagssvæðinu allar þær upplýsingar sem teljast verðmótandi, þ.e. eru líklegar til þess að 

hafa marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninga. Upplýsingarnar skulu veittar eins fljótt 

og auðið er og á jafnræðisgrundvelli sbr. 122. og 120. gr. laga nr. 108/2007 um 

verðbréfaviðskipti (hér eftir vvl.). Ef vafi leikur á því hvort upplýsingar séu verðmótandi er 

almennt betra að leyfa markaðnum að njóta vafans.101  

 

                                                
100 Aðalsteinn E. Jónsson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 332-333. 
101 NASDAQ OMX Iceland hf., „Skráning á markað“ (1. útg., NASDAQ OMX Iceland hf. febrúar 2010) 22 
<http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/77/77434_67164_nasdaqomx_skraning_a_markad.pdf> skoðað í 
apríl 2017. 
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6.3. Skylda til að birta atviksbundnar upplýsingar 

Skylda félaga til þess að birta atviksbundnar upplýsingar byggist einna helst á reglum VII. og 

VIII. kafla vvl. og reglum NASDAQ-OMX kaupallarinnar. Til þess að upplýsingaskylda á 

þeim grundvelli verði virk þurfa nánar tilgreind atvik að liggja fyrir. Eðli upplýsingaskyldunnar 

er tvenns konar. Annars vegar eru það upplýsingar um félagið sjálft, svo sem upplýsingar um 

viðskipti félags með eigin bréf, upplýsingar um ný lán og fjármögnun, ársreikninga, 

hluthafafundi og réttindi hluthafa. Hins vegar eru það upplýsingar um stjórn og stjórnendur 

félagsins, svo sem upplýsingar um starfskjarastefnur, stjórnarhætti og viðskipti stjórnar og 

stjórnenda.102  

Skyldan til þess birta atviksbundnar upplýsingar hvílir á útgefanda fjármálagernings, 

en samkvæmt 68. gr. hfl. er það því stjórn og framkvæmdastjóri sem bera ábyrgð á því að 

þessari skyldu sé fullnægt. Það sama á við um hina viðvarandi upplýsingaskyldu.103  

 

6.4. Skylda til að birta upplýsingar um breytingu á verulegum hlut atkvæðisréttar 

Í IX. kafla vvl. er fjallað um skyldu félags til að birta uplýsingar um breytingu á verulegum 

hlut atkvæðisréttar, reglur um flöggun. Reglunum er ætlað að sjá til þess að fjárfestar séu 

upplýstir um hvaða aðilar fari með verulegan hlut atkvæðisréttar í viðkomandi félagi. 

Flöggunarskyldan verður virk ef breyting á atkvæðisrétti, svo viðkomandi aðili, einn eða í 

samvinnu við aðra, nær, hækkar yfir eða lækkar niður fyrir nánar tilgreind mörk atkvæðisréttar 

sbr. 78.-80. gr. hfl. Getur slík breyting leitt af frumkvæði eiganda, svo sem vegna kaupa eða 

sölu á hlutum, en einnig við þær aðstæður að félag hækki eða lækki hlutafé sitt eða geri 

breytingar á atkvæðum eða atkvæðisrétti.104  

Skyldan til að flagga hvílir til að byrja með á þeim aðila sem fer með atkvæðisréttinn. 

Þarf hann að senda tilkynningu um breytinguna bæði til Fjármálaeftirlitsins og félagsins sjálfs. 

Eftir að slík tilkynning er send færist skyldan yfir á hið skráða félag, sem þarf þá að birta 

upplýsingarnar í tilkynningunni opinberlega.  

 

Þó svo að ekki gefist rúm til þess að fara ítarlega ofan í þær reglur sem gilda um 

upplýsingaskyldu skráðra félaga er engu að síður ljóst af þessu yfirliti að þær hafa veruleg áhrif 

á rétt hluthafa til upplýsinga. Þó svo að birtingin sé opinber, en ekki bundin við hluthafa, gerir 

                                                
102 Aðalsteinn E. Jónsson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 352. 
103 Aðalsteinn E. Jónsson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 342. 
104 Aðalsteinn E. Jónsson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 380. 
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hún það að verkum að aðgengi hluthafa að upplýsingum um félagið er mun greiðara og geta 

þeir þar af leiðandi fylgst betur með málefnum félagsins.  

 

7. Stjórnarhættir fyrirtækja 

7.1. Upphaf og þróun umræðunnar um stjórnarhætti fyrirtækja  

Cadbury-skýrslan, sem gefin var út í Englandi árið 1992, var ein fyrsta tilraunin sem gerð var 

til þess að setja fram á skipulagðan hátt viðmið um stjórnarhætti fyrirtækja. Hvatinn að baki 

gerð skýrslunnar voru hneykslismál sem komið höfðu upp hjá fyrirtækjum þar í landi og 

vörðuðu misbresti í stjórnarháttum með einum eða öðrum hætti. Var skýrslunni ætlað að byggja 

upp traust á breskum fyrirtækjum og reyna að koma í veg fyrir að sambærilegar aðstæður 

mynduðust á ný.105 Tæpum áratug eftir útgáfu Cadbury-skýrslunnar, rétt eftir aldamótin 2000, 

komu upp stór spillingarmál í Bandaríkjunum. Í kjölfarið fékk umræðan um stjórnarhætti 

fyrirtækja byr undir báða vængi, innan Bandaríkjanna sem utan, og var Ísland engin 

undantekning þar á. Markmið umræðunnar var að reyna að komst að því hvað væru æskilegir 

stjórnarhættir og hvernig þeir gætu lágmarkað líkur á því að sambærileg spillingarmál kæmu 

upp aftur.106  

Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram á því hvað hugtakið stjórnarhættir 

fyrirtækja felur í sér. Enn hefur ekki náðst að festa í sessi neina alþjóðlega viðurkennda 

skilgreiningu á hugtakinu. Að einhverju leyti má líklega rekja ástæður þess til eðlis 

umræðunnar og reglna um stjórnarhætti. Þær mótast af því umhverfi sem þær verða til í, þ.e. 

lagalegum- og hagfræðilegum aðstæðum á hverjum stað fyrir sig. Með árunum hefur hugtakið 

jafnframt þróast í takt við breytta tíma.107 Kjarninn í umræðunni er þrátt fyrir það víðast sá 

sami og eru það sömu meginatriðin sem koma til skoðunar og reynir á. Í skýrslu 

viðskiptaráðherra sem gefin var út árið 2004 var hugtakið skilgreint á  eftirfarandi hátt:  

 
Það kerfi eða sú aðferð sem fyrirtæki er stýrt og stjórnað eftir, sem og þær 
grundvallarreglur og sjónarmið sem gilda um hlutverk og ábyrgð mismunandi 
stjórnunareininga fyrirtækisins gagnvart hverri annarri og þeim aðilum sem 
hagsmuna hafa að gæta af rekstri þess.108 

                                                
105 Samuel O. Idowu and Kiymet Tunca Caliyurt, Corporate Governance – An International Perspective 
(Springer 2014) xix. 
106 „Skýrsla viðskiptaráðherra um stjórnunarhætti fyrirtækja“ (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið 2004) 4 
<http://www.althingi.is/altext/pdf/130/s/1308.pdf> skoðað í apríl 2017. 
107 „Skýrsla viðskiptaráðherra um stjórnunarhætti fyrirtækja“ (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið 2004) 6  
<http://www.althingi.is/altext/pdf/130/s/1308.pdf> skoðað í apríl 2017.  
108 „Skýrsla viðskiptaráðherra um stjórnunarhætti fyrirtækja“ (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið 2004) 6  
<http://www.althingi.is/altext/pdf/130/s/1308.pdf> skoðað í apríl 2017.  
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7.2. Samspil umræðu um stjórnarhætti og réttinda hluthafa  

Samspil milli stjórnareininga auk réttinda og hagsmuna hluthafa hafa verið grundvallaratriði í 

umræðu og viðmiðum um stjórnarhætti allt frá upphafi og fram til dagsins í dag. Leiðir það 

meðal annars af einu helsta einkenni hlutafélaga, aðskilnaði eignarhalds og stjórnunar og þeim 

hagsmunaárekstrum sem sá aðskilnaður getur valdið, hinum svokallaða umboðsvanda. Í sinni 

einföldustu mynd felur umboðsvandinn í sér að við ákvarðanatöku láti stjórnendur félags 

stjórnast af eigin hagsmunum eða hagsmunum tiltekins hluthafa, frekar en félagsins í heild.109  

Hér að neðan verður farið yfir hvernig réttindi hluthafa, og þá sér í lagi 

upplýsingarétturinn, hefur samtvinnast umræðunni um stjórnarhætti. Ógerlegt væri að ætla að 

snerta á öllum þeim skýrslum og viðmiðum sem gefin hafa verið út í svo stuttri umfjöllun. 

Sjónum verður því helst beint að skýrslum Efnahags- og framfarastofnunarinnar og 

Evrópusambandsins, en skýrslur þessara stofnana hafa sett mark sitt á umræðuna og þau viðmið 

sem sett hafa verið bæði erlendis og hérlendis. Framkvæmd í Danmörku verður einnig reyfuð, 

enda hafa Íslendingar gjarnan litið til Danmerkur við setningu reglna á sviði félagaréttar. 

 

7.2.1. Skýrsla OECD 

Árið 1999 gaf Efnahags- og framfarastofnunin (hér eftir OECD) út skýrsluna „Principles of 

Corporate Governance“ sem þýða mætti sem  „Meginreglur um stjórnarhætti fyrirtækja“. Í 

skýrslunni var að finna viðmið um það hvað teldust góðir stjórnarhættir og hvernig stuðla mætti 

að þeim.  Skýrslan hafði mikil áhrif á umræðuna um stjórnarhætti og hefur enn þann dag í dag 

mikið vægi. Framkvæmd var ítarleg endurskoðun á þessum meginreglum árið 2004, með tilliti 

til þeirra breytinga sem þá höfðu orðið.110 Önnur endurskoðun fór svo fram á árunum 2014-

2015 og kom skýrslan út í þriðja sinn árið 2015. Þó svo að viðmiðin fjalli um skráð félög geta 

þau engu að síður verið gagnlegt tæki fyrir öll hlutafélög og var markmiðið að vekja athygli á 

góðum stjórnarháttum, hvort sem er hjá minni eða stærri félögum.111  

Ekki þarf að lesa langt inn í skýrsluna frá árinu 2004 áður en samspil stjórnarhátta og 

réttinda hluthafa ber á góma. Samkvæmt inngangsorðum hinnar endurskoðuðu skýrslu eru 

helstu umfjöllunarefni hennar m.a. þau vandamál sem geta fylgt aðskilnaði milli eignarhalds 

                                                
109 Áslaug Björgvinsdóttir „Stjórnun og stjórnkerfi íslenskra hlutafélaga“ Morgunblaðið (Reykjavík 6. 
nóvember 2003) <http://www.mbl.is/greinasafn/grein/761869/> skoðað í apríl 2017. 
110 OECD, „OECD Principles of Corporate Governance“ (2004) 3 
<http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf> skoðað í apríl 2017. 
111 OECD, „G20/OECD Principles of Corporate Governance“ (2015) 9 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en> skoðað í apríl 2017. 
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og stjórnunar hluthafélaga, aukin réttindi hluthafa auk samskipta hluthafa og stjórnenda.112 Í 

inngangsorðum skýrslunnar frá 2015 er á ný vikið að mikilvægi þessara þátta, þó svo að þar sé 

einnig lögð aukin áhersla á réttindi annarra hagsmunaaðila, svo sem kröfuhafa.  

Í meginreglunum sjálfum er víða vikið að því að reglur um stjórnarhætti fyrirtækja skuli 

stefna að því að vernda réttindi hluthafa og greiða fyrir því að hluthafar geti nýtt sér réttindin. 

Réttur hluthafa til upplýsinga er þar engin undantekning. Svo dæmi séu tekin er lögð áhersla á 

að hluthafar skuli eiga rétt á því að vera nægilega upplýstir um ákvarðanir er varða 

grundvallarbreytingar á fyrirtækinu. Þeir skuli hafa aðgang að uppfærðum og fullnægjandi 

upplýsingum um hin ýmsu atriði er tengjast félaginu. Sem viðleitni til að auka þátttöku hluthafa 

á hluthafafundum megi auðvelda þeim að senda inn spurningar til stjórnar fyrir hluthafafundi 

og þar með fá undirbúin svör frá stjórn.113   

 

7.2.2. Sérfræðiskýrsla og aðgerðaráætlun ESB 

Snemma árs 2002 var sérfræðinefnd á vegum Evrópusambandsins falið að vinna að sjálfstæðu 

áliti varðandi Evrópureglur um yfirtökur og önnur lykilatriði í nútímavæðingu laga á sviði 

félagaréttar innan sambandsins. Nefndin skilaði af sér skýrslu í nóvember 2002 og var þar 

sérstök áhersla lögð á stjórnarhætti fyrirtækja. Að mati nefndarinnar fólu góðir stjórnarhættir 

meðal annars í sér að hluthafar ættu raunhæfan möguleika á að hafa áhrif á félagið. Betri 

upplýsingagjöf til þeirra væri þar mikilvægur þáttur. Að teknu tilliti til þeirrar alþjóðavæðingar 

sem orðið hefði væri eðlilegt að upplýsingatæknin væri nýtt til að auka möguleika hluthafa, 

meðal annars til þess að afla sér upplýsinga.114 

Um hálfu ári síðar leit dagsins ljós aðgerðaráætlun Evrópuráðsins á sviði félagaréttar.  

Vísað var til þess að virk umræða um stjórnarhætti fyrirtækja væri ein af ástæðum þess að 

tilefni var talið til að færa félagaréttarlöggjöf innan Evrópusambandsins í nútímahorf. Í 

áætluninni voru settar niður áherslur sem líta ætti til við lagasetningu innan sambandsins á 

                                                
112 OECD, „OECD Principles of Corporate Governance“ (2004) 11-12 
<http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf> skoðað í apríl 2017.  
113 OECD, „OECD Principles of Corporate Governance“ (2004) 
<http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf> skoðað í apríl 2017; OECD, 
„G20/OECD Principles of Corporate Governance“ (2015) <http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en> 
skoðað í apríl 2017.  
114 „Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for 
Company Law in Europe“ (European Commission 4. nóvember 2002) 47-48 
<http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf > skoðað í apríl 2017. 
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sviðinu. Líkt og skýrslu OECD var áætluninni einkum beint að skráðum félögum. Þær aðgerðir 

sem þar er greint frá gætu engu að síður verið gagnlegar öðrum félögum. 115  

Í þeim kafla áætlunarinnar sem tileinkaður er stjórnarháttum er vikið að mikilvægi þess 

að réttindi hluthafa séu styrkt, sem nauðsynlegur þáttur í góðum stjórnarháttum. Hluthöfum 

skuli gert auðveldara fyrir að nýta réttindi sín, þar með talinn réttinn til að spyrja stjórn 

spurninga. Auka þurfi aðgengi hluthafa að upplýsingum og er þar meðal annars nefnt að 

hluthöfum skuli gert kleift að nálgast upplýsingar fyrir hluthafafund í gegnum netið.116 

Hluthafar séu eigendur félaga, ekki stjórn þess, en þrátt fyrir það hafi réttindi þeirra oft verið 

fótum troðin. Mikilvægt væri að reyna að hindra það. Hávær krafa væri nú uppi um meira 

gagnsæi og betra upplýsingaflæði.117 

 

7.2.3. Skýrsla Nørby-nefndarinnar 

Líkt og í mörgum öðrum löndum var ráðist í vinnu við hvernig bæta mætti stjórnarhætti 

fyrirtækja í Danmörku. Viðskiptaráðherra Danmerkur skipaði nefnd sem fara skyldi fyrir þeirri 

vinnu. Skýrsla nefndarinnar, sem jafnan er kölluð Nørby-nefndin eftir formanni hennar, kom 

út í árslok 2001 og ber heitið „Stjórnarhættir fyrirtækja í Danmörku – tillögur að góðum 

stjórnarháttum fyrirtækja í Danmörku“. Tillögurnar áttu fyrst og fremst að ná til skráðra félaga 

og félaga sem stefndu á skráningu. Nefndin vonaðist þó til þess að tillögurnar myndu einnig ná 

til óskráðra félaga.118  

Í skýrslunni er lagt til að hluthöfum sé auðveldað að nota réttindi sín og að tæknin verði 

nýtt til að bæta samskipti milli stjórnar og hluthafa. Veiting upplýsinga til hluthafa, bæði 

núverandi og mögulegra, er af nefndinni talin nauðsynleg til þess að tryggja gagnsæi og 

heilindi. Gott upplýsingaflæði til hluthafa hjálpi til við að mynda farsælt samstarf milli 

stjórnareininga. Gagnsæi varðandi það hvernig stjórn og framkvæmdastjórn vinnur og hver 

                                                
115 Commission of the European Communities, „ Modernising Company Law and Enhancing Corporate 
Governance in the European Union - A Plan to Move Forward“ (Communication) COM (2003) 284 final. 7-8. 
116 Commission of the European Communities, „ Modernising Company Law and Enhancing Corporate 
Governance in the European Union - A Plan to Move Forward“ (Communication) COM (2003) 284 final. 13-
14. 
117 Commission of the European Communities, „ Modernising Company Law and Enhancing Corporate 
Governance in the European Union - A Plan to Move Forward“ (Communication) COM (2003) 284 final. 7-8. 
118Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark - Anbefalinger for god selskabsledelse i 
Danmark“ (2001) 18 <https://corporategovernance.dk/sites/default/files/noerby-udvalgets-rapport-fra-2001.pdf> 
skoðað í apríl 2017. 
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grundvöllur ákvarðana þeirra sé, geri hluthöfum auðveldara um vik að beita réttindum sínum. 

Slík upplýsingagjöf hefði þau áhrif að traust á fyrirtækinu eykst.119  

 

7.2.4. Skýrslur og viðbrögð á Íslandi 

Í lok mars árið 2004 lagði viðskiptaráðherra Íslands fram skýrslu um stjórnarhætti fyrirtækja. 

Grunnstefin í skýrslunni voru þau sömu og í helstu skýrslum erlendra aðila og komu réttindi 

hluthafa þar við sögu. Vikið var að því að góðir stjórnarhættir yrðu að miða að því að réttur 

hluthafa væri virtur og að hluthöfum væri gert sem auðveldast fyrir að nýta sér þann rétt. 

Samskipti milli stjórnunareininga yrðu að vera virk og hluthafar yrðu að geta nýtt sér 

ákvarðanatökurétt sinn varðandi málefni félagsins, komið sjónarmiðum sínum á framfæri og 

haft eftirlit með stjórn. Öflug miðlun upplýsinga milli stjórnareininga og virk samskipti væru 

afar mikilvæg til að stuðla að því.120  

Verslunarráð Íslands, Kauphöll Íslands og Samtök atvinnulífsins gáfu út fyrstu íslensku 

viðmiðin um stjórnarhætti fyrirtækja, en þau komu út í mars árið 2004. Í inngangi viðmiðanna 

kom fram að „mikilvægur þáttur í að tryggja traust til viðskiptalífsins [sé] að bæta starfsreglur 

í samskiptum hluthafa, stjórna og stjórnenda“ og að leiðbeiningarnar miði að því. Enga 

umfjöllun var þó að finna í sjálfum leiðbeiningunum um samskipti stjórnar við hluthafa eða 

gagnsæi. Ólíkt því sem lagt var upp með í öllum áðurnefndum skýrslum var heldur ekki vikið 

að því hvernig efla mætti áhrif hluthafa.121 Stuttu eftir útgáfu leiðbeininganna lýsti Áslaug 

Björgvinsdóttir þeirri skoðun í grein sinni Stjórnarhættir fyrirtækja og fyrstu viðmiðin á 

Íslandi, að við endurskoðun leiðbeininganna væri æskilegt að staða hluthafa, aðgengi þeirra að 

upplýsingum og möguleikar þeirra til áhrifa yrði veitt meiri athygli. Taldi hún brýnt að bæta 

samskipti stjórnar við hluthafa og auka gagnsæi í íslenskri hlutafélagamenningu. 

Grundvallarforsenda skilvirkrar beitingar ýmissa réttinda væri gott aðgengi hluthafa að 

upplýsingum og að hennar mati væri aukin upplýsingagjöf betur til þess fallin að styrkja stöðu 

hluthafa og veita stjórn aðhald, en lagareglur um aukin efnisleg réttindi handa hluthöfum eða 

skorður á svigrúmi stjórnenda.122  

                                                
119 „Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark - Anbefalinger for god selskabsledelse i 
Danmark“ (2001) <https://corporategovernance.dk/sites/default/files/noerby-udvalgets-rapport-fra-2001.pdf> 
skoðað í apríl 2017. 
120 „Skýrsla viðskiptaráðherra um stjórnunarhætti fyrirtækja“ (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið 2004) 21-23 
<http://www.althingi.is/altext/pdf/130/s/1308.pdf> skoðað í apríl 2017. 
121 „Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja“ (Verslunarráð Íslands, Kauphöll Íslands og Samtök 
atvinnulífsins 2004) <http://news.icex.is/attachments/other/LeidbeiningarCG_islenska.pdf> skoðað í apríl 2017. 
122 Áslaug Björgvinsdóttir, „Stjórnarhættir fyrirtækja og fyrstu viðmiðin á Íslandi“ (2004) 1 Tímarit Lögréttu 87, 
96. 
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Síðan þá hafa viðmiðin verið endurskoðuð nokkuð reglulega. Í þriðju útgáfu þeirra, frá 

árinu 2009, voru gerðar allmiklar breytingar á leiðbeiningunum og þær gerðar ítarlegri. Áhersla 

var á aukið gagnsæi og ítarlegri birtingu upplýsinga. Til að mynda er þar kveðið á um að allar 

helstu upplýsingar um starfsemi félags skuli vera aðgengilegar á vefsíðu þess og þær uppfærðar 

reglulega. Heildstæðum kafla um hluthafafund var bætt við auk kafla um samskipti stjórnar við 

hluthafa. Telja verður að þar hafi verið stigið skref í rétta átt, í samræmi við erlenda framkvæmd 

og fyrrnefndar athugasemdir Áslaugar. Því hefur verið haldið fram að það sé að mörgu leyti 

æskilegra að þau viðmið sem sett séu fram um stjórnarhætti séu ekki bindandi að lögum, þ.e. 

að brugðist sé við með setningu leiðbeininga og annarra óskuldbindandi reglna en ekki endilega 

með lagasetningu.123 Löggjafinn hefur engu að síður talið ástæðu til þess að festa í lög ákveðin 

atriði sem leiða má beint að stjórnarháttaumræðu síðustu ára, þá meðal annars varðandi 

upplýsingagjöf til hluthafa. Sem dæmi um slíka lagasetningu má nefna 3. gr. laga nr. 89/2006, 

en með henni var nýju ákvæði bætt við hlutafélagalögin, 79. gr. a. Þar er kveðið á um að 

hluthafafundur skuli samþykkja starfskjarastefnu félagsins varðandi laun og aðrar greiðslur til 

forstjóra og annarra æðstu stjórnenda félagsins, svo og stjórnarmanna þess.  

 

7.3. Form upplýsingagjafar stjórnar til hluthafa 

Einn þáttur í góðum stjórnarháttum er að upplýsingagjöf til hluthafa sé vönduð, líkt og vikið 

var að í skýrslu viðskiptaráðherra frá árinu 2004.124 Aukin umræða og meðvitund í samfélaginu 

um stjórnarhætti hefur ekki einungis haft áhrif á hve miklar upplýsingar hluthafar eru taldir 

eiga rétt á, heldur einnig á það hvernig slíkri upplýsingagjöf er háttað.  

Í þriðju og fjórðu útgáfu leiðbeininga Viðskiptaráðs er skilvirkt og aðgengilegt 

fyrirkomulag samskipta milli hluthafa og stjórnar talið æskilegt og „samskipti stjórnar við 

hluthafa eiga að einkennast af hreinskilni, vera skýr og samræmd“.125 Á það við um 

upplýsingagjöf líkt og önnur samskipti. Í fimmtu útgáfu leiðbeininga Viðskiptaráðs er vikið að 

því berum orðum að allir hluthafar skuli hafi sama aðgengi að upplýsingum  um hagi félagsins. 

Takmarka skuli upplýsingagjöf við hluthafafundi eða miðlun samræmdra skilaboða til allra 

                                                
123 Áslaug Björgvinsdóttir, „Stjórnarhættir fyrirtækja og fyrstu viðmiðin á Íslandi“ (2004) 1 Tímarit Lögréttu 87, 
91. 
124 „Skýrsla viðskiptaráðherra um stjórnunarhætti fyrirtækja“ (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið 2004) 23 
<http://www.althingi.is/altext/pdf/130/s/1308.pdf> skoðað í apríl 2017. 
125 „Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja“ (3. útg., Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Icelands hf. og 
Samtök atvinnulífsins 2009) 23 <http://vi.is/files/CG3lokaweb_886826181.pdf> skoðað í apríl 2017; 
„Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja“ (4. útg., Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Icelands hf. og Samtök 
atvinnulífsins 2012) 17 <http://vi.is/files/CG3lokaweb_886826181.pdf> skoðað í apríl 2017. 
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hluthafa á sama tíma.126 Er það í samræmi við jafnræðisreglu hlutafélagaréttar, sem lengi hefur 

verið talin grundvallar regla í félagarétti en jafnræði milli hluthafa er einnig talið liður í góðum 

stjórnarháttum.127 Þó svo að í hlutafélagalögum sé að finna ákvæði sem stuðla ættu að því að 

jafnræðis sé gætt við upplýsingagjöf, svo sem ákvæði 76. gr. hfl. og 51. gr. ehl., verður að telja 

það jákvætt skref og eðlilegt með tilliti til góðra stjórnarhátta, að leiðbeiningarnar taki nú svo 

skýra afstöðu til þessa.  

 

7.4. Áhrif umræðunnar á réttindi hluthafa 

Af ofangreindri umfjöllun má ráða að sterk tengsl séu milli umræðunnar um stjórnarhætti 

fyrirtækja og réttinda hluthafa. Í þeim skýrslum sem farið var yfir hefur ítrekað verið lögð 

áhersla á að réttindi hluthafa séu styrkt sem liður í góðum stjórnarháttum og er aukinn réttur til 

upplýsinga þar á meðal. Mörg þau atriði sem nefnd hafa verið í því samhengi er annað hvort 

tekið á í lögum um hlutafélög eða í breyttum innlendum viðmiðum varðandi stjórnarhætti.  

Aukin umræða og meðvitund um þau atriði sem góðir stjórnarhættir fela í sér hafa því, bæði 

með beinum og óbeinum hætti, stuðlað að víðtækari vernd hluthafa og bættum rétti þeirra til 

upplýsinga.  

 

8. Samantekt 

Upplýsingaréttur hluthafa í hlutafélögum hefur verið talinn á meðal mikilvægustu réttinda 

hluthafa. Rétturinn er forsenda þess að hluthafar geti beitt öðrum þeim réttindum sem fylgja 

hlutafjáreign þeirra og þeir haft áhrif á rekstur félagsins. Þá veitir virk upplýsingagjöf til 

hluthafa stjórn aukið aðhald og er þar af leiðandi til þess fallin að bæta rekstur fyrirtækja.  

Í ritgerð þessari hefur verið leitast við að varpa ljósi á þær reglur sem gilda um 

upplýsingarétt hluthafa í hlutafélögum. Í öðrum kafla var fjallað almennt um 

hlutafélagaformið, stjórnkerfi íslenskra hlutafélaga og hlutverk hverrar stjórnareiningar um sig. 

Því næst var farið stuttlega yfir þau félagsréttindi sem fylgja hlutum í hlutafélögum.  Í þriðja 

kafla var sjónum beint að upplýsingarétti hluthafa, með sérstakri áherslu á 91. gr. hfl., sem 

leggur skyldu á stjórn félags að svara fyrirspurnum sem hluthafar bera upp. Þær breytingar sem 

orðið hafa á ákvæðinu voru skoðaðar og það sett í samhengi við norrænan rétt og framkvæmd 

                                                
126 „Stjórnarhættir fyrirtækja - leiðbeiningar“ (5. útg., Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq Iceland og Samtök 
atvinnulífsins 2015) 26 <http://vi.is/útgáfa/skýrslur/leidbeiningar_um_stjornarhaetti_fyrirtaekja.pdf> skoðað í 
apríl 2017. 
127  OECD, „G20/OECD Principles of Corporate Governance“ (2015) 18 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en> skoðað í apríl 2017. 
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innan Evrópusambandsins. Af þeirri umfjöllun verður ráðið að íslensk hlutafélagalöggjöf veiti 

hluthöfum afar sambærilega vernd og tíðkast annars staðar á Norðurlöndunum og í Evrópu. Í 

fjórða kafla var farið yfir tvær helstu takmarkanirnar sem finna má á upplýsingarétti hluthafa 

skv. 91. gr. hfl. og tilraun gerð til þess að varpa ljósi á það hvað þær takmarkanir fela í sér. 

Með tilliti til orðalags og markmiða ákvæðisins var dregin sú ályktun að skýra beri ákvæði um 

upplýsingarétt rúmt og að þýðingarmiklar ástæður verði að liggja því að baki kjósi stjórn að 

synja hluthöfum um upplýsingar sem óskað hefur verið eftir. Í fimmta kafla var gerð grein fyrir 

þeim úrræðum sem standa hluthöfum til boða, telji þeir brotið á rétti sínum til upplýsinga, en 

um nokkrar misróttækar leiðir er að ræða. Í sjötta kafla var stuttlega vikið að þeim sérreglum 

sem gilda um félög sem skráð hafa verið á markað. Þó svo að ekki væri farið ítarlega ofan í 

þær reglur var engu að síður ljóst að reglurnar veita hluthöfum í skráðum félögum umtalsverð 

viðbótarréttindi þegar kemur að rétti þeirra til upplýsinga. Að lokum var sjónum beint að 

stjórnarháttum fyrirtækja. Rýnt var í þróun umræðunnar um stjórnarhætti fyrirtækja og nokkrar 

af helstu skýrslum sem komið hafa út um efnið á síðustu árum. Með hliðsjón af þeim skýrslum 

voru áhrif umræðunnar á upplýsingarétt hluthafa metin. Sú ályktun var dregin að skýr tengsl 

væru á milli umræðunnar um stjórnarhætti fyrirtækja og réttinda hluthafa. Aukin umræða hefði, 

með beinum og óbeinum hætti, styrkt rétt hluthafa til upplýsinga.  
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