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Útdráttur 

Í lokaverkefni þessu verður leitast við að skýra hugtakið shareholder activism og aðgerðir 

hluthafa sem aðhyllast slíkri stefnu og kanna hvort þeir hluthafar geti nýtt sér reglur um 

minnihlutavernd í hlutafélagalögunum til að komast til áhrifa innan félaga. Í upphafi verður 

hugtakið shareholder activism skilgreint og farið yfir tegundir slíkra hluthafa, aðgerðir þeirra 

og verða dæmi um slíka hluthafastefnu skoðuð úr íslenskum fjölmiðlum. Síðan verður farið yfir 

helstu ákvæði minnihlutaverndar í hlutafélagalögunum og að lokum kannað hvaða breytingar 

eru í vændum varðandi réttindi hluthafa og áhrif þeirra á rannsóknarspurningu verkefnisins. 

Komst höfundur að því að ýsmar reglur minnihlutaverndar geta nýst hluthöfum sem aðhyllast 

shareholder activism til að komast til áhrifa innan félaga, en eru þær að mestu einskorðaðar við 

kraft fjöldans og að breytingar sem í vændum eru, ættu ekki að hafa gríðarleg áhrif á löggjöfina 

hérlendis. 
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1 Inngangur 

Í kjölfar fjármálahrunsins haustið 2008 var mikið fjallað um hlutafélagaformið, þá sérstaklega 

löggjöfina og hvort hún væri hreinlega ekki skilvirk og örugg fyrir hinn almenna hluthafa. Hin 

almenna skoðun var sú að aðilar með völd innan hlutafélaga gætu allt að því vaðið yfir aðra 

hluthafa félagsins með ákvörðunum sem aðeins þóknuðust þeim og þeirra gróðasjónarmiðum. 

Vantraust almennings á hlutafélagaforminu var því ein af ástæðum þess að löggjöfin var 

endurskoðuð. Lagastofnun Háskóla Íslands gerði í framhaldinu ítarlega úttekt á löggjöfinni með 

tilliti til hluthafa í minnihluta þ.e. minnihlutavernd hluthafa og varð sú endurskoðun tilefni til 

lagabreytinga. Það getur verið vandasamt verk fyrir löggjafann að meta hvenær vernd 

minnihlutans er orðin fullnægjandi, því of mikil vernd getur hamlað starfsemi félags og of lítil 

vernd getur gefið meirihlutanum of mikið frelsi til að starfa án mótvægis minnihlutans. 

 Tilskipanir Evrópusambandsins og upptaka þeirra í Evrópska efnahagssvæðið hafa 

mikil áhrif á félagaréttinn og koma margar af reglum um vernd minnihlutans sem og réttindi 

hluthafa almennt frá umræddum tilskipunum. Félagarétturinn í heild og reglur er varða réttindi 

hluthafa eru í sífelldri þróun og fyrr á þessu ári var birt tilskipun varðandi réttindi hluthafa í  

skráðum félögum.  

Undanfarið hefur umræðan um minnihlutavernd, meðal lögmanna og lögfræðinga innan 

félagaréttarins, tekið algjöran viðsnúning hvað varðar tilgang hennar. Nú velta menn og konur 

því fyrir sér hvort minnihlutaverndin sé orðin það mikil að hún sé farin að veita hluthöfum 

tækifæri á auknum völdum innan hlutafélaga og þar með snúast upp í andhverfu sína. Í því 

sambandi þótti höfundi áhugavert að kanna hugtakið shareholder activism og möguleg tengsl 

milli þess og minnihlutaverndar hlutafélagalaganna. Shareholder activism er alls ekkert nýyrði 

annars staðar í heiminum, þrátt fyrir að vera nánast óþekkt hérlendis. Slík hluthafastefna hefur 

verið þekkt í Bandaríkjunum frá árinu 1932 og hefur fest sig í sessi á hlutabréfamörkuðum um 

heim allan.  

Í ritgerð þessari byrjar höfundur því að skilgreina hugtakið shareholder activism og 

reynir eftir bestu getu að skýra það á einfaldan og hnitmiðaðan hátt, því vegna 

umfangstakmarkana ritgerðarinnar er ómögulegt að kryfja það til mergjar. Fjallað verður 

almennt um hugtakið, tegundir af shareholder activism, markmið þess og að lokum nefnd dæmi 

úr fréttum hérlendis þar sem má greina slíka stefnu. Því næst verða helstu reglur sem 

hlutafélagalögin hafa að geyma um minnihlutavernd rakin. Í kafla 3 verður fjallað almennt um 
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minnihlutavernd og þróun hennar hérlendis, en umfjöllum um reglurnar er skipt í tvo kafla þ.e. 

kafla 4 sem fjallar um réttindi einstakra hluthafa og kafla 5 sem fjallar um réttindi ákveðins 

hóps hluthafa. Ekki verður farið mjög ítarlega í þær reglur, að sökum stærðartakmarka 

ritgerðarinnar, heldur mun höfundur aðeins fara í aðalatriði reglnanna. Í 6. kafla kynnir 

höfundur sér ofangreinda tilskipun Evrópusambandsins og kynnir þar til leiks komandi 

breytingar varðandi réttinda hluthafa innan sambandsins. 

 Markmið  þessarar ritgerðar er að komast að því hvort hluthafar sem aðhyllast 

shareholder activism geti nýtt sér reglur hlutafélagalaganna um minnihlutavernd til að komast 

til áhrifa í hlutafélögum þ.e.a.s. nýtt sér reglur sem settar eru þeim til verndar, sér til framdráttar 

innan hlutafélags. Einnig er markmið höfundar að komast að því hvort þær breytingar sem eru 

í vændum varðandi löggjöfina, séu eitthvað sem gæti hjálpað activisma til að ná settum 

markmiðum eða kunni að hamla þeim að komast til valda innan hlutafélaga. 

2 Shareholder activism 

2.1 Hvað er shareholder activism? 

Shareholders activism er lítið þekkt hugtak hérlendis og hefur, svo höfundur viti, lítið sem 

ekkert verið skrifað um það í tengslum við félagarétt á Íslandi. Hugtakið er kannski best þekkt 

í tengslum við stjórnunarhætti fyrirtækja og þá oft á tíðum með hugtakinu hluthafalýðræði.1 

Mun höfundur, vegna skorts á betra orði, í ritgerð þessari fjalla um shareholder activism sem 

hluthafavirkni og hluthafana sjálfa í þeim skilningi sem virka hluthafa. 

Hluthafavirkni er í raun fjárfestingarstefna þar sem minnihlutaeigendur í hlutafélagi 

nýta sér réttindi sín sem eigendur með það að markmiði að auka verðmæti hlutafjár félagsins. 

Virkir hluthafar finna því fjárfestingakosti þar sem hluthafavirkni getur verið hvati til breytinga. 

Á meðan hinn „venjulegi“ hluthafi eða fjárfestir getur borið kennsl á góð fjárfestingartækifæri 

og vonað að úr þeim rætist, tekur virkur hluthafi málin í sínar hendur og nýtir sér öll sín réttindi 

til að svo gerist.2 Hluthafavirkni hefur einnig verið skilgreind á þann hátt að virkir hluthafar 

reyni að hafa áhrif á stjórnendur félaga og rekstur þess án þess þó að markmið þeirra sé að fara 

                                                 
1 Í grunninn er hluthafalýðræði skilgreint á þann hátt að jafnræði sé milli allra hluta/hluthafa, þ.e.a.s einum hlut 

fylgir eitt atkvæði. 
2 Chadwick, J. (2014). Shareholder activism defined and reviewed. Bls. 1. Sótt 2. nóvember 2017 af 

http://ancora.net/base/common/files/Documents/ShareholderActivismDefinedandReviewed%2008-14.pdf 

http://ancora.net/base/common/files/Documents/ShareholderActivismDefinedandReviewed%2008-14.pdf
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með stjórn og yfirráð þess og losna þannig við ábyrgðina sem fylgir yfirráðum félags.3 

Markmið, tilgangur og ástæða þess að virkir hluthafar nýta sér réttindi sín getur verið 

mismunandi. Getur það t.d. verið vegna umhverfissjónarmiða eða hvetja til breytinga á 

stjórnendum félagsins hluthöfum til hagsbóta. Hver sem ástæðan fyrir hluthafavirkninni er, 

verður aðaltakmarkið ávallt að vera að bæta einhverju verðmæti við félagið og getur það 

verðmæti skilað sér í betri frammistöðu félagsins á markaði eða betri stjórnun þess.4 

Í grunninn er hluthafavirkni það sem skilgreinir viðbrögð hluthafa til að bregðast við 

vandamálum innan félags á hlutabréfamarkaði. Í slíkum félögum hafa hluthafar yfirleitt látið 

rekstraraðila félags um að taka ákvarðanir varðandi hvernig skuli leysa slík vandamál en 

hagsmunir rekstraraðila og hluthafa eru ekki ávallt þeir sömu. Eitt af hlutverkum stjórnar 

félagsins er að hafa hemil á slíkum ágreiningi og ef stjórnin tekur ekki á vandanum aukast 

líkurnar á hluthafavirkni innan félaga.5 

2.2 Tegundir virkra hluthafa 

Margar tegundir virkra hluthafa eru til staðar og þrátt fyrir að almenna skoðunin sé sú að 

hluthafavirkni sé aðallega stunduð af stofnunum eða meirihluta eigenda er það ekki sannleikur 

málsins því einstakir hluthafar geta einnig verið virkir hluthafar. Hluthafar sem hafa yfir að ráða 

meirihluta í félagi verða seint taldir til virkra hluthafa í þessum skilningi þar sem þeir hafa mikil 

áhrif á ákvarðanir félagsins með því hvernig þeir kjósa og einnig með því að nýta sér meðlimi 

sína í stjórn félagsins.6 

Hluthafavirkni hefur í sumum tilvikum verið skipt í tvo flokka þ.e. varnar- eða 

sóknarsinnuð stefna. Varnarsinnuð hluthafavirkni getur komið til þegar fjárfestar sem eiga 

hagsmuna að gæta í félagi, t.d. lífeyrissjóðir, verða óánægðir með frammistöðu félagsins eða 

stjórnunarhætti þess og bregðast við með því að hvetja til viðeigandi breytinga. Slíkt er hægt að 

gera bak við tjöldin eða með því að rísa gegn stjórnendum opinberlega til dæmis lagt til að 

breyting verði á stjórnarmeðlimum og tilnefnt aðila sem þeir styðja til stjórnarsetu. Umrædd 

                                                 
3 Goranova, M. og Ryan, L.V. (2013). Shareholder activism: A multidisciplinary review. Bls. 3-4. Sótt 28. 

september 2017 af http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206313515519  
4 B. Black. (1998). Shareholder Activism and Corporate Governance in the United States. The New Palgrave 

Dictionary of Economics and the Law, vol. 3, bls. 3. Sótt 1. nóvember 2017 af https://papers.ssrn.com/sol3/ 

papers.cfm?abstract_id=45100  
5 Gillian, S. og Starks, L. (2007). The evolution of shareholder activism in the United States. Bls. 11. Sótt 4. 

nóvember 2017 af  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=959670  
6 Gillian, S. og Starks, L. (2007). The evolution of shareholder activism in the United States. Bls. 11. . Sótt 4. 

nóvember 2017 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=959670  

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206313515519
https://papers.ssrn.com/sol3/%0bpapers.cfm?abstract_id=45100
https://papers.ssrn.com/sol3/%0bpapers.cfm?abstract_id=45100
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=959670
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=959670
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aðferð er varnarsinnuð að því leyti að virkir hluthafar leitast við að vernda fjárfestinguna sína 

með þessum hætti.7 Það er því lykilatriði þegar varnarsinnuð hluthafavirkni er skilgreind að 

hluthafinn hafi átt hagsmuna að gæta í félaginu í einhvern tíma áður en hann beitir 

hluthafavirkni sinni þ.e.a.s. hluthafinn bregst aðeins við þegar hann sér eitthvað misfarast eða 

mega fara betur.8 

Í sóknarsinnaðri hluthafavirkni eru það minnihlutaeigendur í félagi sem reyna að byggja 

upp sinn eignarhlut með því að gera ráð fyrir að skipulagbreyting innan félagsins muni koma í 

veg fyrir áframhaldandi mistök og auka þar með hagnað hlutafjár síns. Virkir hluthafar sem 

aðhyllast sóknarsinnaðri hluthafavirkni munu því hvetja til breytinga innan félagsins ef 

stjórnendur félagsins taka ekki frumkvæði og bregðast við.9 Sem minnihlutaeigendur stjórna 

þeir ekki félaginu, heldur nota virkir hluthafar réttindi sín, til dæmis reglur um minnihlutavernd, 

til að hafa áhrif á stjórn og framkvæmdastjóra félags. 

Um þrjár tegundir virkra hluthafa virðist vera um að ræða þegar kemur að hluthafavirkni. 

Fyrst ber að nefna stofnanafjárfesta eins og t.d. fjárfestingarsjóði eða lífeyrissjóði og eiga þessir 

hluthafar það til að hallast að varnarsinnaðri stefnu hluhafavirknis. Einnig er um annars konar 

stofnanafjárfesta að ræða eins og til dæmis vogunarsjóði og hlutabréfasjóði sem aðhyllast 

sóknarsinnaðri stefnu og svo að lokum eru það einstakir minnihluta hluthafar.10   

2.3 Aðgerðir virkra hluthafa 

Algengast er að skipta aðgerðum virkra hluthafa í tvo flokka þ.e.a.s. óopinberar aðgerðir sem 

fara fram bak við luktar dyr og opinberar aðgerðir. Líkt og samkvæmt orðanna hljóðan eru 

óopinberar aðgerðir virkra hluthafa óséðar og geta tekið á sig margar birtingarmyndir. Þær geta 

meðal annars verið samningaviðræður haldnar í einrúmi við stjórnendur og stjórn félagsins, 

ráðfæringar, fundir, símtöl, samtöl við stjórnendur og rekstraraðila fyrirtækisins. 

                                                 
7 Cossin, D. og Caballero, J. (2013). Shareholder activism, background literature rewiew. Bls. 5. Sótt 30. 

September 2017 af https://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/BoardCenter/Web/212/ 

Literature%20Review_Shareholder%20Activism.pdf  
8 Petrus, T. (2015-2016). Shareholder activism in EU-listed companies. Bls. 8-9. Sótt 3. nóvember 2017 af  

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/272/367/RUG01-002272367_2016_0001_AC.pdf  
9 Cossin, D. og Caballero, J. (2013). Shareholder activism, background literature rewiew. Bls. 5. Sótt 30. 

september 2017 af https://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/BoardCenter/Web/212/ 

Literature%20Review_Shareholder%20Activism.pdf  
10 Petrus, T. (2015-2016). Shareholder activism in EU-listed companies. Bls. 7. Sótt 3. nóvember 2017 af 

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/272/367/RUG01-002272367_2016_0001_AC.pdf  

https://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/BoardCenter/Web/212/%0bLiterature%20Review_Shareholder%20Activism.pdf
https://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/BoardCenter/Web/212/%0bLiterature%20Review_Shareholder%20Activism.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/272/367/RUG01-002272367_2016_0001_AC.pdf
https://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/BoardCenter/Web/212/%0bLiterature%20Review_Shareholder%20Activism.pdf
https://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/BoardCenter/Web/212/%0bLiterature%20Review_Shareholder%20Activism.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/272/367/RUG01-002272367_2016_0001_AC.pdf
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 Opinberar aðgerðir virkra hluthafa geta meðal annars falið í sér fjölmiðlaherferðir, 

greinaskrif eða aðrar álíka leiðir til þess að benda opinberlega  á vankanta fyrirtækis eða stjórnar 

þess, leggja til breytinga á samþykktum eða tala opinberlega við aðra hluthafa. Einnig fellur 

það undir opinberar aðgerðir að kalla til hluthafafundar og að reyna að skipta út stjórnarmeðlimi 

eða stjórn félagsins í heild sinni.11 

2.4 Markmið með hluthafavirkni 

Sú staðreynd að eignarhald og stjórnun félags séu aðskilin eykur möguleikann á deilum milli 

stjórnenda og hluthafa félagsins. Líkt og áður hefur verið sagt fara hagsmunir þessa tveggja 

hópa ekki alltaf saman og í grunninn er hluthafavirkni beint að því sem þykir ábótavant við 

stjórnun félagsins.12 Það sem virkum hluthöfum þykir oftast ábótavant er þegar að félagið er 

ekki að standa sig vel fjárhagslega og reyna þeir þá auka verðmæti hlutafjársins með því að 

stýra félaginu í rétta átt  og þar með lausn vandans. Þar með hefur meirihluti virkra hluthafa 

einnig afskipti af viðskiptastefnum, áætlunum og stjórnunarháttum félagsins í því skyni að 

hagnast á þeim umbótum sem til koma. Sem dæmi þá einblýna vogunarsjóðir á kosningu 

stjórnarmeðlima, öllu því sem við kemur stjórnun félagsins, stjórnunarháttum þess og 

mögulegum breytingum á viðskiptaáætlunum. Þrátt fyrir að eignarhlutur vogunarsjóða sé oft 

umtalsverður, er hann þó engan vegin ráðandi og þess vegna er stuðningur annara 

stofnanafjárfesta þeim afar mikilvægur varðandi kosningar á hluhafafundum. Öllum slíkum 

afskiptum er ætlað að bæta frammistöðu félagsins, auka verðgildi hlutafjárs og þar af leiðandi 

hagnast af fjárfestingunni. 13  

Hægt er að skipta markmiðum með hluthafvirkni í þrjá flokka sem allir hafa það að 

markmiði að auka skilvirkni og hagnað hluhafa. Undir fyrsta flokkinn falla þeir virku hluthafar 

sem hafa það að markmiði að breyta stjórnendum og stjórnunarháttum félaga. Í annan flokkinn 

falla þeir fjárfestar sem vilja gera miklar breytingar á stefnu þeirra. Slíkar breytingar geta verið 

tillaga þess eðlis að hún varði sölu á eignum félagsins eða jafnvel félagsins sjálfs en einnig 

tillögur varðandi endurskipulagningu rekstursins eða sparnaðaraðgerðir. Að lokum falla í þriðja 

                                                 
11 Van der Elst, C. (2014). The corporate response to shareholder activism. Bls 5. Sótt 23. október 2017 af 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12027-014-0345-0.pdf  
12 Goranova, M. og Ryan, L.V. (2013). Shareholder activism: A Multidisciplinary review. Bls. 2. Sótt 24. október 

2017 af http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0149206313515519  
13 Petrus, T. (2015-2016). Shareholder activism in EU-listed companies. Bls. 8. Sótt 1. nóvember 2017 af  

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/272/367/RUG01-002272367_2016_0001_AC.pdf  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12027-014-0345-0.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0149206313515519
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/272/367/RUG01-002272367_2016_0001_AC.pdf
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flokkinn þeir sem vilja auka arðsemi hluta með aðferðum eins og hærra arðgreiðsluhlutfalli, 

uppkaupum eigin bréfa eða aukinni gírun14 þ.e.a.s. lækkun eiginfjárhlutfalls.15 

2.5 Dæmi um hluthafavirkni á Íslandi 

Þrátt fyrir að ekki hafi verið skrifað mikið um hluthafavirkni hérlendis í tengslum við félagarétt, 

hefur umræða um þetta málefni þó óbeint komið fram í fjölmiðlum hér á landi. Þar má nefna 

umræðu þess efnis að lífeyrissjóðir eigi að vera virkari hluthafar í þeim félögum sem þeir 

fjárfesta í og vernda hagsmuni sína á sama hátt og aðrir fjárfestar. Líkt og ein af meginreglum 

hluthafaréttar segir til um, skal vera jafnræði milli hluthafa og lífeyrissjóðirnir eru hluthafar 

sem hafa sömu réttindi og aðrir hluthafar þeirra félaga án allra takmarkana.16  

Þessi sýn kom bersýnilega fram í máli Páls Harðarsonar forstjóra Kauphallarinnar á 

fundi Viðskiptaráðs Íslands, Kauphallarinnar og Samtaka atvinnulífsins þann 26. maí 2016. Þar 

sagði Páll meðal annars að miðað við hversu stórir sjóðirnir væru á hlutabréfamarkaði væri það 

óraunhæft að þeir sætu aðgerðarlausir og þar af leiðandi gætu fjárfestar í miklum minnihluta í 

fyrirtækjum í raun farið með öll völd og þar með óbeint með fé lífeyrissjóðanna.17 Á fundinum 

tók Þorsteinn Víglundsson þáverandi framkvæmdarstjóri Samtaka Atvinnulífsins í sama streng 

og sagði það vera óhugsandi að sjóðirnir væru ekki virkir hluthafar í þeim fyrirtækjum sem þeir 

væru að fjárfesta í. Hann tók það einnig fram að með því að vera óvirkir, væru sjóðirnir að gefa 

mjög litlu hlutafé mikið vægi innan þeirra félaga.18  Þessi umræða er þó ekki ný af nálinni því 

í blaðagrein frá árinu 2014 sagði Haukur Þorsteinsson þáverandi framkvæmdastjóri 

Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins frá breytingum á hluthafastefnu sjóðsins. Hann sagði að í 

ljósi þess hve stór hluthafi sjóðurinn sé í sumum fyrirtækjum þá verði hann að vera virkur 

hluthafi og axla ábyrgð.19 

Kosning stjórnarmanna er mikið hagsmunamál meðal fjárfesta og hluthafa. Kemur 

reglulega krafa frá þeim um breytta stjórn þegar að illa gengur hjá fyrirtækinu. Dæmi um slíka 

                                                 
14 Weiner, P. og Weber, R. (2015, ágúst). Shareholder activism is good. Financier worldwide. Sótt 23. september 

2017 af  https://www.financierworldwide.com/shareholder-activism-is-good/#.WdKxMNFpHRY  
15 Eiginfjárhlutfall félags er fundið út með því að eigið fé félagsins er deilt með heildareignum þess. 
16 Helga Hlín Hákonadóttir. (2015). Virkar hluthafastefnur lífeyrissjóða og kosningar til stjórna hlutafélaga. Sótt    

20. október 2017 af https://www.stjornarhaettir.com/single-post/2015/05/04/Virkar-hluthafastefnur-  

l%C3%ADfeyrissj%C3%B3%C3%B0a-og-kosningar-til-stj%C3%B3rna-hlutaf%C3%A9laga  
17 Kristinn I. Jósson. (2016, 26. maí). Eiga ekki að sitja á hliðarlínunni. Morgunblaðið. Sótt 3. nóvember 2017 af 

http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2016/05/26/eiga_ekki_ad_sitja_a_hlidarlinunni/  
18 Eggert Jóhannesson. (2016, 26. maí). Lífeyrissjóðir eiga að vera virkir. Morgunblaðið. Sótt 4. nóvember 2017 

af http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2016/05/26/lifeyrissjodir_eiga_ad_vera_virkir/  
19 Styrmir Kári. (2014, 3. júlí). Fjórir stærstu virkir hluthafar. Morgunblaðið. Sótt 4. nóvember 2017 af 

http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2014/07/03/fjorir_staerstu_virkir_hluthafar/  

https://www.financierworldwide.com/shareholder-activism-is-good/#.WdKxMNFpHRY
https://www.stjornarhaettir.com/single-post/2015/05/04/Virkar-hluthafastefnur-%20%20l%C3%ADfeyrissj%C3%B3%C3%B0a-og-kosningar-til-stj%C3%B3rna-hlutaf%C3%A9laga
https://www.stjornarhaettir.com/single-post/2015/05/04/Virkar-hluthafastefnur-%20%20l%C3%ADfeyrissj%C3%B3%C3%B0a-og-kosningar-til-stj%C3%B3rna-hlutaf%C3%A9laga
http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2016/05/26/eiga_ekki_ad_sitja_a_hlidarlinunni/
http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2016/05/26/lifeyrissjodir_eiga_ad_vera_virkir/
http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2014/07/03/fjorir_staerstu_virkir_hluthafar/
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hluthafavirkni mátti sjá fyrr á þessu ári þegar grein birtist á Vísi þess efnis að sterkir fjárfestar 

sem keyptu 1,5 % hlut í Icelandair group höfðu hug á að koma sínum manni inn í stjórn félagsins 

eftir slæma afkomuspá félagsins. Þar kom einnig fram að mikil óánægja hefði verið með 

stjórnarmenn og helstu stjórnendur Icelandair varðandi viðbrögð þeirra við vaxandi erfiðleikum 

á markaði. Fjárfestarnir komu þarna fram með gagnrýni á núverandi stjórn félagsins, sögðu 

opinberlega hvern þeir vildu fá í stjórnina og greindu frá því að þeir væru að leita eftir stuðningi 

frá lífeyrissjóðum til að koma máli sínu í framkvæmd.20 Skemmst er frá því að segja að nú er 

umræddur maður í stjórn Icelandair group og þarna mátti sjá í framkvæmd árangursríka 

hluthafavirkni að hálfu hluthafa sem höfðu yfir að ráða aðeins 1,5 % af hlutafé félagsins. Með 

því að fjalla opinberlega um áætlanir sínar í fjölmiðlum og greina frá viðræðum sínum við aðra 

hluthafa má segja að fjárfestarnir hafi verið að beita opinberum aðgerðum sem virkir hluthafar 

sem fjallað er um í kafla 2.3. 

Annað dæmi um hluthafavirkni hérlendis eru átökin innan Vátryggingafélags Íslands. 

Helstu átökin í því félagi hafa verið í sambandi við stjórnarsetu aðila og í apríl á þessu ári birtist 

grein í viðskiptablaðinu sem fjallaði um þau átök. Í greininni kom fram að Svanhildur Nanna 

Vigfúsdóttir ásamt hópi einkafjárfesta hafði náð völdum innan félagsins og þá hafi Svanhildur 

einnig verið kosin stjórnarformaður þess. Átökin höfðu að mestu snúist um ólíkar áherslur 

lífeyrissjóðanna þ.e.a.s. stofanafjárfesta og helstu einkafjárfesta félagsins. Þar kemur einnig 

fram að Svanhildur hafi hitt stærstu hluthafa félagsins, tilkynnt þeim um að hún myndi sækjast 

eftir formennsku stjórnarinnar og farið yfir helstu áherslur sínar. Með þessum aðgerðum má 

segja að hún hafi í raun verið að safna í lið sér til stuðnings svo hún gæti náð fram settum 

markmiðum með sinni hluthafavirkni sem var formannssæti og í kjölfarið breyta stefnu 

fyrirtækisins.21 

Líkt og fjallað hefur verið um, nýta virkir hluthafar hluthafaréttindi sín til að ná fram 

breytingum innan félags óhað því hver endanlegur tilgangur hluthafavirkninar er. Í köflum 3 – 

5 hér að neðan, verður farið yfir þau réttindi sem eru minnihlutanum bæði til taks sem og 

verndar og geta þar með hugsanlega nýst virkum hluthöfum til að ná settum markmiðum innan 

félaga. 

                                                 
20 Hörður Ægisson. (2017, 23. febrúar). Finnur Reyr og Tómas tefla fram sínum manni í stjórnarkjöri Icelandair. 

Visir.is. Sótt 8. nóvember 2017 af http://www.visir.is/g/2017170229549/finnur-reyr-og-tomas-tefla-fram-sinum-

manni-i-stjornarkjori-icelandair  
21 E.h. (2017, 5. apríl). Einkafjárfestar ná völdum í stjórn VÍS. Viðskiptablaðið. Sótt 7. nóvember 2017 af 

http://www.vb.is/frettir/einkafjarfestar-na-voldum-i-stjorn-vis/137080/  

http://www.visir.is/g/2017170229549/finnur-reyr-og-tomas-tefla-fram-sinum-manni-i-stjornarkjori-icelandair
http://www.visir.is/g/2017170229549/finnur-reyr-og-tomas-tefla-fram-sinum-manni-i-stjornarkjori-icelandair
http://www.vb.is/frettir/einkafjarfestar-na-voldum-i-stjorn-vis/137080/
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3 Minnihlutavernd 

3.1 Almennt um minnihlutavernd 

Þær reglur er snúa að minnihlutavernd eiga sér hagfræðilegan og siðferðislegan bakgrunn og er 

það sérstaklega mikilvægt með eitt að markmiðum laga nr. 2/1995 um hlutafélög22 í huga, sem 

er að tryggja sanngirni og jafnræði meðal hluthafa. Ef ekki væri fyrir lögfestar reglur um 

minnihlutvernd gæti sterkur meirihluti hluthafa hagnast á kostnað veikari minnihluta.23 Reglan 

um meirihlutaræði er ein af grundvallarreglum félagaréttarins og samkvæmt henni hefur 

meirihluti hluthafa oftast mest að segja á hluthafafundum sem og í ákvarðanartöku innan 

félagsins sbr. 1. mgr. 80. gr. hfl. Þar af leiðandi hefur minnihluti hluthafa ekki mikil áhrif innan 

félagsins og verða minni hluthafar því oft að sætta sig við að áætlunum þeirra er varða félagið 

sé ekki hrint í framkvæmd og horfa upp á verri afkomu félagsins.  

Tilgangur reglnanna um minnihlutavernd er aðallega ætlað að veita mótvægi gagnvart 

meirihlutanum.24 Minnihlutavernd verndar því réttindi minnihluta hluthafa við vissar aðstæður 

og fram koma í samþykktum félagsins eða eru lögfest. Einnig er vert að nefna að 

minnihlutavernd hefur oft verið rannsóknarefni hagfræðinnar og niðurstöður þeirra rannsókna 

gefa til kynna að í þeim löndum þar sem er öflug minnihlutavernd, eru fjármálamarkaðirnir 

skilvirkari en þar sem minnihlutaverndin er lakari.25  

3.2 Þróun minnihlutaverndar á Íslandi 

Minnihlutavernd á Íslandi hefur aukist til muna frá árinu 1921 við lögfestingu fyrstu 

hlutafélagalaganna og er það að miklu leyti tilskipunum Evrópubandalagsins að þakka sem 

innleiddar hafa verið vegna EES samningsins.26 Með fyrstu hlutafélagalögunum nr. 77/1921 

voru réttindi minni hluthafa að einhverju leiti tryggð en það var þó ekki fyrr en hlutafélagalög 

nr. 32/1978 voru sett, að minnihlutaverndin sást skýrt í lögskýringargögnum frá löggjafanum.27 

Mikilvægur hluti af hagsæld þjóðarinnar er hlutafélaga- og einkahlutafélagaformið og er einkar 

þýðingarmikið að löggjöf er varðar rekstur slíkra félaga hvetji almenning til fjárfestinga. Í 

lögskýringargögnum hlutafélagalaga nr. 32/1978 kom umrætt sjónarmið fram. Þar segir meðal 

annars að hlutfélagaformið hafi mikla þýðingu fyrir atvinnurekstur landsins og nauðsynlegt sé 

                                                 
22 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 2/1995 um hlutafélög sem „hfl“ 
23 Stefán Már Stefánsson (2013). Hlutafélagaréttur. bls. 259. 
24 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 5. 
25 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 6. 
26 Stefán Már Stefánsson (2013). Hlutafélagaréttur. bls. 260. 
27 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 6. 
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að tryggja rekstur þeirra á sem heilbrigðasta máta. Þar kom einnig fram að hluthafar í íslenskum 

hlutafélögum sé örfáir í flestum tilvikum og að almenningur sé ekki mikið að fjárfesta í 

hlutafélögum, því þurfi að breyta og var það eitt að markmiðum laganna.28 

 Hlutafélagalögin frá árinu 1978 höfðu að geyma mikilvæg skref í átt að vernd 

minnihluta hluthafa þar sem lögfestar voru meðal annars grundvallarreglur um bann við 

ótilhlýðilegum ráðstöfunum og um jafna meðferð hluthafa. Með setningu laganna voru ýmis 

réttindi minnihlutans gagnvart meirihlutanum lögfest og má þar nefna 91. gr. núgildandi hfl 

sem fjallar um skyldu stjórnar til upplýsinga og fyrirspurnarrétt hluthafa. Einnig varð réttur 

hluthafa til að fá mál tekið fyrir á hluthafafundi sbr. 86. gr. núgildandi hfl, hluti af lögunum.29 

Núgildandi hlutafélagalög eru í grunninn þau sömu og þau frá árinu 1978, en þegar þau voru 

samin voru samnorrænar tillögur grundvöllur þeirra en þó aðallega þær dönsku.30  

Miklar breytingar áttu sér í stað með lögum nr. 137/1994 þar sem lögunum var breytt til 

samræmingar hlutafélagareglum EES. Ein af þessum breytingum var að aðskilja hlutafélaga- 

og einkahlutafélagalöggjöfina og við gerð beggja breytingana voru hlutafélagalög Danmerkur 

höfð sem fyrirmynd. Hafði umrædd aðlögun að reglum EES engin grundvallaráhrif á mótun 

ákvæða laganna, heldur aðeins breytingu afmörkuðum sviðum hlutafélagaréttar.31 Árið 2009 

gerði Lagastofnun Háskóla Íslands ítarlega skýrslu sem innihélt úttekt á minnihlutavernd 

hérlendis og samanburð við norræna löggjöf. Umrædd skýrsla varð til þess að talsverðar 

breytingar voru gerðar á ákvæðum er innihalda vernd minnihluta hluthafa en reglur um 

minnihlutavernd eru þó í sífelldri þróun.  

4 Minnihlutavernd einstakra hluthafa 

4.1 Ótilhlýðlegar ákvarðanir 

Til útskýringar á orðinu ótilhlýðilegar í þessu sambandi, hefur það verið talið merkja að 

hluthafar geti ekki mismunað öðrum hluthöfum óhóflega.32 Reglan um ótilhlýðlegar ákvarðanir 

er meginregla um minnihlutavernd í hfl33og er hana að finna í 95. gr. hfl. Í ákvæðinu segir að 

hluthafafundi sé ekki heimilt að taka ákvarðanir sem fallnar eru til þess að auka hagsmuni 

                                                 
28 Frumvarp til laga um hlutafélög, þskj. 51, 49. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf. [Sótt á vefinn 10.09.2017]. 
29 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 7. 
30 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 30. 
31 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 32. 
32 Werlauff, E. (1991). Selskabsmasken. Bls. 98. 
33 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Bls. 317 

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf
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ákveðinna hluthafa eða annara á kostnað annarra hluthafa félagsins eða félagsins sjálfs. 

Sambærilegt ákvæði er að finna í 76. gr. hfl en í þeirri grein er sett samskonar bann á ráðstafarnir 

félagsstjórnar, framkvæmdarstjóra og þá er heimild hafa til að koma fram fyrir hönd félagsins. 

Báðar greinarnar fléttast saman í 2. mgr. 76. gr. hfl þar sem bann er lagt við að félagsstjórn og 

framkvæmdarstjóri framfylgi þeim ákvörðunum er hluthafafundur, eða aðrir stjórnaraðilar hafa 

tekið, sem telja mætti ótilhlýðlega þ.e.a.s. brýtur í bága við lög.  

Með lögum nr. 68/2010 um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög 

og lögum um ársreikninga  (minnihlutavernd o.fl.) voru orðin „bersýnilega“ brottflutt úr 

ákvæðunum og ákvæðin þar af leiðandi gerð víðari. Í greinargerð með frumvarpinu segir að 

ákvæðin hafi verið of ströng með orðinu „bersýnilega“ í ákvæðunum og gerðu hluthöfum sem 

vildu véfengja ákvarðanir hluthafafundar of erfitt fyrir. Þessi breyting var gerð til að auðvelda 

hluthöfum að nýta sér þau réttindi sem eru fólgin í 76. og 95. gr. hfl kveða á um og auka þar 

með minnihlutavernd í samræmi við sænskan og norskan rétt.34  

Einnig var 26. gr. a bætt við lögin og það ákvæði gefur hluthafa kost á því að krefjast 

innlausnar á hluti sínum meðal annars ef brotið hefur verið gegn 76. og 95. gr. hfl  sbr. þó 3. 

mgr. sömu greinar. Það er þó skilyrði fyrir slíkri innlausn að niðurstaðan verði ekki ósanngjörn 

fyrir félagið og það verði ekki fyrir umtalsverðu tjóni vegna innlausnarinnar. Félagið hefur kost 

á að finna kaupanda af bréfunum sem er reiðubúinn að greiða andvirði bréfanna og á umrædd 

regla sér fyrirmynd í norsku einkahlutafélagalögunum. Ef til innlausnar á að koma samkvæmt 

reglunni, eru skilyrðin mjög ströng og verður umrætt brot á 76. og 95. gr. hfl að liggja fyrir og 

eru líkur á því að mikið þurfi að koma til svo dómstólar fallist á slíka kröfu hluthafa.35 

4.1.1 Dómar um ótilhlýðlegar ráðstafanir 

Ekki er að finna mikla dómaframkvæmd varðandi umrædd ákvæði en í dómi Hæstaréttar nr. 

256/2001 var ágreiningur milli hluthafa og stjórnar Lyfjaverslunar Íslands hf (hér eftir LÍ) 

ágreiningurinn snérist um hvort stjórn LÍ hefði verið heimilt að kaupa hlutafé í eigu J í Frumafli 

ehf og greiða fyrir hlutinn með hlutafé í LÍ. Stefnendur töldu að samningurinn hefði verið afar 

óhagstæður fyrir félagið en mjög hagstæður fyrir stefnda og höfðu stefnendur einnig gert kröfu 

                                                 
34 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga 

(minnihlutavernd o.fl.), þskj. 960, 569. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/138/s/0960.html.[ Sótt á vefinn 14.09.2017]. 
35 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga 

(minnihlutavernd o.fl.), þskj. 960, 569. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/138/s/0960.html.[ Sótt á vefinn 14.09.2017]. 

http://www.althingi.is/altext/138/s/0960.html
http://www.althingi.is/altext/138/s/0960.html
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um að umrædd kaup yrðu tekin fyrir á auka hluthafafundi félagssins sbr. 85. gr. hfl. Í 85. gr. 

sem er nánar fjallað um í kafla 8.5 sagði að boða skuli til aukafundar ef hluthafar sem ráða yfir 

minnst 1/10 hlutafjársins36 krefjast þess og stefnendur réðu yfir 17% hlutafjár. Stefndi var þessu 

ekki sammála og taldi hann að kaupin gætu ekki falið í sér ótilhlýðilega ákvörðun honum í hag 

á kostnað annarra hluthafa, vegna þess að ef einhver yrði fyrir tjóni yrði það hann sem stærsti 

hluthafi LÍ. Stefndi hélt því einnig fram að eldri hluthafafundur hefði heimilað að hækka hlutafé 

til kaupa í öðrum félögum. Hæstiréttur taldi að við þessar aðstæður hefði stjórn LÍ verið óheimilt 

að ganga frá kaupunum áður en hluthafafundur um málið hefði verið haldinn, sem krafist hafði 

verið löglega og ekkert hefði staðið í vegi fyrir að umræddur fundur hafi verið haldinn. Einnig 

taldi Hæstiréttur að kaupin hefðu getað raskað rétti hluthafa skv. 76. gr. hfl og greininni 

samkvæmt bæri félagsstjórn að gæta hagsmuna allra hluthafa félagsins.  

Ekki er þó algilt að bann sé við því að félagsstjórn mismuni hluthöfum líkt og kemur 

fram í dómi Hæstaréttar nr. 228/2009. Í málinu var deilt um hvort stjórn Glitnis hefði verið 

heimilt að kaupa allan hlut fyrrverandi forstjóra Glitnis á yfirverði þ.e. á 29 krónur per hlut en 

meðalgengi per hlut var 26,6 krónur. Stefnandi taldi að verið væri að brjóta gegn 76. gr. hfl með 

ákvörðun sem vissum hluthöfum ótilhlýðlegra hagsmuna á kostnað félagssins eða annarra 

hluthafa. Stjórn Glitnis var þessu ekki sammála og taldi að hlutafélagið hefði heimild til að 

kaupa eigin hluti ef þeir færu ekki umfram 10% af hlutafé sbr. 55. gr. hfl og að ekkert skilyrði 

hafi verið fyrir því að notast við meðalgengi í kauphöll. Einnig að samþykkt hafði verið á 

aðalfundi að stjórn félagssins hefði heimild til kaupa og sölu á hlutum ef þeir færu ekki upp 

fyrir 10% af heildarhlutafé félagsins og að kaupverð mætti vera 10% hærra eða lægra en skráð 

sölugengi kauphallarinnar. Héraðsdómur taldi að Glitnir hefði brotið gegn 76. gr. hfl vegna þess 

að öðrum hluthöfum bauðst ekki sala hluta sinna á sama verði. Hæstiréttur taldi hinsvegar að 

55. gr. hfl væri undantekning á banni við mismunun hluthafa skv. 76. gr. hfl, þá einnig að félag 

gæti einungis keypt hlutafé af hluthöfum og að hluthafafundur gæti heimilað undir- eða 

yfirverð. Einnig sagði Hæstiréttur að ljóst væri að ekki hefði verið hægt að bjóða öllum 

hluthöfum sama verð, þar sem eigin hlutir geta ekki farið umfram 10% hlutafé félagsins og var 

stjórn Glitnis því sýknað af kröfum stefnanda. 

Vert er að taka það fram að ákvæðum 55. gr. hfl var breytt, meðal annars með tilliti til 

framangreinds dóms Hæstaréttar nr. 228/2009, með breytingalögum nr. 68/2010 sem áður hefur 

                                                 
36 Umrætt ákvæði segir nú til um að hluthafar verði að ráða yfir 1/20 af hlutafé félags sbr. kafli 8.5. 
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verið fjallað um. Með þeim lögum var meðal annars bætt við 55. gr. hfl að kaupverð á eigin 

bréfum mætti ekki vera hærra en því sem nemur verði seinustu óháðu viðskiptum eða hæsta 

óháða kauptilboði þar sem viðskipti með hlutina fara fram. Þannig má sjá að umrætt ákvæði, 

veitti minnihlutanum ekki næga vernd fyrir breytingu þess og ljóst var að á breytingum var þörf. 

4.2 Viðskipti tengdra aðila 

Með breytingalögum nr. 68/2010 var nýju ákvæði bætt inn í hfl sem fjallar um samninga milli 

tengdra aðila. Ákvæðið er að finna í 95. gr. a. og segir í 1. mgr. að samningur milli félagsins og 

hluthafa, móðurfélags hluthafa, framkvæmdarstjóra eða stjórnarmanns félagsins, sem nemur að 

raunvirði minnst 1/10 hlutafjársins á undirritunartíma samningsins, bindur ekki félagið nema 

hluthafafundur samþykki. Ákvæðið var sett í lögin til að styrkja minnihlutavernd og tryggir það 

að slíkar ákvarðanir séu ekki teknar nema með samþykki hluthafafundar.37 Undir ákvæðið falla 

aðallega samningar milli félagsins og þeirra sem nefndir eru hér að ofan en af 4. mgr. má sjá að 

það tekur einnig til samninga félagsins við aðila sem eru nákomnir hluthafa eða nákomnir 

móðurfélagi hluthafa eða einhvern sem kemur fram samkvæmt samningi eða með heimild 

einhverra þeirra sem eru nefndir í 1. mrg. Til skýringar á orðinu nákomnir eru 4 töluliðir í 4. 

mgr. þar sem listað er upp hverjir teljast nákomnir samkvæmt ákvæðinu. 

4.3 Réttur til innlausnar 

Í samþykktum félags má vera ákvæði þess efnis að framsal, veðsetning og sala á hlutum geti 

eingöngu gengið í gegn ef félagið samþykkir sbr. 1. mgr. 23. gr. hfl. Réttindi minnihlutans 

birtast í 3. mgr. sömu greinar þar sem segir að hluthafi geti krafist innlausnar á hlutum sínum 

til félagsins ef felagið neitar honum um veðsetningu, sölu eða framsal skv. 3. mgr. 23. gr. hfl. 

Þetta úrræði er afar mikilvægt fyrir hluthafa í slíkum félögum og getur staða minnihlutaeiganda 

verið afar erfið og án úrræðisins gætu hluthafar hreinlega setið uppi með hlut sinn.38 

4.3.1 Ef hluthafi á yfir 9/10 hlutafjár í félagi 

Samkvæmt 1. mgr. 24. gr. hfl getur hluthafi sem hefur yfir að ráða meira en 9/10 af hlutafé 

félags og atkvæðamagni í samræmi við það, ákveðið ásamt stjórn félagsins að aðrir hluthafar 

sæti innlausnar á hlutum sínum. Minnihlutinn hefur mikilvæg réttindi í samskonar reglu en hana 

                                                 
37 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 284. 
38 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 17 
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er að finna í 26. gr. hfl, þar segir að ef hluthafi eigi meira en 9/10 af hlutafé félagsins, geti hver 

minnihluta eigandi krafist innlausnar á sínum hlut. 

Fyrra ákvæðið gagnast meirihlutanum á þann hátt að hann þarf ekki að þola afskipti hluthafa í 

svo miklum minnihluta og gæti þar af leiðandi losað sig við virka hluthafa í minnihluta sem 

reyna að hafa afskipti af stefnu meirihlutans. Seinna ákvæðið getur því gagnast virkum hluthafa 

í minnihluta sem sér að hann getur ekki komið sér til áhrifa vegna veikrar stöðu sinnar innan 

félagsins og þar með krafist innlausnar á hlutum sínum. 

4.4 Réttindi er varða hluthafafundi 

Í þessum kafla verða rekin þau ákvæði er varða réttindi hluthafa sem tengjast hluthafafundum. 

Hluthafafundir eru afar mikilvægir fyrir vernd minnihlutanns og eru hluthafafundir oft á tíðum 

eini vettvangurinn fyrir minni hluthafa til að láta rödd sína heyrast innan félags. 

4.4.1 Réttur til fundarsetu og að taka þar til máls 

Líkt og fram kemur í 1. mgr. 80. gr. hfl fer hluthafafundur með æðsta vald er varðar málefni 

hlutafélags með þeim takmörkunum sem lög og samþykktir félagsins setja. Allir hluthafar geta 

sótt hluthafafund og hafa heimild til að taka þar til máls skv. 3. mgr. 80. gr. hfl. Heimildin til 

að sækja hluthafafund er afar skýr og einföld og hafa fræðimenn skýrt ákvæðið á þann veg að 

það sé einmitt það sem standi í vegi fyrir því að hægt sé að skerða þessi réttindi hluthafa með 

ákvæðum í samþykktum svo eitthvað sé nefnt.39  Réttindi hluthafa til að taka til máls á 

hluthafafundi eru þó ekki alveg laus við takmarkanir því að fundarstjóri heldur utan um röð 

mælanda á fundinum og skal hluthafi almennt einskorða sig við skráð fundarefni sem og virða 

tímamörk fundarins.40 Hluthafinn sjálfur þarf ekki taka til máls til að nýta þennan rétt sinn, 

heldur er honum einnig heimilt að gefa ráðgjafa sínum, fyrir sína hönd, orðið sbr. 1. mgr. 81. 

gr. hfl. 

4.4.2 Réttindi hluthafa til að fá mál tekið fyrir á hluthafafundi 

Allir hluthafar hafa rétt á að fá mál tekið til meðferðar á hluthafafundi að vissum skilyrðum 

uppfylltum. Þau skilyrði eru að krafan sé skrifleg og með nægum fyrirvara til að málið geti 

verið sett á fundardagskrá skv. 1. mgr. 86. gr. hfl. Ástæða fyrir þessum fyrirvara sem settur er í 

ákvæðinu er sá að í ákvæði um fundarboð, sem verður fjallað um hér að neðan, segir að í 

                                                 
39 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Bls. 284. 
40 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Bls. 286. 
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fundarboði skuli m.a. vera dagskrá fundarins.41 Greinin er talin ófrávíkjanleg og leiðir það til 

þess að ekki er hægt að minnka réttindi hluthafa til að fá mál til meðferðar á hluthafafundi með 

samþykktum svo eitthvað sé nefnt.42 

4.4.3 Reglur er varða fundarboð 

Vitneskja hluthafa um að hluthafafundur verði haldinn, með góðum fyrirvara, er afar 

mikilvægur þáttur í því að hluthafi geti nýtt sér réttindi sín í ákvörðunartöku félagsins. Því eru 

reglur hlutafélagalaga er varða boðun og aðrar formreglur, trygging fyrir hluthafa að þeir hafi 

vitneskju um áætluð fundarhöld.43 Samkvæmt 1. mgr. 87. gr. hfl er það stjórn félags sem annast 

boðun á hluthafafundi og skal það gerast lengst fjórum vikum fyrir félagsfund, nema um lengri 

frest sé kveðið á um í samþykktum og skal fresturinn vera hið minnsta viku fyrir áætlaðan fund 

sbr. 1. mgr. 88. gr. hfl. Lágmarksfresti til fundarboða er ætlað að tryggja það að hluthafar hafi 

nægan tíma til að undirbúa sig en hámarksfrestinum til að tryggja að boðun fundarins sé ekki 

með svo löngum fyrirvara að boðunin komi ekki að fullu gagni. Ákvæði þessi er varða 

lágmarks- og hámarksfresti eru ófrávíkjanleg.44  

4.4.3.1 Framkvæmd fundarboðs og efni þess 

Meginreglan er sú að boða skal til hluthafafundar á þann veg er samþykktir félagsins kveða á 

um en þó skal hún ávallt vera skrifleg til hluthafa sem óskað hafa eftir því og skráðir eru í 

hlutaskrá sbr. 2. mgr. 88. gr. hfl. Líkt og gefur að skilja verður fundarboðið að innihalda eitthvað 

annað en einungis stað og stund fundarins og verða fundarboð að innihalda að lágmarki þær 

upplýsingar sem getið er um í 3. mgr. 88. gr. hfl. Í þeirri grein segir að fundarboð verði að 

innihalda dagskrá yfir þau málefni sem taka á fyrir á hluthafafundi og ef taka eigi fyrir málefni 

er varðar breytingu á samþykktum skuli aðalatriði tillögunar vera í fundarboði. Tryggir þetta að 

vissu leiti ákveðna minnihlutavernd af þeim sökum að hluthafar eru betur upplýstir um málefni 

fundarins, geta kynnt sér málefnin, tekið afstöðu til þeirra og metið hvort að þeir mæti á fundinn 

eða ekki. Svo að tilgangur reglunar nái fram að ganga er nauðsynlegt að dagskrárliðir í 

fundarboðum séu það skýrir að hluthafi geti áttað sig á málefninu og undirbúið sig í samræmi 

við það.45 

                                                 
41 Frumvarp til laga um hlutafélög, þskj. 51, 49. mál. Vefútgáfa alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf. [Sótt á vefinn 18.09.2017]. 
42 Werlauff, E. (2002). Werlauff´s kommenterende Aktieselskabslov. Bls. 488. 
43 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 266. 
44 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 266. 
45 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Bls. 284.  

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf
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4.5 Mál utan dagskrár 

Hluthafafundur getur ekki tekið mál til endanlegrar úrlausnar sem ekki eru greind í dagskrá 

hluthafafundar nema með samþykki allra hluthafa sbr. 89. gr. hfl. Er það í samræmi við reglur 

3. og 4. mgr. 88. gr. hfl sem fjallað er um hér að ofan og má sjá að ef hægt væri að taka mál til 

meðferðar sem ekki er á dagskrá væri fyrirsjáanleiki hluthafafundar enginn. Undantekningar á 

þessari meginreglu 89. gr. hfl eru fjórar. Í fyrsta lagi ef allir hluthafar samþykkja og í öðru lagi 

er heimilt að gera ályktun um málefni sem ekki var getið um í dagskrá sem leiðbeiningar 

félagsstjórnar. Í þriðja lagi er ávallt hægt að taka mál til afgreiðslu sem skylt er að taka til 

meðferðar skv. félagssamþykktum og lögum og í í fjórða lagi er hluthafafundi heimilt að boða 

til aukafundar til að fjalla um mál utan dagskrár fundarins sbr. 89. gr. hfl. 

4.6 Gögn sem skulu liggja fyrir hluhöfum fyrir hluthafafund 

Í 4. mgr. 88. gr. hfl eru listuð þau gögn sem þurfa að liggja fyrir á skrifstofu félags og send 

skráðum hluthöfum sem óska þess í hið minnsta viku fyrir hluthafafund. Er þetta gert til þess 

að hluthafar geti kynnt sér ítarlega málefni komandi hluthafafundar og tekið afstöðu til þeirra. 

Þau gögn sem liggja þurfa fyrir eru dagskrá fundarins, ársreikningur, endanlegar tillögur, 

skýrsla stjórnar, skýrsla endurskoðanda eða skoðunarmanna sem og ,ef við á, tillögur 

félagsstjórnar varðandi starfskjarastefnu. 

4.7 Réttur hluthafa til upplýsinga 

Réttur hluthafa á hluthafafundum til að taka til máls felur að auki í sér rétt til að koma með 

fyrirspurnir til framkvæmdarstjóra og félagsstjórnar, þessi réttindi hluthafa hefðu lítil sem engin 

áhrif ef ekki lægi skylda á stjórn og framkvæmdarstjóra að svara spurningum þeirra.46 Um þetta 

er fjallað í 91. gr. hfl, en þar segir að ef hluthafi krefjist þess, án þess að það geti valdið félaginu 

verulegu tjóni, skuli framkvæmdarstjóri og stjórn leggja fram upplýsingar sem máli skipta um 

mat á ársreikningi eða stöðu félagsins að öðru leyti. Einnig ber þeim að leggja fram upplýsingar 

sem áhrif geta haft á afstöðu hluthafa til þeirra mála er bíða afgreiðslu.  

Framangreind upplýsingarskylda snýr einnig að sambandi félags við samstæðufélög 

félagsins og getur hluthafi einnig krafist þess að fá upplýsingar um hlutafjáreign einstakra 

hluthafa sem og atkvæðisrétt þeirra sbr. 1. mgr. 91. gr. hfl. Á reglunni hvílir ekki aðeins sú kvöð 

að leggja fram gögn, heldur einnig að útskýra þær ákvarðanir sem teknar hafa verið í félaginu 

                                                 
46 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 39. 
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og, sé þess er óskað, einnig hagsmunamat stjórnar. Þrátt fyrir það er ekki skylda sett á stjórn 

félags um að gera grein fyrir óljósum framtíðaráhorfum félgsins.47 Ákvæði 91. gr. hfl hefur að 

geyma ein mikilvægustu réttindi hluthafa og þá sér í lagi í stærri félögum þar sem minni 

fjárfestar hafa yfirleitt ekki mikil áhrif en hagsmunir þeirra geta verið miklir hvað varðar 

málefni félagsins og opinberun þeirra.48 

4.7.1 Undantekningar frá upplýsingarskyldu 

Þegar krafist er að upplýsingar verði lagðar fram, verða upplýsingarnar að vera þess eðlis að 

þær hafi áhrif á mat ársreiknings félags, stöðu þess almennt eða hafa áhrif á ákvörðunartöku 

hluthafa varðandi málefni á fundinum. Því má segja að þau gögn sem beðið er um verði að hafa 

þýðingu við mat á félaginu sjálfu og ef ekki, hvílir engin skylda á stjórn félagsins að svara 

spurningum hluthafa. Oft á tíðum getur verið óljóst hvað falli undir ákvæðið þ.e.a.s. hvaða 

upplýsingar skipta máli varðandi mat á stöðu félagsins og gefur 1. mgr. 91. gr. hfl tilefni til 

rýmrar skýringar hvað það varðar. Ekki er nauðsynlegt að upplýsingarnar varði mat á 

ákvörðunum fundarins eða ársreikningi félagsins, heldur ber félagsstjórn skylda til að svara 

öllum spurningum er varða fjárhag félagsins sem og þeim er varða mögulegt ólögmæti 

ályktunar skv. 96. gr. hfl.49 

Félagsstjórn ber ekki skylda til að leggja fram upplýsingar á hluthafafundi ef það getur 

leitt til verulegs tjóns fyrir félagið líkt og 1. mgr. 91. gr. hfl ber með sér. Ákvæðinu samkvæmt 

er það félagsstjórnin sem hefur ákvörðunarvald varðandi það hvort upplýsingar geti verið 

verulega skaðlegar félaginu og það sama á við ef spurningu er beint að framkvæmdarstjóra 

félags. Skilyrðið hefur verið skýrt á þann veg að stjórn geti aðeins vikið frá 

upplýsingarskyldunni ef það er heilstætt mat hennar frá viðskiptalegu sjónarmiði að opinberun 

upplýsingana valdi verulegu tjóni á rekstri félagsins.50  

Reglulega snúa spurningar hluthafa að málefnum sem krefjast ítarlegra upplýsinga sem 

ekki eru við hendur forráðamanna félagsins á fundinum og í þeim tilvikum skulu upplýsingarnar 

vera aðgengilegar hjá félaginu innan fjórtán daga frá að fundurinn var haldinn eða sendar þeim 

er óskað hafa þess sbr. 2. mgr. 91. gr. hfl. Vert er að taka það fram að ef umræddar upplýsingar 

                                                 
47 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Bls. 287. 
48 Werlauff, E. (2002). Aktieselskabslov. Bls. 391. 
49 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Bls. 287.  
50 Werlauff, E. (2002).  Aktieselskabslov. Bls. 392. 
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geta talist mikilvægar fyrir ákvarðanatöku hluthafa á fundinum er það í höndum fundarstjóra 

að ákveða hvort slíta skuli fundinum þar til upplýsinganna er aflað.51 

4.8 Opinber starfskjarastefna 

Stjórn hlutafélags er skylt að fá samþykki hluthafafundar á starfskjarastefnu fyrir stjórnendur 

félagsins, á það við um árngurstengdar greiðslur, kaupréttarsamninga sem og 

starfslokasamninga sbr. 1. mgr. 79. gr. a. hfl. Starfskjarastefna hlutafélaga er þó aðallega 

leiðbeinandi fyrir félagsstjórn en henni ber þó skylda til að greina hluthöfum frá ef víkja skal 

frá henni og skal rökstuðningur fylgja ákvörðuninni. Það er þó bindandi fyrir stjórn félags sú 

stefna er varðar kaupréttarsamninga félagsins. Á aðalfundi ár hvert, skal vera umfjöllun um 

starfskjarastefnu félagsins og hluthafar upplýstir um aðalatriði hennar sem og kostnað þeirra  

kaupréttaráætlana sem samþykkja skal. Starfskjör stjórnenda sem ráðnir hafa verið eru einnig 

til umfjöllunar á aðalfundi og ber stjórn félags að gera hluthöfum grein fyrir þeim.52 

4.9 Ógilding ákvarðana hluthafafundar 

Hluthafi, stjórnarmaður eða framkvæmdarstjóri getur höfðað mál til ógildingar ákvörðunar sem 

tekin hefur verið á hluthafafundi á ólögmætan hátt eða brýtur gegn lögum eða samþykktum 

félagsins sbr. 1. mgr. 96. gr. hfl. Er um að ræða afar mikilvægt ákvæði fyrir stjórnendur og 

hluthafa félags sem telja brotið á sínum hagsmunum og virðist sem málshöfðunarréttur 

umræddra aðila sé óháður því hvort málefnið raski hagsmunum þeirra mikið eða lítið.53 Þess 

konar ákvörðun er um ræðir er annað hvort ógildanleg eða ógild frá upphafi en skal þó standa 

óröskuð nema að þeir sem heimild hafa skv. 1. mgr. 96. gr. hfl höfði mál henni til ógildingar 

og dómur sé þeim sammála.54 Aðrir aðilar en þeir sem taldir eru upp í greininni, hafa ekki hafa 

ekki heimild til að hefja slíka málsókn þrátt fyrir að eiga hagsmuna að gæta, þó getur umrædd 

ákvörðun bitnað á öðrum en stjórnarmönnum, framkvæmdarstjóra og hluthöfum. Þrátt fyrir 

það, geta aðrir aðilar höfðað mál gegn félaginu og ákvörðun þess t.d. skaðabótamál sem gæti 

verið vegna ákvörðun hluthafafundar. Þess konar mál væri þó ekki höfðað skv. 96. gr. hfl, 

heldur væri um að ræða málsókn undir venjulegum réttarfarsskilyrðum og gildir þá ekki 

málshöfðunarfresturinn sem rætt verður um hér að neðan.55 

                                                 
51 Christensen, J.S. Kapitalselskaber, bls. 446. 
52 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 44.  
53 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Bls. 318. 
54 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 51 
55 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Bls. 318-319. 
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4.9.1 Frestir til málshöfðunar 

Í 2. mgr. 96. gr. hfl kemur fram að mál skuli höfðað innan þriggja mánaða frá þeim degi er 

ákvörðun var tekin annars teljist ákvörðunin gild. Þessi stutti málshöfðunarfrestur er á slíkum 

málum af þeim sökum að mikilvægt er að réttaróvissa ríki ekki um gildi ákvarðanna 

hluthafafunda.56 Undantekningar frá meginreglunni um þriggja mánaða málshöfðunarfrest er 

að finna í  a- til d- liðum 3. mgr. 96. gr. hfl og hér að neðan verða þeir stafliðir raktir hver fyrir 

sig.  

Í a-lið 3. mgr. er fjallað um þegar ákvörðunin er ólögleg þrátt fyrir að allir hluthafar hafa 

samþykkt hana. Um þetta var fjallað í frumvarpi til laga nr. 32/1978 og er þessi liður skýrður á 

þann veg að allar ákvarðanir sem sem brjóta í bága við ófrávíkjanleg ákvæði laganna falli þar 

undir.57 Því fyrnist málshöfðunarréttur ekki, þegar þrír mánuðir hafa liðið frá ógildri ákvörðun, 

í þeim málum sem brjóta gegn reglum hlutafélagalaga sem eru ófrávíkjanlegar.58 

Í b-lið 3. mgr. er fjallað um þær ákvarðanir sem þurfa samþykki allra eða ákveðinna 

hluthafa til þess að verða gildar en hafa ekki fengið samþykki þeirra en eru teknar engu síður. 

Umræddar ákvarðanir eru frá upphafi ógildar og því á málshöfðunarfrestur 2. mgr. 96. gr. hfl 

ekki við. Þrátt fyrir það myndu tilvik þar sem farið er fram á aukinn meirhluta atkvæða líkt og 

í 93. gr. og 2. mgr. 94. gr. hfl ekki eiga við, heldur félli frekar 1. og 3. mgr. 94. gr. hfl undir 

liðinn.59  

Í c-lið 3. mgr. segir að 2. mgr. 96. gr. hfl, hvað málshöfðunarfrestinn varðar eigi ekki 

við þegar boðun hluthafafundar misferst eða fundarboðsreglur hafa verið að miklu leyti virtar 

að vettugi. Í þessu tilviki er einna helst átt við brot á ákvæðum 87.-89. gr. hfl sem og brot á 

samþykktum. Meginreglan um málshöfðunarfrest gildir engu síður ef um er að ræða minniháttar 

galla á fundarboði og þar að auki leiða minniháttar gallar líklega ekki til ógildingar.60 Einnig 

ber að nefna að ef brot á reglum um fundarboð hafi átt sér stað, en hluthafi hafi engu síður haft 

möguleika á að sækja fundinn, á umræddur c-liður ekki við sbr. dóm Hæstaréttar nr. 354/2001. 

Í þeim dómi reyndi á sambærilegt ákvæði eldri hlutafélagalaga þar sem hluthafi höfðaði mál til 

ógildingar ákvörðunar aðalfundar löngu eftir þriggja mánaða frestinn. Hluthafinn hélt því fram 

                                                 
56 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 51.  
57 Frumvarp til laga um hlutafélög, þskj. 51, 49. mál. Vefútgáfa alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf. [Sótt á vefinn 19.09.2017]. 
58 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 52. 
59Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 287. 
60Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 287.  

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf
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að ákvörðun fundarins hefði verið ógild frá upphafi vegna brota á ákvæðum hlutafélagalaganna 

sem og samþykkta félagsins er varða fundarboðun. Hæstiréttur sagði í niðurstöðu sinni að 

greinilegt hafi verið, samkvæmt málatilbúnaði hluthafans, að hann hefði vitað af fundinum áður 

en hann var haldinn og að ákvæðið væri til þess fallið að vernda grandlausan hluthafa og 

ákvörðun fundarins því gild. 

Í d-lið 3. mgr. er fjallað um lengri frest til málshöfðunar það er að segja tveggja ára frest 

ef ástæða þess að málshöfðunin kemur svo löngu seinna er frambærileg og að meginregla 2. 

mgr. 96. gr. hfl væri greinilega ósanngjörn. Þá ber að nefna að þetta undantekningarúrræði d-

liðar er einungis fyrir hluthafa félags. Í ógildingarmáli sem byggt er á d-lið er það lagt í hendur 

dómara að meta hvort dráttur málshöfðunar er réttlætanlegur og mat á því hvort  bersýnilega 

ósanngjarnt væri ef fylgt yrði meginreglu 2. mgr. 96. gr. hfl. Af þeim sökum eru skilyrði fyrir 

beitingu d-liðar afar ströng og ber dómstólum því beita því varlega, enda er umrætt ákvæði 

aðallega sett sem öryggisráðstöfun.61 Því má sjá að ef yfir tvö ár eru liðin frá ákvarðanatöku 

fundar og að þau tilvik sem nefnd hafa verið í a- til c-lið eiga ekki við, getur hluthafi ekki krafist 

ógildingar þrátt fyrir að hafa réttmæta ástæðu fyrir því að málshöfðun hafi dregist og ef að 

bersýnilega yrði ósanngjarnt að beita meginreglunni.62 

4.9.2 Ógilding eða breyting ákvörðunar 

Samkvæmt 4. mgr. 96. gr. hfl getur dómstóll, komist hann að þeirri niðurstöðu að ákvörðun sé 

ógild, annað hvort ómerkt hana eða breytt henni ef viss skilyrði eru uppfyllt. Skilyrðin eru 

samkvæmt ákvæðinu að það sé fram komin krafa um breytingu ákvörðunarinnar og að það sé 

á færi dómsins að taka ákvörðun um hvernig umrædd ákvörðun hefði réttilega átt að vera. Vert 

er að taka það fram að dómsúrlausn skv. 4. mgr. 96. gr. hfl bindur alla hluthafa félags en ekki 

einungis þá sem stóðu í málaferlum63 og einnig framkvæmdarstjóra og félagsstjórn.64 

 

 

                                                 
61 Frumvarp til laga um hlutafélög, þskj. 51, 49. mál. Vefútgáfa alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf. [Sótt á vefinn 20.09.2017]. 
62 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 54.  
63 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 287.  
64 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 54. 

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf
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5 Réttindi ákveðins hóps hluthafa 

5.1 Hlutfalls- eða margfeldiskostning 

Ef ekki er kveðið á það í samþykktum félags hvernig kosning stjórnarmanna er framkvæmd 

skal beita meirihlutakosningu sbr. 5. mgr. 63. gr. hfl. Þrátt fyrir það getur, skv. 7. mgr. 63. gr. 

hfl, ákveðið hlutfall hluthafa ávallt farið fram á beitingu annarra kosningaraðferða en 

meirihlutakosningu við kosningu stjórnar. Í greininni segir að ef hluthafar sem hafa yfir að ráða 

minnst 1/5 af hlutafé félagsins eða 1/10 í félagi með 200 hluthafa eða fleiri, geti krafist að beitt 

sé hlutfalls- eða margfeldiskosningu þegar kosið er í stjórn félagsins. Gefur þetta ákvæði 

minnihlutanum nokkuð mikinn möguleika á að koma manni inn í stjórn og gefur honum þann 

möguleika á að stjórn félagsins sé ekki aðeins setin af meirihlutaeigendum.65 Mikilvæg vernd 

fyrir umrætt ákvæði kemur fram í 2. mgr. sömu greinar en þar kemur fram að stjórn verði að 

vera kosin í einu lagi á sama fundi. Er það afar mikilvægt fyrir vernd minnihluta því með þessu 

er ekki hægt að kjósa til dæmis bara einn stjórnarmann á ári í stjórn sem telur fimm menn.66 

Áhrif þessarar greinar fyrir minnihlutavernd eru því afar mikil og getur því verið auðveldara 

fyrir meirihlutann að gera samning við minnihlutann um að þeir fái fulltrúa í stjórn félagsins án 

breytinga á kosningafyrirkomulagi.67 

5.2 Frestun ákvörðunar um staðfestingu ársreiknings og 

ráðstöfun hagnaðar eða taps 

Hluthafar sem ráða yfir 1/3 af hlutafé í félagi hafa rétt til þess að krefjast þess skriflega á 

aðalfundi að fresta skuli því að taka ákvörðun varðandi staðfestingu ársreiknings sem og 

ráðstöfun hagnaðar eða taps félagsins til framhaldsaðalfundar, sem skal halda í fyrsta lagi 

mánuði og í seinasta lagi tveimur mánuðum eftir aðalfund sbr. 3. mgr. 84. gr. hfl. Gefur 

umræddur frestur minnihlutanum vissann umhugsunarfrest varðandi þessi mikilvægu málefni 

og tækifæri á að kynna sér efni þess betur.68 

5.3 Krafa hluthafa um aukafund 

Í 85. gr. hfl kemur fram sá réttur þeirra hluthafa er hafa yfir að ráða minnst 1/20 af hlutafé, 

nema um lægra mark sé kveðið á í samþykktum félagsins, til að krefjast aukafundar með 

                                                 
65 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls.  56. 
66 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 297.  
67 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls.  57. 
68 Frumvarp til laga um hlutafélög, þskj. 51, 49. mál. Vefútgáfa alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf. [Sótt á vefinn 25.09.2017]. 
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skriflegum hætti þar sem fundarefni er skilgreint. Með 9. gr. breytingarlaga nr. 68/2010 var 

réttur hluthafa til að krefjast aukafundar rýmkaður úr því að 1/10 hlutafjár þurfti til að virkja 

réttinn, í núverandi fyrirkomulag.69 Kveða má um lægri mörk í samþykktum félags en ekki má 

í krefjast hærri marka.70 

5.4 Tillaga til sérstakrar rannsóknar 

Hluthafi getur á aðalfundi eða á venjulegum hluthafafundi, þar sem málefnið er á dagskrá, sett 

fram tillögu um að rannsókn fari fram á stofnun félags, atriðum er varða starfsemi félags eða 

ákveðnum þáttum ársreiknings eða bókhalds þess sbr. 1. mgr. 97. gr. hfl. Slík tillaga er þó 

bundin því að hljóta fylgi þeirra sem ráða yfir minnst 1/10 hlutafjár og getur hluthafinn þá, í 

síðasta lagi einum mánuði eftir fund, leitað til ráðherra um að hann tilnefni rannsóknarmenn 

sbr. 1. mgr. 97. gr. hfl. Markmið löggjafans með umræddu ákvæði er að styrkja minni hluthafa 

og stöðu þeirra og er ljóst að þetta úrræði þeirra er mikilvægt varðandi aðhald ráðandi 

hluthafa.71  

5.5 Réttur minnihlutans til að krefjast arðgreiðslu 

Um rétt minnihlutans til að krefjast arðgreiðslu að vissum skilyrðum uppfylltum er fjallað um 

í 2. mgr. 101. gr. hfl. Í ákvæðinu segir að hluthafar sem eiga minnst 1/10 hlutafjár félags, geta 

sett fram kröfu á aðalfundi að aðalfundur taki ákvörðun um að úthluta arði sem nemur allt að 

fjórðungi þess sem stendur eftir af árshagnaði. Samkvæmt greininni er þó það skilyrði sett að 

hluthafar tilkynni stjórn um kröfu sína með hæfilegum fyrirvara skv. 1. mgr. 86. gr. hfl. Einnig 

þarf tap frá fyrri árum að hafa verið jafnað og það dregið frá sem lögum og samþykktum 

samkvæmt skal leggja í varasjóð eða af öðrum ástæðum er ekki hægt að sem arði. Að lokum 

segir að ekki sé hægt að krefjast þess að meiru sé úthlutað til arðgreiðslu en tveimur 

hundraðshlutum af eigin fé félagsins og að gjalddagi arðgreiðslunar skuli ekki vera síðar en sex 

mánuðum eftir ákvörðun um úthlutun. 

Þegar minnihluti gerir kröfu skv. 2. mgr. 101. gr. hfl, ber hluthafafundi skylda til þess 

að fara eftir kröfum þeirra og úthluta arði í samræmi við ákvæðið. Hinsvegar getur það verið 

vandkvæðum bundið fyrir minnihlutann ef hluthafafundur neitar kröfu hans og koma þá úrræði 

                                                 
69 Lög um breytingu á lögum um hlutafélög, einkahlutafélög og lögum um ársreikninga (minnihlutavernd o.fl.), 

þskj. 1269, 569. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.068.html .[Sótt á 

vefinn 25.09.2017]. 
70 Werlauff, E. (1983). Generalforsamling og beslutning. Bls. 261. 
71 Frumvarp til laga um hlutafélög, þskj. 51, 49. mál. Vefútgáfa alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf. [Sótt á vefinn 25.09.2017].  

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.068.html
http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf
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eins og ógildingarmál á grundvelli 96. gr. hfl, félagsslit sbr. 106. gr. hfl og ábending til 

hlutafélagaskrár sbr. 152. gr. hfl til greina sem úrræði fyrir minnihlutann.72 

5.6 Réttur á vali endurskoðanda 

Réttindi minnihlutans eru ekki einungis varin í hlutafélagalögunum og er réttur þeirra til að 

velja endurskoðanda varinn í 2. mgr. 96. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Í ákvæðinu segir 

að þeir félagsmenn er hafa yfir að ráða 1/10 atkvæða á aðalfundi þar sem kjósa á 

endurskoðunarfélag, endurskoðendur eða skoðunarmenn geti krafist þess að stjórn félagsins 

beini tilmælum til ársreikningaskrár að hún tilnefni endurskoðanda sem tekur þátt í 

endurskoðunarstörfum með öðrum kjörnum endurskoðendum fram til næsta aðalfundar. 

Ákvæðið er talið tryggja ákveðna minnihlutavernd, enda er endurkoðandi sem ráðinn er á 

þessum grundvelli oft nefndur enduskoðandi minnihlutans í norrænni löggjöf og stendur hann 

jafnfætis kjörnum enduskoðendum félagsins.73 

5.7 Skaðabótaábyrgð stjórnenda félags 

Í 1. mgr. 134. gr. hfl er fjallað um skaðabótaábyrgð stjórnenda félags og í ákvæðinu segir að 

forráðamenn félagsins og þar með taldir skoðunarmenn, endurskoðendur og matsmenn séu 

ábyrgir fyrir því tjóni er þeir valda félaginu, hluthöfum eða öðrum, bæði af ásetningi eða gáleysi 

sbr. 2. mgr. 134. gr. hfl. Í 1. mgr. kemur þó fram að tjónið verði að vera vegna brota á 

samþykktum félagsins eða hlutafélagalaganna. 

5.7.1 Skaðabótakrafa minnihluta hluthafa 

Í 1. mgr. 135. gr. hfl segir að hluthafafundur taki ákvörðun um hvort skaðabótakrafa skuli gerð 

skv. 134. gr. hfl. Hafi hluthafafundur greitt atkvæði gegn slíkri kröfu, geta hluthafahópar sem 

ráða yfir minnst 1/10 af hlutafé félagsins farið áfram með skaðabótakröfuna í nafni félagsins 

sbr. 2. mgr. 135. gr. hfl. 

5.8 Samantekt 

Þegar framangreind ákvæði um minnihlutavernd eru skoðuð með það markmið að sjá hvort þau 

geti nýst virkum hluthöfum til þess að auka áhrif sín sem litlir hluthafar, eru nokkur ákvæði 

sem standa öðrum framar. Má þar fyrst nefna ákvæðin í 5. kafla sem eru réttindi ætluð 

ákveðnum hópi hluthafa og fara þau ákvæði vel saman við hluthafavirkni sem fjallað er um í 

                                                 
72 Stefán Már Stefánsson. (2003). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Bls. 359. 
73 Skýrsla Lagastofnunar HÍ um minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum. (2009). Bls. 71-72. 
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kafla 2. Helstu ákvæði 5. kafla sem nýtast virkum hluthöfum eru þau sem gera minnihlutanum 

kleift að krefjast hlufalls- eða margfeldiskosninga þegar kosið er til stjórnar félags. Langflest 

þeirra ákvæða sem virkjast við ákveðið hlutfall hluthafa eru virkum hluthöfum afar nytsamleg 

því þar hefur meginreglan varðandi hluthafalýðræðið, þ.e.a.s. að hverjum hlut fylgi eitt athvæði, 

ekki jafn mikil áhrif, til dæmis hvað varðar útkomu kosninga til stjórnarsetu. Að mati höfundar 

er líklegt að þeir aðilar sem komu manni sínum inn í stjórn Icelandair group, sem nefnt var til 

sögunar í kafla 2.5, hafi nýtt sér ákvæðið til að krefjast annars kosningarforms ef þeir náðu ekki 

að safna nægum atkvæðum sér til stuðnings. 

 Flest ákvæði minnihlutaverndar geta nýst virkum hluthöfum á einn eða annan hátt, en 

það eru ákvæðin sem tengjast hluthafafundum sem eru hvað áhrifamest fyrir hluthafavirkni 

þeirra. Á hluthafafundum eru meðal annars teknar þær ákvarðanir sem móta stefnu félagana og 

aðrar fjárhagslegar ákvarðanir sem eru virkum hluthöfum mikilvægar. Að því sögðu, verður hér 

að neðan farið yfir væntanlegar breytingar sem varða réttindi hluthafa, til að leiða það í ljós 

hvort breytingarnar hamli eða greiði fyrir hluhafavirkni hérlendis.  

6 Komandi breytingar á réttindum hluthafa  

Líkt og áður hefur komið fram er hlutafélagarétturinn og reglur hans að miklu leiti kominn frá 

tilskipunum Evrópusambandsins74 og í tilviki Íslands, upptöku þeirra í Evrópska 

efnahagssvæðið75. Þaðan hafa flestar helstu breytingar á réttindum hluthafa sprottið og eru 

réttindi minnihlutans þar engin undantekning. Fleiri breytingar á réttindum hluthafa eru í 

vændum, því þann 14. mars 2017 samþykkti Evrópuþingið tilskipun 2017/828 sem er viðbót 

eða endurskoðun á tilskipun 2007/36/EC sem fjallar um réttindi hluthafa. Markmið 

breytinganna er að hvetja hluthafa til langtímafjárfestinga og hlaut hún samþykki 

leiðtogaráðsins þann 3. apríl 2017, varð virk þann 10. júní  sama ár og hafa aðildarríki tvö ár 

frá þeim degi til að innleiða hana í löggjöf sína.76 Í þessum kafla ætlar höfundur eftir bestu getu 

að fara yfir ástæðu þess að tilskipuninni var breytt, helstu breytingar sem þessi tilskipun felur í 

sér og þar með athuga hvort umrædd tilskipun hafi í för með sér miklar breytingar á íslenska 

hluafélagalöggjöf.  

                                                 
74 Hér eftir verður fjallað um Evrópusambandið sem „ESB“ 
75 Hér eftir verður fjallað um Evrópska efnahagssvæðið sem „EES“ 
76 European Commission. (2017). Shareholders´ rights directive Q&A. Sótt 14. nóvember 2017 af 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm
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6.1 Tilurð tilskipunar 2017/828 

Upphaflega tilskipunin sem og tilskipun 2017/828, voru gerðar sem viðbrögð við 

fjármálakreppunni sem varpaði ljósi á þá mörgu vankanta varðandi stjórnunarhætti skráðra 

félaga. Samkvæmt framkvæmdarstjórn ESB voru helstu vankantarnir þeir að mikill skortur væri 

á þáttöku og stjórnun af hálfu hluthafa og það torveldi góðar ákvarðanatökur fyrirtækja. Einnig 

benti framkvæmdarstjórnin á að yfirmenn og stjórnendur væru oft á tíðum að fá greidd of há 

laun miðað við frammistöðu félaganna og það leiddi til vantrausts meðal hluthafa og 

samfélagsins sjálfs. Að lokum taldi framkvæmdarstjórnin að það sé í sumum tilvikum of flókið 

og dýrt að nýta sér hluthafaréttindi sín.77 

 Þessir vankantar leiddu til þess að Evrópuþingið einbeitti sér að sambandi milli árangurs 

fyrirtækja og þóknun stjórnenda og yfirmanna. Framkvæmdarstjórn ESB áttaði sig á því að 

þóknunin gegnir lykilhlutverki í því að stjórnendur og hluthafar séu samstíga varðandi 

hagsmuni þeirra og tryggir að stjórnendur hagi gjörðum sínum á þann veg að hagsmunir 

fyrirtækisins sé í fyrirrúmi. Fjármálakreppan leiddi einnig í ljós vandamál varðandi 

skammtímafjárfestingar sem eru áberandi í stjórnunarháttum fyrirtækja og þar sem 

stofnanafjárfestar eiga meirihluta hlutabréfa í skráðum félögum innan Evrópusambandsins og 

eignum þeirra er oft á tíðum stjórnað af fjárfestingafélögum. Reglunum er því miðað að 

stofnanafjárfestum og fjárfestingarfélögum sem mögulegum orsakavöldum 

skammtímafjárfestinga. Ástæðan fyrir því er sú, að störf fjárfestingafélaga sem vinna fyrir 

stofnanafjárfesta eru oft á tíðum metin á ársfjórðungs grundvelli sem gefur þeim, í einstökum 

tilvikum, ekki möguleikann á því að taka tillit til langtímafjárfestinga og setur pressu á þá 

fjárfesta til að sýna skammtímahagnað.78  

6.2 Sterkari réttindi hluthafa og auðveldun kosninga milli 

landamæra  

Þessar nýju reglur munu gera hluthöfum auðveldara að nýta sér réttindi sín. Milliliðir líkt og til 

dæmis fjárfestingafélög, verða að tryggja nægjanlegt upplýsingaflæði frá fyrirtækinu til 

hluthafana og þannig greiða fyrir því að hluthafar nýti réttindi sín og þar með talin 

                                                 
77 Posner, C.S. (2017). As the U.S. seeks to roll back regulations, the European Parliament adopts new corperate 

governance rules. Sótt 13. nóvember 2017 af https://corpgov.law.harvard.edu/2017/04/01/as-the-u-s-seeks-to-

roll-back-regulations-the-european-parliament-adopts-new-corporate-governance-rules/  
78 Posner, C.S. (2017). As the U.S. seeks to roll back regulations, the European Parliament adopts new corperate 

governance rules. Sótt 13. nóvember 2017 af https://corpgov.law.harvard.edu/2017/04/01/as-the-u-s-seeks-to-

roll-back-regulations-the-european-parliament-adopts-new-corporate-governance-rules/  

https://corpgov.law.harvard.edu/2017/04/01/as-the-u-s-seeks-to-roll-back-regulations-the-european-parliament-adopts-new-corporate-governance-rules/
https://corpgov.law.harvard.edu/2017/04/01/as-the-u-s-seeks-to-roll-back-regulations-the-european-parliament-adopts-new-corporate-governance-rules/
https://corpgov.law.harvard.edu/2017/04/01/as-the-u-s-seeks-to-roll-back-regulations-the-european-parliament-adopts-new-corporate-governance-rules/
https://corpgov.law.harvard.edu/2017/04/01/as-the-u-s-seeks-to-roll-back-regulations-the-european-parliament-adopts-new-corporate-governance-rules/
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kosningaréttindi. Þannig verða milliliðirnir, að ósk félagsins, að miðla nöfnum og upplýsingum 

um hluthafana. Þessar reglur eiga að gera fyrirtækjum kleift að bera kennsl á hluthafa sína, 

auðvelda samskiptin milli fyrirtækja og fjárfesta sem og auka skilvirkni þeirra á milli. Þetta 

regluverk mun sérstaklega koma að notum þegar um er að ræða viðskipti milli landamæra þar 

sem margir milliliðir geta verið milli félaga og fjárfesta, auk þess að upplýsingaflæði þeirra á 

milli er ekki mikið. Samskipti milli hluthafa og félaga mun hvetja hluthafa til að vera virkir 

innan félaganna en þó er það hluthöfum ekki skylt.79   

 Hérlendis eru reglur er varða auðkenningu hluthafa og er hana að finna í 91. gr. hfl, þar 

segir að hluthafi geti krafist þess að fá upplýsingar um hlutafjáreign einstakra hluthafa auk 

atkvæðisréttar þeirra. Þessar reglur eru þó ekki sambærilegar því að í 91. gr. kemur þó ekkert 

fram um að milliliðir verði að gefa upp nöfn hinna eiginlegu hluthafa svo eitthvað sé nefnt og 

má því segja að hluthafar hérlendis geti verið allt að því nafnlausir eigendur í þeim skilningi. 

6.3 Skylda til að upplýsa hluthafastefnu  

Stofnanafjárfestar og fjárfesingafélög þurfa að gera grein fyrir hluthafastefnu varðandi 

hluthafaskuldbindingar sínar og hún skal meðal annars innihalda  hvernig nýta skuli 

kosningarétt, hvernig samstarf við aðra hluthafa skuli háttað og hvernig hluthafaskuldbindingar 

þeirra er samofin fjárfestingaráætlunum. Einnig verða að koma fram í henni mögulegir 

hagsmunaárekstrar með tilliti til hluthafaskuldbindinga þeirra og verða þeir að birta stefnu sína 

árlega ásamt því hvernig þeir ætli að framfylgja henni.80 Þetta aukna gagnsæi á að vera hvatning 

til þessara fjárfesta að einblína meira á langtímafjárfestingar og taka tillit til félagslegra og 

umhverfissjónarmiða í áætlunum sínum.81  

6.4 Aukið gagnsæi gagnvart umboðsmönnum  

Samkvæmt tilskipuninni er aðilum sem eru í umboði annars skylt að tileinka sér fullnægjandi 

aðferðir til að tryggja að ráðleggingar þeirra varðandi kosningar séu nákvæmar, áreiðanlegar og 

séu byggðar á nákvæmri rannsókn á öllum gögnum sem til taks eru. Umboðsmenn82 verða að 

                                                 
79 European Commission. (2017). Shareholders´ rights directive Q&A. Sótt 14. nóvember 2017 af 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm  
80 Official journal of the European Union. (2017). Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of 

the council. Sótt 12. nóvember 2017 af http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 

?uri=CELEX:32017L0828  
81 European Commission. (2017). Shareholders´ rights directive Q&A. Sótt 16. nóvember 2017 af 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm  
82 Til útskýringar: Umboðsmenn í þessum skilningi eru fyrirtæki  sem sérhæfa sig í að greina fyrirtæki og ráðleggja 

hluthöfum um hvernig þeir skuli kjósa á hluthafafundi. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%0b?uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%0b?uri=CELEX:32017L0828
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm
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gefa upp ýmsar upplýsingar eins og hvernig þeir komast að niðurstöðu varðandi ráðleggingar 

sínar, hverjar helstu heimildir þeirra eru og yfirlit yfir heildarfjölda kosningaráðlegginga þeirra 

seinasta ár.83 Ástæðan fyrir þessum reglum er sú að stofnanafjárfestar og fjárfestingafélög eiga 

oft hlut í mörgum fyrirtækjum í einu og gegna umboðsmenn því oft mikilvægu hlutverki 

varðandi hvernig kosningu þeirra er háttað og þá sérstaklega þegar hluthafi og fyrirtæki eru ekki 

innan sömu landamæra. Umboðsmenn gegna því lykilhlutverki í hluthafavirkni þessara hluthafa 

og  þessar eru reglur settar til að tryggja að ráðleggingar þeirra séu áreiðanlegar ásamt því að 

auka traust á þjónustu þeirra.84  

6.5 Reglur um þóknun æðstu stjórnenda  

Með þessum reglum munu hluthafar hafa eitthvað að segja um hvað æðstu stjórnendur 

fyrirtækis fái greitt fyrir störf sín eða svokallað e. say on pay. Samkvæmt tilskipuninni verða 

skráð félög að hafa starfskjarastefnu æðstu stjórnenda og gera greinargerð þess efnis ár hvert 

sem verður að vera skýr, auðskiljanleg og þarf hún í heild sinni að vera aðgengileg almenningi 

á vefsíðu félagsins í 10 ár. Hluthafar munu hafa rétt á því að kjósa um starfskjarastefnuna og 

mega fyrirtæki aðeins greiða stjórnendum þóknun í samræmi við stefnu sem samþykkt hefur 

verið að hluthöfum. Slíka stefnu verða hluthafar að samþykkja að minnsta kosti einu sinni á 

þriggja ára fresti.  

Líkt og nefnt var hér að framan verða fyrirtæki að gefa út greinargerð um þóknun 

stjórnenda fyrir síðasta fjárhagsár en hún skal innihalda ítarlega lýsingu á allri þóknun þeirra af 

hvaða tagi sem er. Hluthafar munu hafa rétt til þess að kjósa um greinargerð síðasta árs á 

hluthafafundi og ef hluthafar kjósa gegn henni, mun fyrirtækið þurfa að gera grein fyrir því í 

næstu greinargerð, hvort og þá hvernig þeir tóku tillit til kosningu hluthafa árið áður.85 Eru þessi 

ákvæði talin vera lykilatriði þess að stjórnendur taki ákvarðanir sem þjóni fyrirtækinu sem best 

og hvernig þeir fái borgað hafi áhrif á ákvarðanatöku þeirra. Því ef launahvatinn er aðeins til 

skammtíma er líklegt að ákvarðanir sem þeir taka séu aðeins skammtímaákvarðanir sem hagnist 

                                                 
83 Official journal of the European Union. (2017). Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of 

the council. Sótt 12. nóvember 2017 af http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 

?uri=CELEX:32017L0828  
84 European Commission. (2017). Shareholders´ rights directive Q&A. Sótt 16. nóvember 2017 af 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm  
85 Official journal of the European Union. (2017). Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of 

the council. Sótt 15. nóvember 2017 af http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 

?uri=CELEX:32017L0828  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm
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fyrirtækinu ekki til langtíma litið.86 Í grunninn má segja að þessar reglur um starfskjarastefnu 

séu ekki ólíkar þeim sem getið er um hér að framan í kafla 4.7 en þessar reglur virðast þó vera 

ítarlegri og gefa hluthöfum í raun rétt til þess að kjósa tvívegis um sömu starfskjarastefnuna.  

6.6 Réttindi hluthafa til að kjósa um viðskipti við tengda aðila  

Samkvæmt reglunni um réttindi hluthafa til að kjósa um viðskipti við tengda aðila, verða félög 

að tilkynna opinberlega ef þau ætla í einhverskonar viðskipti eða gera samning við aðila sem 

hljóðar uppá meira en  1% af hlutfjár félgsins. Slík tilkynning verður að vera gerð þegar 

ákvörðun um viðskiptin er tekin og henni verður að fylgja skýrsla, gerð af óháðum þriðja aðila, 

sem metur hvort viðskiptin séu gerð samkvæmt eðlilegum markaðsskilmálum. Skýrslan verður 

að staðfesta að viðskiptin séu sanngjörn fyrir alla hluthafa félagsins og þar með talið hluthafa í 

minnihluta.87 

 Ef félag hefur í hyggju að eiga í viðskiptum eða gera samning við aðila sem er að 

andvirði meira en 5% hlutafjár félagsins eða viðskipti sem geta haft veruleg áhrif á hagnað eða 

veltu félagsins, skulu hluthafar kjósa um hvort slík viðskipti skuli fara fram eða ekki á aðalfundi 

félagsins. Þeir hluhafar er tengjast viðskiptunum skulu ekki hafa atkvæðarétt varðandi þetta 

málefni og er fyrirtækinu óheimilt að ráðast í slík viðskipti á samþykkis hluthafanna.88 Svipaða 

reglu er að finna í hlutafélagalögunum og fjallað er um hana í kafla 4.2 hér að framan. Höfundur 

telur að þessi ákvæði séu einnig til þess fallin að ekki séu teknar ákvarðanir þar sem aðeins viss 

hluti hluthafa hagnist á á kostnað annara hluthafa og þá sérstaklega minnihlutaeigendum sem 

fjallað er um í kafla 4.1 hér að framan. 

6.7 Áhrif tilskipunarinnar á íslenska löggjöf og tengsl við 

hluthafavirkni 

Að mati höfundar er ekki um stórar breytingar a ræða þegar litið er til ákvæða íslensku 

hlutafélagalaganna. Flestar breytingarnar hafa að geyma smávæginlegar breytingar á ákvæðum 

sem nú þegar eru til staðar hérlendis og auka réttindi hluthafa í þeim tilvikum. Þó má færa rök 

fyrir því að umræddar breytingar séu útspil ESB til þess að koma í veg fyrir ákveðna 

                                                 
86 European Commission. (2017). Shareholders´ rights directive Q&A. Sótt 16. nóvember 2017 af 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm  
87 Official journal of the European Union. (2017). Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of 

the council. Sótt 17. nóvember 2017 af http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 

?uri=CELEX:32017L0828  
88 Official journal of the European Union. (2017). Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of 

the council. Sótt 17. nóvember 2017 af http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ 

?uri=CELEX:32017L0828  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm
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hluthafavirkni sem ekki þykja æskilegar að þeirra mati. Má þar helst nefna regluna um að 

ákveðnum hluthöfum sé skylt að upplýsa ítarlega um hluthafastefnu sína sem og regluna um 

gagnsæi hluthafa.   

Þrátt fyrir að áhrif og afleiðingar tilskipunarinnar eigi að sjálfsögðu eftir að koma í ljós 

með tímanum, hafa fræðimenn nú þegar byrjað að velta fyrir sér áhrifum tilskipunarinnar á 

hluthafavirkni og þá sérstaklega varðandi virkra vogunarsjóða þar sem þeir eru flokkaðir sem 

skammtímafjáfestar. Ofangreindar breytingar varðandi gagnsæi eignarhalds eru taldar hafa 

hamlandi áhrif á hluthafavirkni. Þrátt fyrir að þessar reglur virðist gefa hluthöfum aukna rödd 

og auka gagnsæi, grafa þær undan þeim viðskiptamódelum helstu drifkrafta þeirra radda þ.e. 

vogunarsjóðum.89 Tilskipunin inniheldur nokkrar reglur sem hamla, þó aðeins að hluta til, 

hluthafavirkni vogunarsjóða vegna stefnu ESB varðandi langtímafjárfestingar 

stofnanafjárfesta.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Pacces, A.M. (2017). Hedge fund activism and the revision of the shareholder rights directive. Bls. 17. Sótt 12. 

nóvember 2017 af https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2953992  
90 Pacces, A.M. (2017). Hedge fund activism and the revision of the shareholder rights directive. Bls. 25. Sótt 12. 

nóvember 2017 af https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2953992  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2953992
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7 Niðurstöður 

Markmið reglnanna um minnihlutavernd er að veita hluthöfum í minnihluta réttindi sem og 

mótvægi gagnvart meirihlutanum svo þeir geti ekki misnotað stærð sína innan félaga á kostnað 

minnihlutans. Reglurnar varðandi minnihlutavernd eru margar og misjafnar og eru þær reglur 

sem listaðar eru upp í ritgerð þessari þó ekki tæmandi. Líkt og rannsóknarspurningin gefur til 

kynna, þá var markmið ritsmíðarinnar að kanna hvort reglurnar um minnihlutavernd í 

hlutafélagalögunum geti verið nýttar af virkum hluthöfum til að komast til áhrifa innan 

hlutafélaga og hvort yfirvofandi breytingar hafi áhrif þar á.  

 Hluthafavirkni e. shareholder activism er, líkt og áður hefur verið sagt, ekki nýtt 

fyrirbrigði í umhverfi hlutafélaga erlendis en er þó nokkuð óskrifað blað hér á landi. Eftir að 

höfundur kynnti sér hluthafavirkni og aðgerðir virkra hluthafa hefur hann komist að eftirfarandi 

niðurstöðu: Hluthafavirkni er eðli málsins samkvæmt aðgerð hluthafa í minnihluta í 

hlutafélögum, því ef þeir væru í meirihluta færu þeir með völdin í félaginu óháð virkni sinni. 

Sem minnihlutaeigendur eru hendur virkra hluthafa bundnar að vissu leiti og eru þeir oft á tíðum 

háðir stuðningi annarra hluthafa.  

Að því sögðu eru þær reglur minnihlutaverndarinnar í hlutafélagalögunum sem byggja á 

réttindum tengdum aðgerðum tiltekins hlutfalls hluthafa þeim afar mikilvægar. Ber þar fyrst að 

nefna rétturinn til að krefjast hlutfalls- eða margfeldiskosningar við kosningu stjórnarmanna. 

Þessi réttur er afar nauðsynlegt verkfæri virkra hluthafa til að komast til áhrifa, því líkt og fram 

hefur komið, fer stjórn félags með æðsta vald innan þess og er því mikið kappsmál fyrir virka 

hluthafa að hafa rödd innan hennar. Fleiri ákvæði eru til staðar þar sem visst hlutfall hluthafa 

þarf til að virkja réttindin og gefur þeim viss áhrif, sem dæmi má nefna möguleikinn á að fresta 

ákvörðun um staðfestingu ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar og taps félagsins. Þar kemur 

einnig inn rétturinn til að krefjast arðgreiðslu og eru þessir réttir nátengdir, því með að fresta 

ákvörðun geta virkir hluthafar kynnt sér málin ítarlega, safnað stærri hópi hluthafa til að krefjast 

arðgreiðslu og þannig haft mikil áhrif innan félagsins. Að lokum getur rétturinn til að krefjast 

aukafundar nýst virkum hluthöfum til að koma málum sínum á framfæri. 

Flest réttindi hluthafa sem tengjast hluthafafundum geta verið góður grundvöllur fyrir 

hluthafavirkni og ber fyrst að nefna réttinn til fundarsetu og að taka þar til máls. Án þeirra 

réttinda yrði grundvöllur fyrir hluthafavirkni afar lítil, því að hluthafafundur er oft á tíðum eini 

vettfangurinn þar sem rödd minnihlutans getur heyrst. Að því sögðu eru reglurnar um 
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framkvæmd fundarboðs nauðsynlegar virkum hluthöfum þ.a.e.s. um boðun, fresti og efni 

fundarins. Því án upplýsinga varðandi hluthafafundinn myndu virkir hluthafar ekki geta mætt, 

kynnt sér efni hans og þar af leiðandi ekki ákveðið hvernig hluthafavirkni þeirra yrði háttað 

hverju sinni.  Á hluthafafundi geta virkir hluthafar komið með ýmsa gagnrýni á stjórn og 

stjórnun félags með fyrirspunum svo eitthvað sé nefnt og þannig hugsanlega unnið aðra hluthafa 

í minnihluta á sitt band. Sú staðreynd að hluthafar geti fengið mál tekið fyrir á hluthafafundi er 

virkum hluthöfum afar nytsamleg því þar geta þeir til dæmis sett fram tillögur sem sýna áform 

sín með félagið og laðað að sér fylgjendur innan þess. Rétturinn til upplýsinga getur einnig 

verið virkum hluthöfum afar gagnlegur, því þar geta þeir krafist þeirra upplýsinga sem þeir 

þurfa fyrir hluthafavirkni sína. 

Af ofangreindu má sjá að reglur minnihlutaverndarinnar í hlutafélagalögunum geta að 

einhverju leyti verið notaðar í öðrum tilgangi en þeim var ætlað þ.e.a.s. vernda minnihlutann, 

heldur geta einhverjar þeirra verið notaðar sem verkfæri til sóknar. Á höfundur þar helst við 

ákveðnar reglur þar sem ákveðið hlutfall hluthafa þarf til að virkja réttindin sem og ýmis 

mikilvæg réttindi varðandi hluthafafundi. Einnig komst höfundur að því að Evrópusambandið 

hefur birt tiskipun sem að einhverju leiti mun hamla hluthafavirkni ákveðinna tegunda virkra 

hluthafa og er markvisst að reyna útrýma skammtíma hluthafavirkni með reglum sínum. En þó 

eru ekki allar tilvonandi breytingar endilega slæmar fyrir virka hluthafa því aukið gagnsæi 

varðandi auðkenningu hluthafa getur m.a. gefið þeim tækifæri til að vita hverja þeir eiga að 

hafa samband við ef þeir vilja fá einhvern til að kjósa á sama veg. Telur höfundur að þessar 

breytingar muni þó ekki verða orsakavaldur mikilla breytinga á hlutafélagalöggjöf á Íslandi við 

upptöku tilskipunarinnar í EES, þar sem mestmegnis verði um að ræða smávægilegar viðbætur 

á reglum sem við nú þegar höfum hérlendis. 

Höfundur komst einnig að því að hægt var að finna dæmi um hluthafavirkni á Íslandi líkt 

og má sjá í kafla 2.5 að framan. Þar mátti sjá að barist var um stjórnarsetu í félögum og voru 

hluthafar að nýta sér til dæmis fjölmiðla í hluthafavirkni sinni. Þar kom einnig fram hversu 

mkilvægir lífeyrissjóðirnir eru á íslenskum hlutabréfamarkaði, því það eru þeir sem virkir 

hluthafar þurfa að fá með sér í lið ef hluthafavirknin á að bera árangur. Að lokum er rétt að 

nefna að á meðan lífeyrissjóðirnir eru óvirkir hluthafar eru tækifærin fyrir hluthafavirkni fleiri 

hérlendis, því það að svo stórir hluthafar séu óvirkir innan félaga gefur litlu hlutfé meira vægi 

en það ætti að hafa miðað við meginregluna um meirihlutaræði. 
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8 Lokaorð 

Nú þegar höfundur hefur farið í gegnum þessa kafla og reynt að greina efnið eftir bestu getu, 

eru nokkur atriði sem standa upp úr við vinnslu rigerðarinnar. Má þar sérstaklega nefna að 

hluthafavirkni er í raun bitlaus ef hluthafar í minnihluta vinna ekki saman að úrbótum félaga og 

aðhaldi meirihlutans. Telur höfundur að þörf sé á frekari greiningu á þessu efni hérlendis og þá 

mun ítarlegri en gerð er í ritgerð þessari, en stærðartakmörk setja töluverðar skorður á efnistök 

og greiningu ritgerðarefnisins. Að mati höfundar er hlutafélagalöggjöfin nokkuð hagstæð 

minnihlutanum og telur ekki á hann halla, sem má kannski sjá með tilliti til lítillar 

dómaframkvæmdar er tengjast ákvæðum minnihlutaverndar. Höfundur telur einnig að það verði 

alltaf hægt að nýta lögfest réttindi á einhvern annan hátt en þeim er ætlað og geta hlutafélög í 

flestum tilvikum forðast aðgerðir virkra hluthafa ef þeir taka tillit til minnihlutans í félaginu en 

ef ekki, geta þau átt von á róttækum aðgerðum þeirra. 
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