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i 

Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um tímasetningu upplýsingaskyldu innherjaupplýsinga sem myndast við 

uppgjörsvinnu. Álitaefnið er til komið vegna nýlegs úrskurðar Fjármálaeftirlitsins frá 4. apríl 

2017 þar sem Eimskipafélag Íslands hf., hér eftir Eimskip, var sektað fyrir brot gegn 1. mgr. 

122. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, hér eftir vvl. Málið fór 18. apríl 2018 fyrir 

Héraðsdóm Reykjavíkur, sem staðfesti sektarákvörðun Fjármálaeftirlitsins. Málið er reifað 

sérstaklega í ritgerðinni varðandi það álitaefni sem hér er til skoðunar. Áður en það er þó gert 

er fyrst litið á upplýsingaskyldu útgefenda skv. VII. kafla vvl. sem fjallar um atviksbundnar 

upplýsingar og 1. mgr. 122. gr. vvl. sem fjallar um viðvarandi upplýsingaskyldu. Svarað er 

spurningum sem varða birtingu þessara upplýsinga, þá í ljósi orðalagsins „eins fljótt og auðið 

er“. Í ákvæðum 57. og 58. gr. vvl. í VII. kafla er kveðið sérstaklega á um birtingafrest sem 

útgefendur hafa. Hvað 1. mgr. 122. gr. vvl. varðar er fyrst skoðað hvenær upplýsingar teljast 

innherjaupplýsingar skv. 120. gr. vvl. áður en fjallað er um birtingu þeirra. Til álita varðandi 

birtingu innherjaupplýsinga er hvort ákvæði reglugerðar nr. 630/2005, samræmist 1. mgr. 122. 

gr. vvl. Höfundur komst að þeirri niðurstöðu, m.a. út frá dómaframkvæmd, að birta beri 

innherjaupplýsingar um leið og þær myndast eða sækja um frest til birtingar þeirra skv. 4. mgr. 

122. gr. vvl. Eins og sjá má er því ekki sama svigrúm til birtingar veitt í ákvæðum VII. kafla 

vvl. og 1. mgr. 122. gr. vvl. Í lokin er velt upp þeim spurningum hvenær uppgjörs upplýsingar 

verði innherjaupplýsingar og hvernig skal staðið að birtingu þeirra. Út frá máli Eimskips, sem 

og danska fjármálaeftirlitinu og danska lagaprófessornum Jesper Lau Hansen, er komist að 

þeirri niðurstöðu að ef skilyrðum 120. gr. vvl. sé uppfyllt ber að birta slíkar upplýsingar um leið 

og þær myndast. Höfundur taldi þó tilefni til þess að skoða slíka framkvæmd nánar.  
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Abstract 

This thesis discusses the timing of disclosure of insider information that comes into being 

during financial report work. The issue arises from the recent decision of the Icelandic Financial 

Supervisory Authority, hereafter FME, from April 4, 2017, where Eimskipafélag Íslands hf., 

hereafter Eimskip, was fined for violation of para 1. art 122. act no. 108/2007, hereafter vvl. 

The case went before the District Court of Reykjavík, which confirmed FME‘s decision. The 

thesis sums up the facts of the case with regard to the issues focused on. To begin with, the 

issuer‘s disclosure requirements is looked at, under VII. chapter vvl. which deals with incidental 

information and para 1. art. 122. vvl. which addresses continuous disclosure requirements. 

Questions concerning the disclosure of this information will be answered, considering the 

phrase "as soon as possible" which is in both provisions. In chapter VII., arts. 57 and 58, issuers 

are provided with a disclosure deadline. Before discussing the disclosure of information in para 

1. art. 122. vvl., the issue of when information is considered insider information is discussed. 

The disclosure of insider information is looked at in connection with the provisions of 

Regulation no. 630/2005 and how it complies with para 1. art 122. The conclusion, after 

reviewing, among other things, case law, is that insider information should be disclosed as soon 

as the information comes to light, or that a delay of disclosure should be applied for in 

accordance with para 4. art 122. vvl. There is a variation in flexibility for disclosure provided 

in VII. chapter and para 1. art. 122. vvl. Finally, the thesis contemplates when financial 

reporting information becomes insider information and how it should be disclosed by issuers. 

According to the Eimskip case, as well as the Danish Financial Supervisory Authority and 

Danish law professor Jesper Lau Hansen, the conclusion is that when information meets the 

requirements of inside information, as stated in art. 120. vvl., issuers must disclose it as soon 

as it comes to light. The author, however, deems it reasonable to examine the issue further.  
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1. Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru reglur um upplýsingaskyldu sem er að finna í lögum nr. 

108/2007 um verðbréfaviðskipti, hér eftir vvl. Markmið ritgerðarinnar er að greina hvenær 

upplýsingaskylda útgefanda verður virk þegar  innherjaupplýsingar myndast við uppgjörsvinnu 

útgefenda. Fjallað er sérstaklega annars vegar um upplýsingaskyldu fyrirtækja við birtingu 

ársreikninga og árshlutareikninga við uppgjörsvinnu skv. VII. kafla vvl. og hins vegar birtingu 

upplýsingaskyldu útgefanda vegna innherjaupplýsinga skv. 1. mgr. 122. gr. vvl. Út frá þeirri 

umfjöllun er skoðað hvenær innherjaupplýsingar myndast í uppgjörsvinnu, og hvenær ber að 

birta þær upplýsingar. 

 Álitaefni þetta er til komið vegna nýlegs úrskurðar Fjármálaeftirlitsins frá 4. apríl 2017 

þar sem Eimskipafélag Íslands hf., hér eftir Eimskip, var sektað fyrir brot gegn 1. mgr. 122. gr. 

vvl. Eimskip er útgefandi hlutabréfa sem tekin hafa verið til viðskipta í Kauphöll Íslands hf. 

Brotið fólst í því að Eimskip birti ekki innherjaupplýsingar, sem lágu fyrir þann 20. maí 2016, 

um mikið bætta rekstrarafkomu félagsins á fyrsta ársfjórðungi 2016, eins fljótt og auðið var og 

á jafnræðisgrundvelli eða frestaði birtingu innherjaupplýsinganna. Þess í stað birti Eimskip 

upplýsingarnar þegar uppgjörið var birt þann 26. maí 2016. Málið var dómtekið hjá Héraðsdóm 

Reykjavíkur 7. mars 2018, og var dómsuppsaga þann 18. apríl 2018, en dómurinn staðfesti þar 

ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um að sekta bæri Eimskip fyrir brot gegn 1. mgr. 122. gr. vvl. 

Í öðrum kafla hér á eftir er fyrst fjallað um upplýsingaskylduna almennt (kafli 2.1.) og 

hvernig reglurnar eru flokkaðar í vvl. (kafli 2.2.). Því næst verða atviksbundnar upplýsingar 

skoðaðar skv. VII. kafla vvl. (kafli 2.3.) og þá einkum 57. og 58. gr. vvl. og hvenær beri að 

birta slíkar upplýsingar (kafli 2.3.1.). Þá verður viðvarandi upplýsingaskyldan athuguð (kafli 

2.4.) sem og inntak 1. mgr. 122. gr. vvl. skýrt nánar með hliðsjón af ákvæði 120. gr. vvl. (kafli 

2.4.1. og kafli 2.4.2.) og að lokum hvenær ber að birta innherjaupplýsingar (kafli 2.4.3.). 

Í þriðja kafla verður gerð nánari grein fyrir máli Eimskips, en skoðað verður hvernig 

Fjármálaeftirlitið komst að niðurstöðu sinni í málinu , sem og litið verður á mótrök Eimskips 

við lögskýringu Fjármálaeftirlitsins (kafli 3.1.). Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli 

Eimskips, frá 18. apríl 2018, er sérstaklega reifaður og gerð er grein fyrir þeirri niðurstöðu sem 

dómurinn komst að (kafli 3.2.). 

Í fjórða kafla verður litið á tímamark birtingar þessara upplýsinga skv. fyrr nefndum 

ákvæðum VII. kafla og 1. mgr. 122. gr. vvl. svarað verður spurningum sem lúta að því hvenær 

innherjaupplýsingar myndast við uppgjörsvinnu (kafla 4.2.) sem og hvernig skuli staðið að 

birtingu þeirra (kafla 4.3.).  
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2. Upplýsingaskylda útgefanda fjármálagerninga 

2.1. Almennt um upplýsingaskyldu útgefanda fjármálagerninga 

Félög auka möguleika sína til fjármögnunar með því að skrá sig á fjármagnsmarkað, þ.e. að 

fjármálagerningar þeirra séu teknir til viðskipta, sbr. 5. tl. 2. gr. laga nr. 110/2007 um 

kauphallir, á skipulegum verðbréfamarkaði eða verslað með þá á markaðstorgi 

fjármálagerninga, hér eftir MTF, og kunna kostir þess að vera margir.1 Á slíkum mörkuðum 

þurfa fjárfestar að treysta á að allir séu jafnir og sitji við sama borð, að því er upplýsingar 

varðar. Ef slíkt traust er ekki til staðar eru fjárfestarnir ólíklegri til að fjárfesta í 

fjármálagerningum fyrirtækjanna. Leikreglur þurfa því að vera skýrar til þess að traust og 

trúverðugleiki náist á þessum mörkuðum. Í íslenskum rétti eru til lagaákvæði sem eiga að stuðla 

að því að samningsaðilar njóti jafnræðis í viðskiptum, t.d. reglur kröfuréttar, samningaréttar, 

kaupréttar og refsiréttar sem er ætlað að koma í veg fyrir svik og misnotkun upplýsinga.2 

Önnur sjónarmið gilda hins vegar um viðskipti með fjármálagerninga á 

fjármagnsmarkaðnum, þar sem virði þeirra er að miklu leyti ákvarðað út frá fjárhagsstöðu 

útgefanda.3 Sem dæmi um þetta má nefna að við hefðbundin viðskipti, s.s. fasteigna- og 

bifreiðakaup eða jafnvel þegar verslað er við kaupmanninn á horninu, þá hefur maður tækifæri 

til þess að skoða þá vöru sem er til sölu og getur þannig kannað gæði hennar. Einnig getur 

maður treyst því að sölumenn séu almennt ekki óheiðarlegir og leyni upplýsingum sem kynnu 

að skipta máli við ákvörðunartöku, þar sem þeir þurfa oft á tíðum að treysta á að halda góðu 

orðspori til að hafa afkomu af viðskiptum sínum.  Hugsanlegir fjárfestar hafa hins vegar ekki 

sömu tök á að skoða vöruna á fjármagnsmarkaði, þess vegna er þörf á að þeir fái áreiðanlegar 

upplýsingar um framtíðar tekjumöguleika félagsins, o.fl. sem tengist rekstri félagsins.4 Í þessu 

felst því ákveðin fjárfestavernd, þ.e. fjárfestar eiga að fá allar þær upplýsingar sem máli geta 

skipt frá útgefanda fjármálagernings áður en þeir fjárfesta í viðkomandi gerning til þess m.a. 

að koma í veg fyrir svik og misnotkun á þessum upplýsingum.5 Þetta leiðir af sér að erfitt eða 

                                                           
1 Andri Fannar Bergþórsson, „Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?“ (2013) 63 

Tímarit lögfræðinga 241, 242. 
2 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 329; Aðalsteinn E. 

Jónasson, „Viðskipti innherja“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 221, 223; Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik 

(Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 29; Andri Fannar Bergþórsson, „Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga 

að birta innherjaupplýsingar?“ (2013) 63 Tímarit lögfræðinga 241, 242. 
3 Jesper Lau Hansen, „MAD in a Hurry: The Swift and Promising Adoption of the EU Market Abuse Directive“ 

(2004) 15 European Business Law Review 183, 198; Andri Fannar Bergþórsson, „Hvenær ber útgefanda 

fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?“ (2013) 63 Tímarit lögfræðinga 241, 252. 
4 Aðalsteinn E. Jónasson, „Viðskipti innherja“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 221, 223; Aðalsteinn E. Jónasson, 

Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 29-31. 
5 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 163. 
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jafnvel ómögulegt getur verið fyrir fjárfesta að afla þessara upplýsinga sjálfir. Auk þess fer stór 

hluti þeirra viðskipta á þessum mörkuðum í gegnum sjálfvirkt viðskiptakerfi. Þar parast 

sjálfkrafa saman kaup og sölutilboð, án beinna samskipta á milli kaupanda og seljanda. Þetta 

gerir það að verkum að erfitt getur reynst að krefjast bóta ef maður verður fyrir tjóni, jafnvel 

þótt sannað sé að brot hafi átt sér stað.6  

Eins og sést skipta upplýsingar miklu máli á þessum mörkuðum en ekki nægir þó að 

upplýsingar séu veittar, heldur þarf einnig að gæta þess að fjárfestar fái allir sömu 

upplýsingarnar. Ef þess er ekki gætt er hætta á því að ósamhverfar upplýsingar myndist.7 Þessi 

ósamhverfa dreifing upplýsinga hefur líka verið kölluð „Sítrónukenningin“8 en í stuttu máli 

gengur hún út á það að einstaka fjárfestar búi yfir meiri upplýsingum en aðrir.9 Til þess að 

koma í veg fyrir þessa ósamhverfu upplýsingagjöf er þörf á reglum sem tryggja 

upplýsingaskyldu útgefanda. Með því að tryggja að allir fjárfestar hafi aðgang að sömu 

upplýsingunum og að allar upplýsingar liggi fyrir sem máli geta skipt í viðskiptunum, er hægt 

að stuðla að eðlilegri og sanngjarnri verðmyndun á markaðnum.10  

Af þessu má álykta að þegar gætt er að þessu jafnræðissjónarmiði og samhverfar 

upplýsingar liggi fyrir, eykst traust fjárfesta á markaðnum og þeir eru líklegri til að fjárfesta. 

Aftur að móti verður að telja að fjárfestar séu ólíklegri til að fjárfesta þegar ósamhverfar 

upplýsingar eru á markaðnum. Upplýsingaskyldan þjónar því mikilvægum tilgangi á 

fjármagnsmarkaðnum bæði fyrir fjárfesta sem og útgefendur, þar sem fjárfestar eru líklegri til 

þess að fjárfesta á vel upplýstum markaði í fjármálagerningum sem þeir geta treyst. Af þessu 

leiðir að reglur hinna almennu laga, t.d. samningalaga, henta hreinlega ekki alltaf við þessar 

aðstæður.11 

Fjárfestar verða því að vera nægilega upplýstir áður en þeir taka fjárfestingarákvarðanir. 

Af þessu má því sjá að nauðsynlegt er fyrir fjárfesta að hafa aðgang að vel útfærðum og 

stöðluðum reglum, sem veita upplýsingar sem gefa fjárfestum tækifæri til að vega og meta 

                                                           
6 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 31. 
7 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 334; Aðalsteinn E. 

Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 71. Á ensku; asymmetric information. 
8 Á ensku „Lemon theory“. 
9 Andri Fannar Bergþórsson, „Markaðsmisnotkun í formi rangrar upplýsingagjafar“ (2009)  59 Tímarit 

lögfræðinga 197, 199-202. Hér fjallar Andri Fannar um ósamhverfa dreifingu upplýsinga og vitnar í 

„Sítrónukenninguna“; sjá einnig Georg A. Akerlof, „The Market for „Lemons“: Quality Uncertainty and the 

Market Mechanism“ (1970) 84 The Quarterly Journal of Economics 488, 489.  
10 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 334; Aðalsteinn E. 

Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 71; sjá einnig Jesper Lau Hansen, „The Trinity of 

Market Regulation: Disclosure, Insider Trading and Market Manipulation“ (2003) 1 International Journal of 

Disclosure and Governance 82 <https://doi.org/10.1057/palgrave.jdg.2040015> skoðað 13. apríl 2018. 
11 Aðalsteinn E. Jónasson, „Viðskipti innherja“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 221, 223. 
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verðmæti fjármálagerninga. Þegar fjárfestar fá þessar upplýsingar fá þeir ákveðna sýn á stöðu 

félagsins og geta tekið ákvörðun út frá þeim. Fyrir hendi þarf því að vera sértækari löggjöf sem 

tekur á þeim álitaefnum sem upp geta komið þegar viðskipti eiga sér stað með fjármálagerninga 

á fjármagnsmarkaði. Af þeirri ástæðu gilda sérlög á þessu sviði, þ.e. lög nr. 108/2007, um 

verðbréfaviðskipti. Lögin gilda um viðskipti með fjármálagerninga sbr. 2. gr. vvl.12 Í þessum 

lögum er að finna ýmsar reglur sem aðeins gilda um þessi tilteknu viðskipti, m.a. reglur um 

aukna upplýsingaskyldu. Markmið og verndarhagsmunir lagana er að allir fjárfestar séu jafnir, 

minnka misnotkun upplýsinga og auka gagnsæi sem á að stuðla að trausti og trúverðugleika á 

markaðnum og veita stjórnendum aðhald sem eykur skilvirkni verðbréfamarkaðarins.13 Verður 

nú vikið nánar að flokkun ákvæða sem lúta að upplýsingaskyldu í verðbréfaviðskiptalögunum. 

 

2.2. Flokkun  

Reglur um upplýsingaskyldu, sem gilda á skipulegum verðbréfamarkaði og MTF, er að finna í 

VII., VIII., IX. köflum og 1. mgr. 122. gr. vvl. sem og reglugerð nr. 707/2008, um 

upplýsingaskyldu og tilkynningarskyldu skv. vvl. Þessi löggjöf byggir á tilskipun 

Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 2003/6/EB svo nefndri markaðssvikatilskipun,14 hér eftir MAD, 

Gagnsæistilskipuninni,15 undirgerðum þeirra, sem og NASDAQ-OMX kauphöllin á Íslandi 

hefur sett reglur um upplýsingaskyldu sem byggjast á þessu.16 

Til þess að skipta þessu betur upp, þá má skilgreina þessi ákvæði sem koma fram í 

fyrrnefndum köflum í þrjá flokka þ.e.; reglur um viðvarandi upplýsingaskyldu, reglur um 

atviksbundnar upplýsingaskyldu og reglur um breytingu á verulegum hlut atkvæðisréttar.17 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar snýr aðeins að upplýsingaskyldu útgefanda fjármálagerninga, 

en síðasti flokkurinn, þ.e. breyting á verulegum hluta atkvæðisréttar, tekur til fleiri aðila en 

                                                           
12 Samkvæmt a-lið 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. fellur verðbréf undir hugtakið fjármálagerningur, en þar segir: 

„Verðbréf, þ.e. þau framseljanlegu verðbréf sem hægt er að eiga viðskipti með á fjármagnsmarkaði, að 

undanskildum greiðsluskjölum, svo sem: i. hlutabréf í fyrirtækjum og önnur verðbréf sem eru ígildi hlutabréfa í 

fyrirtækjum, sameignarfélögum eða öðrum lögaðilum og heimildarskírteini fyrir hlut, ii. skuldabréf eða skuld á 

verðbréfaformi, þ.m.t. heimildarskírteini vegna slíkra verðbréfa, iii. önnur verðbréf sem veita rétt til að kaupa 

eða selja verðbréf eða leiða til uppgjörs í reiðufé sem ræðst af verðbréfum, gjaldmiðlum, vöxtum eða 

ávöxtunarkröfum, hrávörum eða öðrum vísitölum eða mælikvörðum.“ 
13 Aðalsteinn E. Jónasson, „Viðskipti innherja“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 221, 222-225; Aðalsteinn E. Jónasson, 

Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 29-35. 
14 Tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 2003/6/EB um innherjasvik og markaðsmisnotkun (markaðssvik) OJ 

L96/16. 
15 Tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 2004/109/EB um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum við 

upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað OJ L390/38. 
16 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 334; Aðalsteinn E. 

Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 71. 
17 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 334; Aðalsteinn E. 

Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 72. 
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aðeins útgefanda fjármálagerninga, og verður því ekki vikið nánar að honum hér. Tekið skal 

þó fram að hér er um að ræða svokallaðar flöggunarreglur sem eru í IX. kafla vvl. sem hvíla 

einnig á eigendum hlutabréfa sem og útgefendum. 

Hvað upplýsingaskyldu útgefanda varðar eru skyldur þeirra tvíþættar, þ.e. skylda til að 

veita upplýsingar annars vegar áður en verðbréfin eru tekin til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði, sbr. VI. kafla vvl. um útboð og töku verðbréfa til viðskipta, og hins vegar 

eftir að þau hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði.18 Í ritgerð þessari 

verður aðeins seinna skilyrðið, þ.e. um upplýsingaskyldu eftir að verðbréf hafa verið tekin til 

viðskipta skoðað, en ekki verður horft til þess hvaða skyldur hvíla á útgefendum áður en bréf 

þeirra eru tekin til viðskipta. Eftir að verðbréf hafa verið tekin til viðskipta, hvílir einnig tvíþætt 

skylda á útgefendum um að veita upplýsingar. Þær eru líkt og kom fram hér að framan, 

atviksbundnar upplýsingar og viðvarandi upplýsingar.19  

Fjallað verður nánar um þessa tvo flokka í næstu köflum, en hvað flokkun þeirra varðar 

verður stuttlega vikið að því hér. Atviksbundnar upplýsingar hafa verið flokkaðar í tvo flokka, 

þ.e. annars vegar upplýsingar sem snerta félagið sjálft og hins vegar upplýsingar sem snerta 

stjórn félagsins og aðra stjórnendur.20 Horft verður aðeins til þess þáttar er snýr að félaginu 

sjálfu, þ.e. skyldu útgefanda til að birta upplýsingar. Þessar skyldur er að finna í VII. kafla vvl. 

um reglulegar upplýsingar útgefanda og VIII. kafla vvl. um aðrar skyldur útgefanda um 

veitingu upplýsinga og 1. mgr. 122. gr. vvl. Viðfangsefnið snýr þó aðeins að VII. kafla, nánar 

til tekið 57. og 58. gr. vvl. um birtingu árs- og árshlutareikninga, sem fjallað verður nánar um 

í kafla 2.3. hér á eftir og 1. mgr. 122. gr. vvl. Viðvarandi upplýsingaskyldan hvílir ávallt á 

útgefendum, þótt hún geti verið í höndum annarra aðila, þ.e.a.s. aðili sem tengist félaginu ekki 

getur búið yfir upplýsingum um það, en við þær aðstæður ber útgefandanum að birta þessar 

upplýsingar svo lengi sem ákveðnum skilyrðum er uppfyllt, sbr. kafla 2.4. hér á eftir. 

 

2.3. Atviksbundnar upplýsingar  

Atviksbundnar upplýsingar eru líkt og áður segir annar flokkur upplýsingaskyldu sem 

útgefendur verða að sinna eftir að verðbréf þeirra hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði. Atviksbundnar upplýsingar, einnig oft talað um reglubundnar upplýsingar,21 

                                                           
18 Andri Fannar Bergþórsson, „Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?“ (2013) 63 

Tímarit lögfræðinga 241, 252. 
19 Andri Fannar Bergþórsson, „Markaðsmisnotkun í formi rangrar upplýsingagjafar“ (2009) 59 Tímarit 

lögfræðinga 197, 203. 
20 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 126. 
21 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Reykjavík, Hið Íslenska bókmenntafélag 2013) 518-519. 
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er þegar upplýsingaskyldan verður virk þegar ákveðin atvik hafa átt sér stað,22 t.d. að árlega 

ber útgefanda skylda til að birta ársreikninga félagsins23 opinberlega. Upplýsingaskyldan 

vaknar því þegar ákveðinn tími er liðinn. Reglur um þessar skyldur eru helst að finna í VII. 

kafla  vvl. um reglulegar upplýsingar útgefanda og VIII. kafla vvl. um aðrar skyldur útgefanda 

um veitingu upplýsinga.24 Líkt og áður hefur komið fram snýr viðfangsefnið hér þó aðeins að 

VII. kafla vvl. og þá einkum 57. og 58. gr. þess kafla um ársreikninga og árshlutareikninga. Í 

framhaldi af þessu verður því aðeins fjallað um VII. kafla og þær skyldur sem falla þar undir. 

 Gildissvið VII. kafla tekur til skv. 1. mgr. 55. gr. vvl.25 verðbréfa sem tekin hafa verið 

til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Reglur VII. kafla gilda þó ekki um alla útgefendur 

og verðbréf sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, sbr. 56. gr. vvl. 

en þar koma fram undanþegnir útgefendur og tegundir verðbréfa.26 Ekki verður nánar vikið að 

þessum undantekningum hér.27 

 

2.3.1. Reglur VII. kafla vvl. um birtingu árs- og árshlutareikninga. 

Í 57. gr. vvl. segir að útgefandi verðbréfa skuli birta opinberlega ársreikning, eða 

samstæðureikning ef við á, eins fljótt og auðið er eftir lok reikningsársins og eigi síðar en 

fjórum mánuðum frá lokum þess. Þetta felur í sér, að ef reikningsári lýkur í lok desember, þarf 

að birta upplýsingarnar eigi síðar en í apríl. Enn fremur kemur fram í 2. málsl. 57. gr. vvl. að 

útgefanda ber að tryggja að ársreikningur, eða samstæðureikningur ef við á, sé aðgengilegur 

almenningi í að minnsta kosti fimm ár. Í gr. 2.2. í reglum Nasdaq-kauphallarinnar28 kemur fram 

að reikningar eigi að vera aðgengilegir á eigin vefsetri útgefanda. Ákvæði 57. gr. byggir á 1. 

mgr. 4. gr. gagnsæistilskipunarinnar.29   

                                                           
22 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 352; Aðalsteinn E. 

Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 126. 
23 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Reykjavík, Hið Íslenska bókmenntafélag 2013) 353. Þar kemur fram 

að hugtakið ársreikningur tekur til rekstrarreiknings, efnahagsreiknings, sjóðsstreymis skýringa og skýrslur 

stjórnar, sbr. 1. mgr. 3. gr. árl. 
24 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 72. 
25 Ákvæði 1. mgr. 55. gr. vvl. er svohljóðandi: „Ákvæði kafla þessa gilda um útgefendur verðbréfa, sem tekin hafa 

verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, með Ísland sem heimaríki skv. 3. gr.“ Enn fremur kemur fram 

í 2. mgr.: „Útgefandi verðbréfa, sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði á Íslandi, með 

heimaríki í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu en Íslandi, skal veita hliðstæðar reglulegar upplýsingar og 

kafli þessi mælir fyrir um í samræmi við bindandi opinber fyrirmæli heimaríkis síns.“  
26 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7. – 7. mál. athugasemdir við 56. gr. vvl. 
27 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017)131-132. Þar fjallar Aðalsteinn 

ítarlega um þessar undantekningar, þ.e. hvaða útgefendur og tegundir verðbréfa ákvæði VII. kafla gilda ekki um. 
28 Reglur Nasdaq-kauphallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga, útgefnar 1. janúar 2018. 
29 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7. – 7. mál. athugasemdir við 57. gr. vvl.; Tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 

2004/109/EB OJ L390/38, 1. mgr. 4. gr. er svohljóðandi: „The issuer shall make public its annual financial report 

at the latest four months after the end of each financial year and shall ensure that it remains publicly available for 

at least five years.“ 
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Svipaða reglu er að finna í 58. gr. vvl. um árshlutareikninga vegna fyrstu sex mánaða 

reikningsárs, en þar segir að útgefanda ber að birta þá eins fljótt og auðið er eftir lok þess 

tímabils, þó eigi síðar en tveimur mánuðum frá lokum þess. Hér gildir því sama regla og í 57. 

gr. vvl. þ.e. meginreglan er að birta skuli eins fljótt og auðið er en skyldan er að birta eigi síðar 

en tveimur mánuðum frá lokum, fjórum mánuðum, sbr. 57. gr. vvl.30 Í 2. málsl. 58. gr. vvl. er 

að finna svipaða reglu um birtinguna og í 57. gr., og byggir ákvæði þetta á 1. mgr. 5. gr. 

gagnsæistilskipunarinnar.31 

Hér á landi hefur sú framkvæmd verið viðhöfð að útgefendur birta einnig ársfjórðungs 

uppgjör, þ.e. þriggja og níu mánaða uppgjör sbr. 3. mgr. 59. gr. vvl. Útgefendum er þetta  þó 

ekki skylt, en hafa kosið það til að losna undan því að birta sérstaka greinargerð frá stjórn, skv. 

1. mgr. 59. gr. vvl., sbr. 3. mgr. 59. gr. vvl.32 

Lög um ársreikninga, nr. 3/2006, hér eftir árl., gilda um efni ársreikninga og 

árshlutareikninga, sbr. 60. gr. vvl. Markmið laganna er að tryggja að ársreikningar gefi góða 

og skýra mynd af afkomu félags, efnahag þess og breytingar á handbæru fé.33 Þetta kemur fram 

í 5. gr. árl. en samkvæmt því ákvæði skulu ársreikningar og árshlutareikningar gefa glögga 

mynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé. 

Af þessu má sjá að upplýsingarnar sem koma fram í reikningum þessum, geta skipt 

fjárfesta gríðarlega miklu máli þegar kemur að því að þeir taka ákvarðanir. Fjárfestir ætti að 

geta tekið nokkuð skynsama ákvörðun út frá þeim upplýsingum sem hann getur fengið úr 

uppgjöri félags. Af því leiðir að þessar upplýsingar verða að vera bæði skýrar og hnitmiðaðar.34 

Auk þess er ekki síður mikilvægt að þær séu birtar skv. meginreglunni „eins fljótt og auðið er“, 

þar sem hagsmunir fjárfesta er best borgið þegar þeim eru veittar þessar upplýsingar fyrr frekar 

en seinna.  

Vegna þess hversu þýðingarmikil fjárhagsleg afkoma félags er fyrir fjárfesta á 

fjármagnsmarkaði ber að túlka orðalagið „eins fljótt og auðið er“ í 57. og 58. gr. vvl. þannig að 

þegar stjórn útgefanda hefur samþykkt ársreikning eða árshlutareikning ber að birta hann um 

                                                           
30 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7. – 7. mál, athugasemdir við 57. gr. og 58. gr. vvl. 
31 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7. – 7. mál, athugasemdir við 58. gr. vvl.; Tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 

2004/109/EB OJ L390/38, 1. mgr. 5. gr. er svohljóðandi: „The issuer of shares or debt securities shall make public 

a half-yearly financial report covering the first six months of the financial year as soon as possible after the end 

of the relevant period, but at the latest two months thereafter. The issuer shall ensure that the half-yearly financial 

report remains available to the public for at least five years.“ 
32 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 359; Aðalsteinn E. 

Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 133. 
33 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Reykjavík, Hið Íslenska bókmenntafélag 2013) 353. 
34 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 361; Aðalsteinn E. 

Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 135. 
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leið.35 Þá ber útgefanda jafnframt að gæta að þeim frestum sem hann hefur til birtingar þessara 

upplýsinga, sbr. sáttarákvörðun Fjármálaeftirlitsins frá 3. júní 2016,36 þar sem fyrirtæki fór yfir 

frestinn. Af því máli má einnig sjá að Fjármálaeftirlitið hefur heimild til að ljúka málum sem 

varða brot gegn ákvæðum 58. gr. vvl. og 57. gr. vvl. með sátt, sbr. 142. gr. vvl. 

 

2.4.  Viðvarandi upplýsingaskylda 

Seinni flokkur upplýsingaskyldunnar sem útgefendur verðbréfa, eftir að þau hafa verið tekin 

til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, verða að gæta að er viðvarandi 

upplýsingaskyldan. Hér er um upplýsingaskyldu að ræða sem er ávallt til staðar, þ.e.a.s. 

útgefendur þurfa ávallt að gæta þess að þessar upplýsingar séu birtar, en ekki aðeins þegar 

ákveðnum skilyrðum er náð líkt og atviksbundna upplýsingaskyldan. Þessi grundvallar munur 

er því á þessu tveimur skyldum.37 

 

2.4.1. Ákvæði 1. mgr. 122. gr. vvl. 

Viðvarandi upplýsingaskyldu er að finna í XIII. kafla vvl. nánar tiltekið í 1. mgr. 122. gr. vvl. 

um skyldu útgefanda til að birta innherjaupplýsingar, en þar segir:  

  

Útgefanda fjármálagerninga, sem teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði eða verslað er með á markaðstorgi fjármálagerninga (MTF), ber 

að birta almenningi á Evrópska efnahagssvæðinu allar þær innherjaupplýsingar 

sem varða hann eins fljótt og auðið er og á jafnræðisgrundvelli. Útgefandi skal birta 

innherjaupplýsingarnar á heimasíðu sinni í að lágmarki eitt ár. 

 

Í ákvæðinu er skylda útgefanda til að birta innherjaupplýsingar eins fljótt og auðið er, en það 

ákvæðið byggir á innleiðingu 1. mgr. 1. tl. 6. gr. MAD tilskipunarinnar.38 Hins vegar er vert að 

taka fram að MAD tilskipunin hefur verið leyst af hólmi hjá aðildarríkjum innan ESB af nýrri 

reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 596/2014,39 hér eftir MAR, sem nú er til innleiðingar 

hér á landi.40 Ákvæði 1. mgr. 122. gr. samsvarar til 1. tl. 1. mgr. 17. gr. MAR.41 Ákvæði MAD 

                                                           
35 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 135. 
36 Samkomulag Fjármálaeftirlitsins um sátt vegna brots Greiðslumiðlunarinnar Hrings ehf. á 1. mgr. 58. gr. laga 

nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, dags. 3. júní 2016. 
37 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 72. 
38 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 77; 1. tl. 1. mgr. 6. gr. MAD er 

svohljóðandi: „Aðildarríkin skulu sjá til þess að útgefendur fjármálagerninga upplýsi almenning þegar í stað um 

innherjaupplýsingar sem beinlínis varða þá.“  
39 Reglugerð nr. 596/2014 Evrópuþingsins og -ráðsins um markaðssvik (Market Abuse Regulation) OJ L173/1. 
40 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 27. 
41 Ákvæðið 1. tl. 1. mgr. 17. gr. MAR er svohljóðandi: „An issuer shall inform the public as soon as possible of 

inside information which directly concerns that issuer.“ 
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og MAR eru efnislega lík hvað þetta varðar, en þar sem MAD er en við gildi hér á landi verður 

að miða við það ákvæði hér.  

Grundvallar munur er þó á ákvæði íslensku laganna annar vegar og hins vegar MAD 

og MAR, en í hinu síðarnefnda er miðað við að upplýsingaskyldan verði aðeins virk þegar 

innherjaupplýsingarnar varða útgefandann með beinum hætti, sbr. orðalagið „sem beinlínis 

varða þá“.42 Þennan fyrirvara er ekki að finna í 1. mgr. 122. gr. vvl. Af því leiðir að ákvarðanir 

stjórnvalda sem varða útgefanda óbeint gætu fallið innan ákvæðisins, t.d. skattahækkanir og 

fleira. Þrátt fyrir þetta hefur þó verið talið að líklegt sé að Fjármálaeftirlitið muni túlka ákvæðið 

til samræmis við MAD regluverkið, sbr. 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið ef 

á þetta skyldi reyna.43 Mjög íþyngjandi verður að teljast að upplýsingaskyldan gæti náð til 

óbeinna athafna og verður því eðli máls samkvæmt að telja að ákvæðið taki aðeins til þeirra 

skyldna sem varðar útgefandann með beinum hætti.44 

Gildissvið XIII. kafla vvl. er skv. 1. mgr. 119. gr. vvl.,45 en þar kemur m.a. fram að 

ákvæði kaflans nái til allra tegunda fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á 

skipulegum verðbréfamarkaði sem og MTF. Upplýsingaskylda XIII. kafla vvl. verður virk um 

leið og útgefandi hefur óskað eftir að fjármálagerningur verði tekinn til viðskipta. Gildissvið 

1. mgr. 122. gr. vvl. er því víðtækara heldur en gildissvið ákvæða í VII. kafla vvl., þar sem það 

nær til allra verðbréfa sem tekin hafa verið til viðskipta bæði á skipulegum verðbréfamarkaði 

og MTF. Hins vegar nær gildissvið VII. kafla aðeins til ákveðna verðbréfa sem tekin hafa verið 

til viðskipta á skipulegum verðbréfa markaði en ekki MTF, sbr. fyrri umfjöllun.46 

 

2.4.2. Innherjaupplýsingar skv. 120. gr. vvl. 

Þótt markmið ritgerðarinnar sé ekki að fjalla sérstaklega um hugtakið innherjaupplýsingar,47 

verður engu að síður ekki hjá því komist þar sem inntak 1. mgr. 122. gr. vvl. ræðst af því hvaða 

upplýsingar teljast innherjaupplýsingar, þ.e. innherjaupplýsingar þurfa að vera til staðar til þess 

                                                           
42 Á ensku; „which directly concerns the said isssuers“. 
43 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 79. 
44 Andri Fannar Bergþórsson, „Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?“ (2013) 63 

Tímarit lögfræðinga 241, 253. 
45 Í 1. mgr. 119. gr. vvl. segir: „Ákvæði þessa kafla taka til eftirfarandi fjármálagerninga: 1. fjármálagerninga 

sem teknir hafa verið til viðskipta eða óskað hefur verið eftir að teknir verði til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði hér á landi, á Evrópska efnahagssvæðinu eða á sambærilegum erlendum mörkuðum og 

fjármálagerninga sem verslað er með á markaðstorgi fjármálagerninga (MTF) hér á landi og 2. fjármálagerninga 

sem tengdir eru einum eða fleiri fjármálagerningum skv. 1. tölul.“ 
46 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 73. 
47 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 198-275. Ítarleg umfjöllun um 

hugtakið innherjaupplýsignar í kafla 3.4.2. 
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að 1. mgr. 122. gr. vvl. verði virk, sbr. orðalag ákvæðisins.48 Í 120. gr. vvl. eru 

innherjaupplýsingar skilgreindar svo:  

 

Með innherjaupplýsingum er átt við nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem ekki 

hafa verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur fjármálagerninga, 

fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði og eru líklegar til að hafa marktæk áhrif 

á markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru, eins og nánar er kveðið á 

um í reglugerð sem sett er skv. 131. gr. 

 

Ákvæðið byggir á 1. mgr. 1. tl. 1. gr. MAD.49 Í ákvæðinu kemur fram að upplýsingarnar þurfi 

m.a. að vera nægjanlega tilgreindar til þess að teljast innherjaupplýsingar.50 Reglugerð nr. 

630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik, hefur verið sett til nánari útfærslu á 120. gr. 

vvl., en í 2. mgr. 2. gr. segir: 

 

Litið skal svo á að upplýsingar séu nægjanlega tilgreindar ef þær gefa til kynna 

aðstæður sem eru fyrir hendi eða sem ætla má að verði fyrir hendi eða atburð sem 

hefur átt sér stað eða sem ætla má að muni eiga sér stað. Upplýsingarnar verða þó 

að vera nægilega nákvæmar til að unnt sé að draga ályktun um möguleg áhrif þeirra 

aðstæðna eða atburðar á verð fjármálagerninga eða afleiddra fjármálagerninga sem 

þeim tengjast. 

 

Sjá má af þessu að upplýsingar teljast vera nægjanlega tilgreindar þegar ákveðnar aðstæður eru 

fyrir hendi, ætla má að þær verði fyrir hendi eða atburður hefur átt sér stað eða ætla má að muni 

eiga sér stað. Til nánari skýringar á þessu er því átt við það að þær upplýsingar sem aðili býr 

yfir, bendi til þess að atburður eða aðstæður munu eiga sér stað, þá teljast þær nægjanlega 

tilgreindar. Þótt aðstæður bendi til fleiri en einnar niðurstöðu hefur þó verið talið að 

upplýsingarnar séu nægjanlega tilgreindar.51  

                                                           
48 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Reykjavík, Hið Íslenska bókmenntafélag 2013) 521. 
49 Aðalsteinn E. Jónasson, „Viðskipti innherja“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 221, 254.  
50 Ákvæði 1. tl. 1. mgr. 1. gr. MAD er svohljóðandi: „„Innherjaupplýsingar“: sérstök vitneskja, sem ekki hefur 

verið gerð öllum aðgengileg og sem tengist, beint eða óbeint, einum eða fleiri útgefendum fjármálagerninga eða 

einum eða fleiri fjármálagerningum og sem, yrði hún öllum aðgengileg, væri líkleg til að hafa marktæk áhrif á 

verð fjármálagerninga eða tengdra, afleiddra fjármálagerninga.“ Ákvæðið samsvarar til 1. tl. 7. gr. MAR en þar 

segir: „For the purposes of this Regulation, inside information shall comprise the following types of information: 

information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more 

issuers or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a 

significant effect on the prices of those financial instruments or on the price of related derivative financial 

instruments;“. 
51 Andri Fannar Bergþórsson, „Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?“ (2013) 63 

Tímarit lögfræðinga 241, 248; Mál C-19/11 Markus Geltl gegn Daimler AG [2012] EU:C:2012:397, sjá umfjöllun 

í kafla 4.2. 
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Í sektarákvörðun Fjármálaeftirlitsins frá 31. mars 2014, taldi Fjármálaeftirlitið að 

Icelandair Group, hér eftir Icelandair mál, hefði gerst brotlegt gegn upplýsingaskyldu sinni 

skv. 122. gr. vvl. Fjármálaeftirlitið komst að eftirfarandi niðurstöðu í málinu: 

 

Fjármálaeftirlitið komst að þeirri niðurstöðu að Icelandair hefði brotið gegn 1. mgr. 

122. gr. vvl. með því að hafa þann 3. desember 2012 hvorki birt 

innherjaupplýsingar um væntanleg kaup á flugvélum, né tekið ákvörðun um frestun 

á birtingu innherjaupplýsinganna, eftir að stjórn félagsins hafði tekið ákvörðun um 

að ganga til lokasamningaviðræðna við flugvélaframleiðendur. 

 

Fjármálaeftirlitið mat það svo að upplýsingarnar sem Icelandair bjó yfir uppfylltu skilyrði 120. 

gr. vvl., en upplýsingarnar voru taldar vera nægjanlega tilgreindar þegar félagið tók ákvörðun 

um að kaupa nýjar vélar. Ekki var talið skipta máli frá hverjum flugvélarnar yrðu keyptar eða 

á hvað mikið, heldur aðeins sú ákvörðun að kaupa nýjar vélar. Fjármálaeftirlitið taldi að slík 

ákvörðun yrði að teljast líkleg til að hafa áhrif á ákvörðun fjárfesta um að fjárfesta í félaginu ef 

opinberar væru. Málið fór fyrir héraðsdóm, hér eftir Icelandair dómur,52 sem staðfesti 

ákvörðun Fjármálaeftirlitsins, en málinu var ekki áfrýjað til Hæstaréttar. Héraðsdómurinn 

komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að upplýsingarnar sem Icelandair bjó yfir 3. desember 

hefðu verið nægjanlega tilgreindar enda mætti vera ljóst að kaupin myndi hafa áhrif á 

sjóðsstreymi53 Icelandair. Sagði dómurinn þetta um málið: 

 

Því var líklegt að upplýsingar um að stefnandi hygðist fara í svo stórfelld kaup 

myndu hafa marktæk áhrif á markaðsvirði hlutabréfa í stefnanda. Skiptir í þessu 

sambandi engu hvort upplýsingarnar hafi raunverulega haft áhrif þegar þær urðu 

síðar opinberar, sbr. orðalag 120. gr. laga nr. 108/2007, þar sem aðeins er gerður 

áskilnaður um að „líklegt“ sé að upplýsingarnar hafi áhrif. Af framangreindu leiðir 

að upplýsingar um að stefnandi hygðist ráðast í stórfelld flugvélakaup, hvort heldur 

sem er með því að kaupa Airbus eða Boeing vélar, voru þá þegar hinn 3. desember 

2012 orðnar nægjanlega tilgreindar. Sömuleiðis voru þær líklegar til að hafa 

marktæk áhrif á markaðsverð hlutabréfa í stefnanda ef þær hefðu verið opinberar.54 

 

Niðurstaða þessa máls er í samræmi við það sem hér að ofan segir, en endanleg niðurstaða þarf 

ekki að liggja fyrir heldur aðeins að líklegt sé að ákveðinn atburður eða aðstæður eigi sér stað.  

Auk þess sem upplýsingarnar þurfa að vera nægjanlega tilgreindar, er gerð krafa um að 

upplýsingarnar séu nægjanlega nákvæmar. Í þessu máli var fallist á þetta, þ.e. kaup á nýjum 

                                                           
52 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 10. júní 2015 í máli nr. 2470/2014, Icelandair Group hf. gegn 

Fjármálaeftirlitinu. 
53 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Reykjavík, Hið Íslenska bókmenntafélag 2013) 362, sjá einnig 28. 

gr. árl. 
54 Undirstrikanir eftir höfund. 

https://fj.is/?sida=log&id=148a-2007108.html#G120
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flugvélum teljast nægjanlega nákvæmar upplýsingar. Óljósar upplýsingar, hugleiðingar og 

orðrómur teljast ekki nægjanlega nákvæmar upplýsingar, heldur verða þær að vera þannig að 

hægt sé að taka ákvarðanir á grundvelli þeirra.55 Af þessu má því sjá að ef Icelandair hefði 

aðeins verið í hugleiðingum um kaup á nýjum flugvélum, væru upplýsingarnar líklegast ekki 

nægjanlega nákvæmar. Hins vegar hafði félagið tekið ákvörðun um kaupin og voru 

upplýsingarnar því nægjanlega nákvæmar. 

Í dómi Hæstaréttar þann 17. febrúar 2012 í máli nr. 279/2011, hér eftir 

Ráðuneytisstjórinn, var m.a. til álita hvort upplýsingar þær sem ráðuneytisstjórinn bjó yfir 

hefðu verið nægjanlega tilgreindar, um þetta sagði í dómnum: 

 

Upplýsingarnar sem um ræðir í ákæruliðum 1-6 voru því að mati dómsins í öllum 

tilvikum nægjanlega tilgreindar til að ákærði gæti dregið ályktun um möguleg áhrif 

þeirra aðstæðna og/eða atburða á verð fjármálagerninga, hér hlutabréfanna, eða 

afleiddra fjármálagerninga sem þeim tengjast eins og lýst er í 2. mgr. 2. gr. 

reglugerðarinnar nr. 630/2005. Það er mat dómsins að þær upplýsingar sem lýst er 

í liðum 1-6 í ákæru séu slíkar að líkur séu á að upplýstur fjárfestir noti þær sem 

hluta af þeim grunni sem hann byggir fjárfestingaákvarðanir sínar á, sbr. 3. mgr. 2. 

gr. reglugerðarinnar nr. 630/2005, en ákærði var eins og rakið var upplýstur 

fjárfestir. 

 

Af þessum málum má því sjá að upplýsingar eru nægjanlega tilgreindar þegar draga má af þeim 

ályktun um áhrif þeirra. 

Upplýsingar sem eru nægjanlega tilgreindar, þurfa einnig að vera líklegar til að hafa 

marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagernings, sbr. 120. gr. vvl. Í ákvæði 3. mgr. 2. gr. rgl. nr. 

630/2005,56 er fjallað um marktæk áhrif. Líkt og kemur fram í Ráðuneytisstjóra dómnum hér 

að ofan, þá eru það talin marktæk áhrif þegar upplýsingar eru líklegar til að hafa áhrif á mat 

upplýsts fjárfestis um það hvort hann ætli að fjárfesta eða ekki. Af þessu leiðir að upplýsingar 

sem eru líklegar til að hafa áhrif á fjárfestingaákvarðanir upplýstra fjárfesta teljast 

innherjaupplýsingar. Hér þarf að framkvæma mat á því hvort upplýsingarnar séu líklegar til að 

hafa áhrif á ákvörðun fjárfestis. Við þetta mat þarf að horfa til upplýsinga sem fjárfestir hafði 

aðgang að þegar hann tók ákvörðun, ex ante upplýsingar, en ekki þeirra upplýsinga sem lágu 

síðar fyrir, ex post upplýsingar. Horfa má þó á ex post upplýsingarnar til að sjá hvort ex ante 

                                                           
55 Aðalsteinn E. Jónasson, „Viðskipti innherja“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 221, 254. 
56 Ákvæði 3. mgr 2. gr. rgl. er svohljóðandi: „Innherjaupplýsingar sem væru líklegar til að hafa marktæk áhrif á 

verð fjármálagerninga eða afleiddra fjármálagerninga sem þeim tengjast, yrðu þær gerðar opinberar, eru þær 

upplýsingar sem líkur eru á að upplýstur fjárfestir noti sem hluta af þeim grunni sem hann byggir 

fjárfestingarákvarðanir sínar á.“ 
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upplýsingarnar til að staðreyna áhrif þeirra.57 Í Icelandair dómnum, var komist að þeirri 

niðurstöðu að upplýsingarnar sem Icelandair bjó yfir væru líklegar til að hafa marktæk áhrif ef 

opinberar væru, sbr. reifun hér að ofan. Af orðalagi dómsins má sjá að engu máli skiptir hvort 

upplýsingarnar hafi í raun haft marktæk áhrif eftir að þær hafa verið gerðar opinberar, heldur 

aðeins að líkur séu á áhrifum þeirra. 

Loks ber að nefna að innherjaupplýsingar mega ekki vera opinberar sbr. ákvæði 120. 

gr. vvl., en upplýsingar teljast opinberar þegar þær hafa verið birta almenningi á Evrópska 

efnahagssvæðinu, skv. 122. gr. og 127. gr. vvl., sbr. 2. málsl. 120. gr. vvl. Þá er lagt bann við 

innherjasvikum í 123. gr. vvl., en samkvæmt ákvæðinu er innherjum58 bannað að afla eða 

ráðstafa fjármálagerningum ef þeir búa yfir innherjaupplýsingum.59  

Fleiri álitamál geta komið upp við mat á því hvort upplýsingar teljist 

innherjaupplýsingar. Ekki verður þó farið dýpra í það hér. Af þessu sögðu verður nú vikið aftur 

að ákvæði 1. mgr. 122. gr. vvl. um birtingu á þessum upplýsingum. 

 

2.4.3.  Hvenær ber að birta innherjaupplýsingar? 

Samkvæmt  1. mgr. 122. gr. vvl., eins og áður hefur komið fram, á að birta innherjaupplýsingar 

„eins fljótt og auðið er“. Orðalag greinarinnar veitir útgefendum ákveðið svigrúm til þess að 

greina og meta upplýsingar sem til staðar eru þó innan ákveðins tímaramma og án óþarfa tafa.60 

Í 1. tl 1. mgr. 6. gr. MAD, kemur fram að birta skuli þessar upplýsingar „þegar í stað“.61 Ákvæði 

þetta hefur verið skýrt í samræmi við innleiðingartilskipun framkvæmdarstjórnarinnar nr. 

2003/124/EB,62 sbr. 2. tl. 2. gr. tilskipunarinnar. Í 2. tl. 2. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um 

                                                           
57 Aðalsteinn E. Jónasson, „Viðskipti innherja“ (2008) 5 Tímarit Lögréttu 221, 258; Aðalsteinn E. Jónasson, 

Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 241; Tilskipun Framkvæmdarstjórnarinnar nr. 2003/124/EB 

um skilgreiningu og birtingu á innherjaupplýsingum og skilgreiningu á markaðsmisnotkun 

(Innleiðingartilskipunin) OJ L339/70, 2. tl. formála; Reglugerð nr. 596/2014 Evrópuþingsins og -ráðsins um 

markaðssvik (Market Abuse Regulation) OJ L173/1, 15. tl. formála. 
58 Í 121. gr. vvl. eru innherjar skilgreindir svo: „Með innherja er átt við: 1. fruminnherja, þ.e. aðila sem hefur að 

jafnaði aðgang að innherjaupplýsingum vegna aðildar að stjórn, rekstri eða eftirliti eða vegna annarra starfa á 

vegum útgefanda fjármálagerninga, 2. tímabundinn innherja, þ.e. aðila sem telst ekki fruminnherji en býr yfir 

innherjaupplýsingum vegna eignaraðildar, starfs síns, stöðu eða skyldna, og 3. annan innherja, þ.e. aðila sem 

hvorki telst fruminnherji né tímabundinn innherji en hefur fengið vitneskju um innherjaupplýsingar, enda hafi 

viðkomandi vitað eða mátt vita hvers eðlis upplýsingarnar voru.“ 
59 Í 1. mgr. 123. gr. segir: „Innherja er óheimilt að: 1. afla eða ráðstafa fjármálagerningum með beinum eða 

óbeinum hætti, fyrir eigin reikning eða annarra, búi hann yfir innherjaupplýsingum, 2. láta þriðja aðila 

innherjaupplýsingar í té, nema það sé gert í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur þess sem 

upplýsingarnar veitir, 3. ráðleggja þriðja aðila á grundvelli innherjaupplýsinga að afla fjármálagerninga eða 

ráðstafa þeim eða hvetja að öðru leyti til viðskipta með fjármálagerningana.“ 
60 Andri Fannar Bergþórsson, „Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?“ (2013) 63 

Tímarit lögfræðinga 241, 253. 
61 Á ensku; „soon as possible“. 
62 Tilskipun Framkvæmdarstjórnarinnar nr. 2003/124/EB um skilgreiningu og birtingu á innherjaupplýsingum og 

skilgreiningu á markaðsmisnotkun OJ L339/70. 
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að upplýsingaskyldan verði virk ef útgefandinn hefur þegar í stað upplýst almenning um það 

þegar upp koma ákveðnar aðstæður eða viðburður sem þó hefur ekki verið staðfestur formlega. 

Ákvæði 2. tl. 2. gr. tilskipunarinnar var innleitt á Íslandi í 3. mgr. 5. gr. rgl. nr. 630/2005, en 

ákvæði reglugerðarinnar er svohljóðandi: 

 

Útgefanda ber að fullnægja upplýsingaskyldu sinni skv. 1. mgr. [122.] gr. laga um 

verðbréfaviðskipti nr. 33/2003, án tafar, þegar kringumstæður skapast eða atburður 

á sér stað, jafnvel þó mál séu ekki formlega til lykta leidd. Allar marktækar 

breytingar á áður birtum innherjaupplýsingum, skulu tafarlaust birtar opinberlega 

með sama hætti og upphaflegu upplýsingarnar. 

 

Af orðalaginu má sjá að upplýsingaskyldan verði virk þegar atvik eða aðstæður hafa átt sér stað 

jafnvel þótt öll formsatriði séu ekki til lykta leidd.  

Til hliðsjónar við ákvæði 2. mgr. 2. gr. rgl. nr. 630/2005, sem áður var fjallað um 

varðandi nægjanlega tilgreindar upplýsingar, má sjá að miðað er við tímamarkið þegar 

upplýsingarnar eru endanlegar.63 Ólíkar skoðanir eru þó á því hvort 3. mgr. 5. gr. rgl. 

samræmist 1. mgr. 122. gr. vvl. meðal fræðimanna, það er að segja hvort ákvæðið hafi lagastoð.  

Í grein sinni: „Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?“ 

fer Andri Fannar í gegnum fimm atriði sem hann telur ýta stoðum undir 3. mgr. 5. gr. rgl.64 Í 

fyrsta lagi telur hann að um meðvitaða ákvörðun fyrir lagasetningunni hafi verið að ræða, 

þannig að upplýsingaskyldan næði aðeins til endanlegra upplýsing, sbr. umfjöllun hér á undan. 

Í öðru lagi er orðalag 3. mgr. 5. gr. rgl. útfærsla á orðalagi 1. mgr. 122. gr. vvl. „eins fljótt og 

auðið er“ sem rúmast innan ákvæðisins. Í þriðja lagi er tímamark upplýsingaskyldunnar skýrt 

í 3. mgr. 5. gr. rgl. Í fjórða lagi vegna skýrleika refsiheimilda.65 Í fimmta lagi vegna hættu á 

ruglingi, þ.e. rökin fyrir þessari reglu eru helst þau að ef innherjaupplýsingar sem óvissa ríkir 

um séu gerðar opinberar áður en atburður á sér stað, kann það að baka fjárfesta tjóni ef þær 

yrði síðar dregnar til baka. Andri telur að verndarhagsmunum sé ekki stefnt í hættu þar sem 

                                                           
63 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 80; Andri Fannar Bergþórsson, 

„Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?“ (2013) 63 Tímarit lögfræðinga 241, 255. 
64 Andri Fannar Bergþórsson, „Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?“ (2013) 63 

Tímarit lögfræðinga 241, 255-256. 
65 Brot gegn 1. mgr. 122. gr. getur varðar sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, sbr. 16. tl. 145. gr. vvl. og sbr. 

36. tl. 1. mgr. 141. gr. vvl. Andri Fannar segir: „Með hliðsjón af kröfunni um skýrleika refsiheimilda, sem felur í 

sér að einungis er lögð refsing við þeirri athöfn sem lýst er í lagatexta með nægjanlega skýrum og fyrirsjáanlegum 

hætti, er óvarlegt að miða við annað en það tímamark sem kemur fram í reglugerðinni.“ Máli sínu til stuðnings 

vísar hann til 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og 1. mgr. 7. gr. mannréttindasáttmála 

Evrópu; sjá til hliðsjónar Róbert R. Spanó, „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (fyrri hluti) grunnreglan um lögbundnar 

refsiheimildir“ (2004) 54 Tímarit lögfræðinga 5, 7. Róbert Spanó fjallar um ákvæði 1. mgr. 69. gr. 

stjórnarskrárinnar, en ákvæðið er svohljóðandi: „Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur 

um háttsemi sem var refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða má fullkomlega jafna til 

slíkrar háttsemi. Viðurlög mega ekki verða þyngri en heimiluð voru í lögum þá er háttsemin átti sér stað.“ 
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bann 123. gr. vvl., við misnotkun á innherjaupplýsingum, veitir fjárfestum fullnægjandi vernd 

þangað til upplýsingarnar eru birtar.66  

Hins vegar hefur Aðalsteinn E. Jónasson hrl., lektor og síðar dósent við lagadeild 

Háskólans í Reykjavík árin 2002 til 2011, talið að 3. mgr. 5. gr. rgl. rúmist ekki innan 1. mgr. 

122. gr. vvl. og er því ósammála túlkun Andra. Ákvæði 1. mgr. 122. gr. vvl. geri ekki þann 

fyrirvara sem kemur fram í 3. mgr. 5. gr. rgl. um að upplýsingarnar þurfi að vera endanlegar, 

sbr. orðalag ákvæðisins. Af því leiðir að ákvæðið þrengir gildissvið 1. mgr. 122. gr. vvl., þ.e. 

að upplýsingaskyldan yrði aðeins virk þegar upplýsingar væru orðnar endanlegar en ekki fyrr. 

Telur Aðalsteinn að ef vilji löggjafans hefði verið að miða við annað tímamark en það þegar 

upplýsingarnar myndast, hefði slíkt verið í lögunum sjálfum en ekki reglugerð. Þá bendir 

Aðalsteinn á það að Fjármálaeftirlitið hefur horft fram hjá ákvæði reglugerðarinnar og byggt á 

orðalagi 1. mgr. 122. gr. vvl. við úrlausn á þessu álitaefni, vegna misræmisins í orðalagi 

ákvæðanna, sbr. Icelandair dómurinn sem reifaður var í kafla 2.4.2. um innherjaupplýsingar 

hér að framan.67 

Héraðsdómur Reykjavíkur staðfesti sektarákvörðun Fjármálaeftirlitsins, en ákvörðunin 

byggði á því að Icelandair hefði ekki birt innherjaupplýsingar skv. 1. mgr. 122. gr. vvl. 

Upplýsingarnar voru nægjanlega tilgreindar og líklegar til að hafa marktæk áhrif að mati 

dómsins og því innherjaupplýsingar. Þá sótti Icelandair ekki um frest á birtingu þeirra. 

Icelandair hélt því hins vegar fram að innherjaupplýsingar og tilkynningarskyldan þyrftu ekki 

alltaf að haldast í hendur. Vísaði Icelandair máli sínu til stuðnings í 3. mgr. 5. gr. rgl. og taldi 

að þar sem endanlegur samningur var ekki í höfn hefði þeim ekki borið að birta upplýsingarnar, 

en þá fyrst átti atburðir sér stað eða kringumstæður sköpuðust í skilningi 3. mgr. 5. gr. rgl.68 

Dómurinn komst hins vegar að eftirfarandi niðurstöðu um þetta: 

 

Þá verður ekki talið að 3. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 630/2005 leiði til þess að aðeins 

eigi að birta innherjaupplýsingar sem eru endanlegar, enda myndi slík túlkun ganga 

þvert á lagaskyldu útgefanda til að birta innherjaupplýsingar eins fljótt og auðið er 

og á jafnræðisgrundvelli, sbr. 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2008. 

 

                                                           
66 Andri Fannar Bergþórsson, „Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?“ (2013) 63 

Tímarit lögfræðinga 241, 257; Innleiðingartilskipun Framkvæmdarstjórnarinnar 2003/124/EB OJ L339/70, sem 

tók tillits til eftirfarandi: „(5) Til að vernda lögmæta hagsmuni útgefenda skal við sérstakar og vel skilgreindar 

aðstæður vera leyfilegt að fresta því að birta innherjaupplýsingar opinberlega. Til að vernda fjárfesta eru 

upplýsingarnar í slíkum tilvikum þó trúnaðarmál til að koma í veg fyrir innherjasvik.“; Aðalsteinn E. Jónasson, 

Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 80, Aðalsteinn fjallar einnig um þennan punkt hér. 
67 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 80-81.  
68 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 83, sjá umfjöllun Aðalsteins um 

þetta mál. 
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Af þessu verður ekki annað séð en að dómurinn telji orðalag 3. mgr. 5. gr. rgl. fara í bága við 

1. mgr. 122. gr. vvl. og yrði því að vettugi virt.  

Svipaðar niðurstöður voru í eftirfarandi sektarákvörðunum Fjármálaeftirlitsins frá 6. 

október 2011, hér eftir Bakkavör,69 og 13. janúar 2010, hér eftir Marel I.70 Í báðum 

ákvörðununum var um brot gegn 1. mgr. 122. gr. vvl. að ræða þar sem félögin birtu ekki 

upplýsingar á réttum tíma. Í fyrra málinu birti Bakkavör ekki upplýsingar sem lágu fyrir eftir 

lokun markaðarins fyrr en daginn eftir. Taldi Fjármálaeftirlitið að fjárfestar hefðu vel getað átt 

viðskipti á þessum tíma og taldi því að um brot væri að ræða. Í seinna málinu taldi Marel sig 

ekki þurfa að birta upplýsingar um kaup félags í 5,2 % hlut í félaginu fyrr en 25. september 

2009, eða þann dag sem að kaupunum varð. Fjármálaeftirlitið sagði að Marel hefði borið að 

birta tveimur dögum fyrr, eða 23. september 2009, þar sem upplýsingarnar hefðu myndast þann 

dag.71 

Út frá þessum niðurstöðum verður að álykta að orðalagið „eins fljótt og auðið er“ verður 

ekki skilgreint til samræmis við ákvæði 3. mgr. 5. gr. rgl., þ.e. að innherjaupplýsingar þurfi að 

vera orðnar endanlegar. Heldur ber að leggja það til grundvallar að upplýsingaskylda 1. mgr. 

122. gr. vvl. verði virk um leið og innherjaupplýsingarnar myndast líkt og er gert í þessum 

sektarákvörðunum Fjármálaeftirlitsins, þ.e. Bakkavör og Marel I, og Icelandair dómnum. Af 

þessum málum má jafnframt sjá að útgefendur hafa ekki mikið svigrúm til þess að taka 

ákvörðun þegar innherjaupplýsingar myndast.72  

Telji útgefendur sig hins vegar ekki geta birt upplýsingarnar strax, þar sem þeir telji 

slíkt geta skaðað hagsmuni sína, þurfa þeir að fresta birtingu upplýsinganna sérstaklega, en í 4. 

mgr. 122. gr. vvl. er frestunarheimild útgefanda en hún er svohljóðandi:  

 

Útgefanda fjármálagerninga er á eigin ábyrgð heimilt að fresta birtingu upplýsinga 

skv. 1. mgr. til að vernda lögmæta hagsmuni útgefandans, svo framarlega sem 

frestunin er ekki líkleg til að villa um fyrir almenningi og útgefandi getur tryggt 

trúnað um upplýsingarnar eins og kveðið er á um í reglugerð sem setja skal skv. 

131. gr. Fjármálaeftirlitinu skal tilkynnt um frestun á birtingu innherjaupplýsinga 

jafnóðum og heimild til frestunar er nýtt.73 

 

                                                           
69 Sektarákvörðun Fjármálaeftirlitsins vegna brots Bakkavör Group hf. (nú Bakkavör Group ehf.) gegn 1. mgr. 

122. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, dags. 6. október 2011. 
70 Sektarákvörðun Fjármálaeftirlitsins vegna brota Marel Food Systems hf. gegn 1. mgr. 122. gr., 2. mgr. 128. gr. 

og 129. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, dags. 3. maí 2010. 
71 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 84-85, umfjöllun Aðalsteins um 

þessi mál.  
72 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 86. 
73 Ákvæðið byggir á 2. tl. 6. gr. MAD en sambærilegt ákvæði er í 4. mgr. 17. gr. MAR, og þá er í 1. mgr. 6. gr. 

rgl. 630/2005 eru gefin dæmi um aðstæður sem gefa tilefni til frestunar. 
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Líkt og kemur fram í ákvæðinu þarf að tilkynna sérstaklega um þessa frestun til 

Fjármálaeftirlitsins og uppfylla þrjú skilyrði.74 Sé skilyrðum um frestun fullnægt þarf að senda 

tilkynningu til Fjármálaeftirlitsins, en það þarf að gerast í beinu framhaldi af því að 

innherjaupplýsingar myndast.75 Hér er því um undantekningu frá meginreglunni sem kemur 

fram í 1. mgr. 122. gr. vvl. um að birta skuli innherjaupplýsingar „eins fljótt og auðið er“.76  

Þetta er því önnur nálgun en kemur fram hjá Andra Fannari hér að framan. Munurinn 

felst einna helst í því að Andri nefnir að útgefendur geti beðið með að birta upplýsingar, en 

123. gr. vvl. verndar þá fjárfesta á meðan upplýsingarnar eru ekki birtar. Aðalsteinn telur að 

upplýsingarnar skuli birtar samstundis og þær myndast, eða fresta slíkri birtingu á grundvelli 

4. mgr. 122. gr. vvl. í beinu framhaldi af því að innherjaupplýsingarnar myndast. Í Icelandair 

dómnum komst dómurinn, líkt og fyrr segir, að þeirri niðurstöðu að þar sem Icelandair sótti 

ekki um frest til birtingar upplýsinga var talið að um brot væri að ræða gegn upplýsingaskyldu 

1. mgr. 122. gr. vvl. Af dómnum verður ekki annað ráðið en útgefendur þurfi að fresta birtingu 

upplýsinga kjósi þeir ekki að birta upplýsingarnar um leið og þær myndast, og miða skal þá við 

tímamark 1. mgr. 122. gr. vvl.  

Þá hefur þess að auki verið haldið fram að 3. mgr. 5. gr. rgl. komi aðeins til álita þegar 

birta á upplýsingar sem áður hefur verið tekin ákvörðun um að fresta birtingu á, þegar þær 

aðstæður sem ákvæðið kveður á um liggja fyrir, þ.e. heimild til frestunar á ekki lengur við, sbr. 

4. gr. 122. gr. vvl.77 Samkvæmt sátt Fjármálaeftirlitsins frá 9. júlí 2014, hér eftir Marel II,78 ber 

útgefendum þegar skilyrðum 4. mgr. 122. gr. vvl. er ekki lengur uppfyllt að birta 

upplýsingarnar um leið, en í málinu var talið að Marel hefði ekki brugðist nægilega hratt við 

leka á innherjaupplýsingum sem hafði verið frestað birtingu á, en aðeins 125 mínútur liðu á 

milli lekans og birtingar. Talið var að félagið hafði gerst brotlegt gegn 1. mgr. 122. gr. vvl. 

Í MAR, sem nú er í gildi í flestum Evrópuríkjum, er gert ráð fyrir að innherjaupplýsingar 

séu birtar „eins fljótt og auðið er“,79 en þar er ekki sambærilegt ákvæði og 2. tl. 2. gr. 

innleiðingartilskipunarinnar.80 Þar sem MAR er nú til innleiðingar hér á landi sem og vegna 

                                                           
74 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 98. Skilyrðin eru; vernda lögmæta 

hagsmuni, ekki líkleg til að villa um fyrir almenningi og að trúnaður sé tryggður, sbr. ákvæði 4. mgr. 122. gr. vvl. 
75 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 115; sjá til hliðsjónar 11. gr. 

reglugerðar nr. 1050/2012. 
76 Andri Fannar Bergþórsson, „Hvenær ber útgefanda fjármálagerninga að birta innherjaupplýsingar?“ (2013) 63 

Tímarit lögfræðinga 241, 272. 
77 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 81. 
78 Samkomulag Fjármálaeftirlitsins um sátt vegna brots Marel hf. á 122. gr. laga nr. 108/2007 um 

verðbréfaviðskipti, dags. 9. júlí 2014. 
79 Á ensku; „as soon as possible“. 
80 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 80. 
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þess sem hér á undan hefur verið reifað, verður lagt til grundvallar að orðalag „eins fljótt og 

auðið er“ í 1. mgr. 122. gr. vvl. merki að útgefanda beri að birta upplýsingarnar um leið og þær 

myndast. Þetta viðhorf kom til með og eftir dóm Evrópudómstólsins frá 28. júní 2012 í máli 

C-19/11 Markus Geltl gegn Daimler AG, hér eftir Daimler.81 

  

                                                           
81 Mál C-19/11 Markus Geltl gegn Daimler AG [2012] EU:C:2012:397; Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik 

(Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 86-91, umfjöllun Aðalsteins um þetta mál. 
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3. Mál Eimskipafélags Íslands hf. 

3.1. Sektarákvörðun Fjármálaeftirlitsins 

Eins og áður hefur komið fram er álitaefnið, sem hér er til úrlausnar, tilkomið vegna 

stjórnvaldssektar Fjármálaeftirlitsins á Eimskip vegna meints brots félagsins gegn 1. mgr. 122. 

gr. vvl. Brotið fólst í því að innherjaupplýsingar um mikið bætta rekstrarafkomu félagsins á 

fyrsta ársfjórðungi, hér eftir Q1, sem mynduðust í uppgjörsvinnu, voru ekki birtar eins fljótt og 

auðið var og á jafnræðisgrundvelli sbr. 1. mgr. 122. gr. vvl. Þá sótti Eimskip ekki um frestun 

birtingar innherjaupplýsinganna á grundvelli 4. mgr. 122. gr. vvl. Í sektarákvörðuninni frá 4. 

apríl 2017 koma málsatvik fram en þau eru þessi: 

 

Vinna við gerð árshlutareiknings Eimskips fyrir fyrsta ársfjórðung 2016, tímabilið 

1. janúar til 31. mars (Q1), hófst um miðjan maí og lágu fyrstu drög fyrir þann 20. 

maí 2016 kl. 11:39. Drög sýndu mikið bætta rekstrarafkomu Q1 2016, m.a. nam 

EBITDA 9,6 milljónum evra og jókst um 66,5% í samanburði við Q1 2015 og 

hagnaður nam 1,8 milljónum evra og jókst um 21,1% í samanburði við Q1 2015. 

Drögin breyttust óverulega fram að samþykkt stjórnar Eimskips á stjórnarfundi 

þann 26. maí 2016. Þá fyrst var regluvörður Eimskips upplýstur um innihald 

uppgjörsins og afkomutilkynningar sem innihélt uppfærða afkomuspá. Þann sama 

dag var árshlutareikningurinn ásamt afkomutilkynningunni birtur í Kauphöll. Í 

fyrirsögn tilkynningarinnar kemur eftirfarandi fram: „EBITDA jókst um 66,5% á 

fyrsta ársfjórðungi 2016“ og „Afkomuspá fyrir 2016 hækkuð í 49 til 53 milljónir 

evra.“ Þann 28. maí 2016 hafði verð hlutabréfa félagsins hækkað um 12,89% frá 

opnun markaða þann 26. maí 2016. 

 

Fjármálaeftirlitið fór í framhaldi af þessu að skoða hvort innherjaupplýsingar hefðu myndast 

20. maí 2016 sem Eimskip bar að birta skv. 1. mgr. 122. gr. vvl. eða fresta birtingu á skv. 4. 

mgr. 122. gr. vvl. Fjármálaeftirlitið komst að þeirri niðurstöðu að upplýsingarnar, sem lágu 

fyrir 20. maí 2016 um mikið bætta rekstrarafkomu félagsins, fælu í sér innherjaupplýsingar 

skv. 120. gr. vvl. á eftirfarandi grundvelli. 

Mat Fjármálaeftirlitið upplýsingarnar um mikið bætta rekstrarafkomu Eimskips á Q1 

2016 hefðu verið nægjanlega tilgreindar 20. maí 2016, en þá lágu fyrir fyrstu drög að 

árshlutareikningi fyrir Q1 2016 og Eimskip mátti vera ljóst að rekstrarafkoma félagsins væri 

óvenju jákvæð fyrir það tímabil. Fjármálaeftirlitið taldi upplýsingarnar einnig nægilega 

nákvæmar, þótt samþykki stjórnar Eimskips lægi ekki fyrir, til að gefa til kynna aðstæður sem 

ætla mætti að yrðu fyrir hendi og unnt væri að draga ályktun um möguleg áhrif þeirra á verð 

fjármálagerninga félagsins. Upplýsingarnar voru ekki gerðar opinberar fyrr en 

árshlutareikningur Eimskips fyrir Q1 2016 var birtur þann 26. maí 2016 og þar með ekki birtar 
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eins fljótt og auðið var skv. 1. mgr. 122. gr. vvl. sem og Eimskip sótti ekki um frest á birtingu 

á grundvelli 4. mgr. 122. gr. vvl. Fjármálaeftirlitið mat það svo að ljóst væri að upplýsingarnar 

myndu hafa áhrif á félagið og fjármálagerninga þess, enda hækkuðu hlutabréf félagsins um 

rúmlega 13% eftir að upplýsingarnar voru gerðar opinberar.82 Taldi Fjármálaeftirlitið líkur á 

því að upplýstur fjárfestir myndi nota upplýsingarnar sem hluta af þeim grunni sem hann 

byggði fjárfestingarákvörðun sína á varðandi hlutabréf í félaginu. 

Fjármálaeftirlitið komst því að þeirri niðurstöðu að sekta bæri Eimskip fyrir brot sitt. 

Við ákvörðunina var litið til flokkunar löggjafans á alvarleika brotsins, en skv. 16. tl. 1. mgr. 

145. gr. vvl. getur brot skv. 122. gr. vvl. varðað sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Í 

úrskurði Fjármálaeftirlitsins segir eftirfarandi um ákvörðun sektarinnar: 

 

Upplýsingaskylda útgefanda skv. 122. gr. vvl. er ein af grundvallarstoðum 

heilbrigðs og virks fjármálamarkaðar en reglum um meðferð innherjaupplýsinga er 

ætlað að treysta gagnsæi fjármálamarkaðar, jafnræði fjárfesta og heiðarleika í 

verðbréfaviðskiptum. Brotið varðar upplýsingaskyldu útgefanda á 

hlutabréfamarkaði en sá markaður er að jafnaði viðkvæmur fyrir þeim upplýsingum 

sem birtar eru á markaði. Þá var brotið framið eftir gildistöku laga nr. 58/2015 um 

breytingar á lagaákvæðum um viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl., þar sem 

fjárhæð stjórnvaldssekta var hækkuð umtalsvert auk þess sem heimilt er að miða 

fjárhæðina við allt að 10% af heildarveltu lögaðila. Litið er til fordæma með 

hliðsjón af framangreindri lagabreytingu. Auk þess er við ákvörðun 

sektarfjárhæðar tekið mið af því að brotið var framið af gáleysi og félagið hefur 

ekki á síðustu fimm árum gerst brotlegt við ákvæði laga um verðbréfaviðskipti. 

  

Niðurstaða Fjármálaeftirlitsins var að sekta Eimskip um 50.000.000 kr. fyrir brot sitt, sem 

byggði á framangreindum rökum. Eimskip var ósammála Fjármálaeftirlitinu, og gaf frá sér 

tilkynningu þar sem félagið lýsti því yfir að það væri ósammála þeirri lögskýringu sem lögð 

var til grundvallar niðurstöðum Fjármálaeftirlitsins. Þá kom m.a. fram í tilkynningunni að ef 

fallist yrði á lögskýringu Fjármálaeftirlitsins leiði það til þess að ómögulegt verður fyrir skráð 

félög að standa eðlilega að vinnu við undirbúning fjárhagsuppgjöra, nema fresta birtingu skv. 

4. mgr. 122. gr. vvl. um leið og undirbúningsvinna uppgjörs hefst með tilkynningu til 

Fjármálaeftirlitsins. Eimskip sagði að slík framkvæmd væri ekki vænleg til árangurs, þá 

sérstaklega fyrir fjárfesta sem eiga von á reglubundinni upplýsingagjöf af hálfu skráðra félaga 

á markaði. Taldi félagið því að birting uppgjörsins hafi verið í samræmi við lög og góða 

stjórnarhætti og ákvað að vísa málinu til dómstóla.83 

                                                           
82 Ex post upplýsingar. 
83 Eimskipafélag Íslands hf., „Eimskip ósammála lagatúlkun Fjármálaeftirlitsins“ (Kauphöll Íslands, 4. apríl 2017) 

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=767120&lang=is> skoðað 3. 
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3.2. Héraðsdómur Reykjavíkur 18. apríl 2018 í máli nr. E-1931/2017, 

Eimskipafélag Íslands hf. gegn Fjármálaeftirlitinu. 

Í kjölfar sektarákvörðunarinnar höfðaði Eimskip mál á hendur Fjármálaeftirlitinu og íslenska 

ríkinu, hér eftir Eimskips dómur.84  

Málið var dómtekið 7. mars 2018 og dómsuppsaga fór fram þann 18. apríl 2018. 

Krafðist Eimskip þess aðallega að felld yrði úr gildi ákvörðun Fjármálaeftirlitsins í heild sinni, 

en Eimskip kvaðst ósammála því að innherjaupplýsingar hafi legið fyrir 20. maí 2016 og að 

vinnsla og birting árshlutareiknings Q1 2016 hafi verið í fullu samræmi við ákvæði vvl., sbr. 

kafli 3.1. Fjármálaeftirlitið krafðist sýknu í málinu, þ.e. að sektarákvörðunin stæði, sbr. kafla 

3.1.  

Í málinu var deilt um það hvort innherjaupplýsingar hafi myndast fyrir birtingu Q1 2016 

þann 26. maí 2016 og þá hvort upplýsingarnar hafi verið „nægjanlega tilgreindar“ 20. maí 2016, 

og hvort þær hafi verið líklegar til að hafa „marktæk áhrif“ á markaðsverð hlutabréfa í félaginu. 

Héraðsdómur komast að þeirri niðurstöðu í málinu að Eimskip hafði gerst brotlegt gegn 1. mgr. 

122. gr. vvl. Dómurinn rökstuddi niðurstöðuna svo sem rakið verður hér að neðan, en ekki 

verður þó farið yfir sérstaka hluta málsins þar sem höfundur taldi hann ekki skipta máli við 

úrlausn ritgerðar þessarar. 

Um það hvort upplýsingarnar hafi verið nægjanlega tilgreindar taldi dómurinn að í 

ákvæðum 120. gr. og 1. mgr. 122. gr. vvl. væri ekki gerður fyrirvari varðandi upplýsingar sem 

birtar eru reglulega og atviksbundið á grundvelli VII. kafla laganna. Telur dómurinn að 

innbyrðis samspil VII. kafla og XIII. kafla laganna útiloki ekki að innherjaupplýsingar geti 

myndast við uppgjörsvinnu, að því gefnu að skilyrði 1. mgr. 120. gr. séu uppfyllt. Benti 

dómurinn jafnframt á að Fjármálaeftirlitið taldi upplýsingarnar nægjanlega tilgreindar þegar 

fyrstu drög lágu fyrir 20. maí 2016. Litið var til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins og 

ályktað að „drög að áshlutareikningi geta ótvírætt talist atburður í þrepaskiptu ferli sem miðar 

að samþykki og birtingu hans.“ Litlar breytingar áttu sér stað á upplýsingunum frá 20. maí 

2016 þar til lokaútgáfa var samþykkt af stjórn 26. maí. 2016, taldi dómurinn því að 

upplýsingarnar væru nægjanlega tilgreindar 20. maí 2016. Þar sem litlar breytingar voru frá 20. 

maí 2016 má sjá að dómurinn álítur upplýsingarnar einnig nægilega nákvæmar, þótt slíkt sé 

ekki tekið fram berum orðum. 

                                                           
apríl 2018; til hliðsjónar Magnús Halldórsson, „FME dregur skýra línu í sandinn varðandi meðferð 

innherjaupplýsinga“ (Kjarninn, 5. apríl 2017, uppfært 7. apríl 2017)  <https://kjarninn.is/skyring/2017-04-04-fme-

dregur-skyra-linu-i-sandinn-vardandi-medferd-innherjaupplysinga/> skoðað 3. apríl 2018. 

84 Hægt að nálgast dóm hjá höfundi.  

https://kjarninn.is/skyring/2017-04-04-fme-dregur-skyra-linu-i-sandinn-vardandi-medferd-innherjaupplysinga/
https://kjarninn.is/skyring/2017-04-04-fme-dregur-skyra-linu-i-sandinn-vardandi-medferd-innherjaupplysinga/
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Fjármálaeftirlitið vísaði til þess að rekstrarkostnaður hafi verið umfram væntingar og 

að EBITDA85 Q1 2016 hafi aukist um 66,5% í samanburði við Q1 2015, sbr. kafla 3.1. Taldi 

Fjármálaeftirlitið m.a. að þar sem Eimskip hafi gefið út bætta afkomuspá samhliða birtingu 

árshlutareiknings hafi verið um upplýsingar að ræða sem gætu haft marktæk áhrif á verð bréfa 

félagsins. Eimskip taldi að hin bætta afkoma hafi hins vegar ekki verið óvenjuleg heldur „í takt 

við þær væntingar sem fjárfestar hafi mátt hafa í ljósi jákvæðrar afkomuspár sem birt var í 

febrúar 2016.“ Eimskip heldur því einnig fram að birting upplýsinganna 20. maí hefði komið 

til með að villa um fyrir fjárfestum.  

Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu, hvað þetta varðaði, að upplýsingarnar gæfu til 

kynna verulega bætta rekstrarafkomu, umfram afkomuspá sem birt var í febrúar 2016. Enn 

fremur sagði að almenn vitneskja sé að fjárfestir byggi ákvarðanir sínar á kennitölum og að 

EBITDA sé ein þeirra sem gjarnan er litið til við mat á virði fyrirtækis. Af þessu ályktar 

dómurinn að líkur væru á að upplýstur fjárfestir nýtti sér þessar upplýsingar „sem hluta af þeim 

grunni“ sem hann byggir fjárfestingarákvörðun sínar á. Dómurinn taldi einnig að ekki væri 

veruleg hætta á að upplýsingarnar væru til þess fallnar að villa um fyrir fjárfestum, enda voru 

þær áreiðanlegar í megindráttum 20. maí 2016, þ.e. nægilega nákvæmar. Dómurinn taldi 

upplýsingarnar því vera líklegar einar og sér til að hafa marktæk áhrif á markaðsverð hlutabréfa 

Eimskips og benti á að sú hafi verið raunin þótt hækkunin kynni að eiga sér fleiri orsakir.  

Dómurinn komst því að þeirri niðurstöðu að um innherjaupplýsingar var að ræða, 20. 

maí 2016, þar sem að þær uppfylltu skilyrðum 120. gr. vvl., þ.e. væru nægjanlega tilgreindar 

og líklegar til að hafa marktæk áhrif. Dómurinn fór þá næst yfir það hvernig birtingu þessara 

upplýsinga skuli háttað. 

Eimskip byggði á því að skylda til birtingar innherjaupplýsinga stofnist ekki um leið og 

upplýsingar verði til, þ.e. upplýsingaskylda 1. mgr. 122. gr. vvl. verði ekki virk um leið og 

innherjaupplýsingar myndast í starfsemi útgefanda. Eimskip bar fyrir sig 3. mgr. 5. gr. rgl. nr. 

630/2005, og taldi að upplýsingarnar hefðu ekki verið endanlegar fyrr en þær voru samþykktar 

af stjórn félagsins. Fjármálaeftirlitið taldi hins vegar að upplýsingaskyldan yrði virk um leið og 

innherjaupplýsingarnar mynduðust, sbr. 1. mgr. 122. gr. vvl. og skýra bæri ákvæðið skv. 

orðanna hljóðan. Dómurinn var sammála rökum Fjármálaeftirlitsins og sagði jafnframt að túlka 

bæri 3. mgr. 5. gr. rgl. 630/2005 til samræmis við 1. mgr. 122. gr. vvl.  

                                                           
85 EBITDA stendur fyrir „Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization“, eða „afkomu 

fyrirtækja áður en tekið er tillit til vaxtagreiðslna og vaxtatekna, skattgreiðslna og afskrifta“ á íslensku. 
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Hvað ákvæði 4. mgr. 122. gr. vvl. varðar reynir ekki á það hvort skilyrði þess sé 

uppfyllt, enda var Fjármálaeftirlitinu ekki send tilkynning um frestun líkt og kveðið er á um í 

ákvæðinu. Eimskip byggði þó á því að birting upplýsinganna hafi verið í „eiginlegri frestun“ 

samkvæmt fyrir fram birtu fjárhagsdagatali, sem leiddi af VII. kafla vvl. og samspil þeirra 

reglna við 122. gr. vvl. Það er að segja, Eimskip byggði á því að upplýsingaskyldunni hafi verið 

fullnægt og skilyrði til frestunar hafi í raun ekki verið til staðar. Fjármálaeftirlitið taldi að þar 

sem um innherjaupplýsingar var að ræða bæri Eimskip að birta þær eða sækja um frest fyrir 

þeirri birtingu á grundvelli 4. mgr. 122. gr. vvl.  

Um þetta sagði dómurinn að ekkert væri því til fyrirstöðu að þessar upplýsingar gætu 

falið í sér innherjaupplýsingar sem bæri að birta eins fljótt og auðið er, og féllst ekki á þau 

lagaákvæði sem Eimskip lagði fram til stuðnings þessari málsástæðu sinni við afnám þeirrar 

skyldu. Niðurstaða dómsins var því sú að þau lagarök sem Eimskip bar fyrir sig gætu ekki 

afnumið hina fortakslausu skyldu 1. mgr. 122. gr. vvl. um að birta beri innherjaupplýsingar um 

leið og þær myndast nema beitt sé frestunarheimild 4. mgr. 122. gr. vvl. 

Eimskip bar því að birta upplýsingarnar 20. maí 2016, þegar þær mynduðust eða sækja 

um frest á þeirri birtingu á grundvelli frestunarheimildarinnar.  
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4. Tímamarkið 

4.1.  „Eins fljótt og auðið er“  

Í 2. kafla hér að framan er fjallað um upplýsingaskyldu útgefanda fjármálagerninga. Sú 

umfjöllun svarar í raun ekki þeirri spurningu sem hér er til álita, þ.e. við hvaða tímamark ber 

að miða við birtingu upplýsinga þegar innherjaupplýsingar myndast við uppgjörsvinnu. 

Umfjöllunin í öðrum kafla er þó ekki síður mikilvæg til þess að skilja betur efnissvið 

spurningarinnar, sem nú verður leitast við að svara í þessum kafla.  

Eins og fram hefur komið er orðalagið „eins fljótt og auðið er“ bæði að finna í VII. kafla 

vvl. og 1. mgr. 122. gr. vvl. Hins vegar liggur ekki sama tímamark birtingar fyrir í þessum 

ákvæðum. Í VII. kafla vvl. kemur fram ákveðið tímabil sem útgefendum er gefið til þess að 

birta, sbr. umfjöllun í kafla 2.3.1. hér að framan um reglur VII. kafla vvl. um birtingu árs- og 

árshlutareikninga. Aftur á móti ber útgefendum að birta innherjaupplýsingar um leið og þær 

myndast skv. 1. mgr. 122. gr. vvl., sbr. umfjöllun í kafla 2.4.3. um hvenær ber að birta 

innherjaupplýsingar. Af þessum ákvæðum má sjá að ekki er veitt sama svigrúm til birtingar 

þegar um innherjaupplýsingar er að ræða líkt og er gert í VII. kafla.86 

Hér vaknar því eftirfarandi spurningar: Hvenær geta upplýsingar sem verða til við 

uppgjörsvinnu orðið innherjaupplýsingar? og við hvort tímamarkið ber að miða þegar 

innherjaupplýsingar myndast við uppgjörsvinnu?  

Eins og gefur að skilja er viss þörf fyrir því að svara þessum spurningum. Líkt og sjá 

má af máli Eimskips þá ríkir alls ekki nægilega mikið öryggi hvað þetta varðar. Hætta er á að 

upplýsingaflæði á fjármagnsmarkaðnum verði takmarkað ef ekki er staðið rétt að því hvernig 

birta eigi þessar upplýsingar. Verður því nú gerð grein fyri því hvernig best verði að þessu 

staðið og hvað sé hugsanlega til bóta þegar þessi staða kemur upp. 

 

4.2. Hvenær verða uppgjörs upplýsingar innherjaupplýsingar? 

Eins og sjá má af umfjöllun í 3. kafla hér að framan, getur viðvarandi upplýsingaskyldan 

kveiknað við uppgjörsvinnu, það er að segja innherjaupplýsingar geta myndast við slíka vinnu. 

Spurningin lítur því fremur að því hvenær þessar upplýsingar, sem myndast við uppgjörsvinnu, 

verði innherjaupplýsingar. Stutta svarið er að segja; að uppfylltum skilyrðum 120. gr. vvl. sem 

fjallað hefur verið um, en gera verður þó nánari grein fyri þessu.87 

 

                                                           
86 Til hliðsjónar orðalagið „eigi síðar“ sem kemur fyrir í bæði 57. og 58. gr. vvl. en ekki í 1. mgr. 122. gr. vvl.  
87 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 133. 
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Danska Fjármálaeftirlitið, Finanstilsynet, lítur svo á að jafnvel þó að það myndist 

trúnaðarupplýsingar í uppgjörsvinnu þá þurfi það ekki endilega að þýða að þær uppfylli öll 

hugtaksskilyrði innherjaupplýsinga. Þessu til útskýringar tekur eftirlitið fyrir tvö dæmi.88 Í 

fyrra dæminu89 var um upplýsingar að ræða sem ekki voru líklegar til að hafa marktæk áhrif á 

verð fjármálagerninga útgefanda. Í seinna90 hafði útgefandi sótti um frest á birtingu upplýsinga 

vegna breytingar á áætlaðri rekstrarafkomu félags, en það hafði áætlað hagnað yfir 11%. Við 

uppgjörsvinnu kom í ljós að hagnaður væri í raun um 12%.  

Í báðum tilvikum taldi danska eftirlitið að innherjaupplýsingar hefðu ekki myndast, þar 

sem skilyrðum til þess var ekki uppfyllt. Í seinna dæminu var sérstaklega tekið fram að ástæðan 

fyrir því að upplýsingarnar teldust ekki innherjaupplýsingar væri sú að upplýsingarnar teldust 

birtar, þar sem þær væru innan marka áður birtra fjárhagsmarkmiða. Var því um 

trúnaðarupplýsingar að ræða. Af þessu má því álykta að frávik frá fyrri markmiðum þurfi að 

vera verulegt til þess að um innherjaupplýsingar sé að ræða.91 Þetta má einnig sjá í Eimskips 

dómnum, en þar var talið að upplýsingarnar gæfu til kynna verulega bætta rekstrarafkomu 

umfram afkomuspár. Hefðu upplýsingarnar ekki gefið til kynna bætta rekstrarafkomu, væru 

þær þá ekki innherjaupplýsingar, þ.e. ef þær væru ekki líklegar til að breyta markaðsverði við 

birtingu. 

Danski lagaprófessorinn Jesper Lau Hansen, fjallar m.a. einnig um þetta í grein sinni: 

Issuers’ Duty to Disclose Inside Information. Í kafla 5.2.4., sem hann nefnir „Financial 

Reports“, eða „Fjárhagsskýrslur“ fjallar hann um það þegar innherjaupplýsingar myndast við 

vinnslu fjárhagsskýrslna. Hansen veltir því fyrir sér hvort innherjaupplýsingar geti myndast í 

fjárhagsskýrslum jafnvel þótt upplýsingarnar breyti/leiðrétti ekki áður tilkynnt fjárhagsleg 

markmið og eru því ekki líklegar til að breyta markaðsverði við birtingu.92 

Þar sem fjárhagsskýrslur eru markaðnum jafn mikilvægar og raun ber vitni, þá er 

auðvelt að misnota þær upplýsingar sem í þeim eru, jafnvel þótt upplýsingarnar hafi ekki áhrif 

á markaðsverð fjármálagerninga útgefanda. Fjárfestir sem býr yfir þessum upplýsingum getur 

notað upplýsingarnar sér í hag enda áhættulaust fyrir hann að eiga viðskipti ef hann veit að 

                                                           
88 Finanstilsynet, „Udsættelse af offentliggørelse af intern viden“ (Finanstilsynet, birt 19. desember 2016, uppfært 

7. febrúar 2018) Ikke-intern viden, <https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder-og-

Presse/Sektornyt/2016/Udsaettelse-af-offentliggoerelse-af-intern-viden> skoðað 1. apríl 2018. 
89 Eksemple 1. 
90 Eksemple 2. 
91 Finanstilsynet, „Udsættelse af offentliggørelse af intern viden“ (Finanstilsynet, birt 19. desember 2016, uppfært 

7. febrúar 2018) Ikke-intern viden, <https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder-og-

Presse/Sektornyt/2016/Udsaettelse-af-offentliggoerelse-af-intern-viden> skoðað 1. apríl 2018. 
92 Jesper Lau Hansen, „Issuers’ Duty to Disclose Inside Information“ (2017) 18 ERA Forum 21 

<https://doi.org/10.1007/s12027-017-0454-7> skoðað 11. apríl 2018. 
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uppgjörið mun ekki hafa nein áhrif á markaðinn. Ef þessar upplýsingar eru ekki flokkaðar sem 

innherjaupplýsingar, myndi bann 123. gr. vvl. ekki ná til þessa atviks. Hansen telur því að betra 

sé að miða við að í fjárhagsskýrslum séu upplýsingar sem eru í eðli sínu líklegar til að breyta 

þeirri mynd sem fyrir er á markaðnum, á sama hátt og mósaík upplýsingar.93 Telur Hansen að 

þennan skilning á fjárhagsskýrslum megi finna í 11. mgr. 19. gr. MAR,94 en þar er þeim sem 

búa yfir stjórnunarábyrgð hjá útgefanda bannað að eiga viðskipti 30 almanaksdaga fyrir 

tilkynningu um árs- og árshlutareikninga. Af ákvæði 11. mgr. 19. gr. MAR má sjá að þeir 

innherjar sem þar eru nefndir hafi yfirburðastöðu yfir aðra fjárfesta á markaðnum þegar birting 

fjárhagsskýrslna er annars vegar, vegna vitneskju þeirra um efni skýrslnanna. Þetta gildir óháð 

því hvort fjárhagsskýrslan eða uppgjörið hafi áhrif á markaðinn.95  

Höfundur er sammála þeirri röksemdarfærslu sem Hansen leggur fram um það hvort 

upplýsingar sem ekki eru fallnar til þess að leiðrétta áður birt fjárhagsleg markmið útgefanda 

teljist innherjaupplýsingar. Eins og kom fram í kafla 2.3.2., hér að framan, þá þurfa 

upplýsingarnar ekki í raun að hafa áhrif á verð þegar þær eru birtar, heldur nægir að þær séu 

líklegar til þess að hafa áhrif svo þær teljist innherjaupplýsingar, sbr. Icelandair dómurinn.  

Þá segir í Eimskips dómnum að upplýsingar séu líklegar til hafa marktæk áhrif á verð 

fjármálagerninga ef líkur séu á að upplýstur fjárfestir notir þær sem hluta af þeim grunni sem 

hann byggir fárfestingarákvarðanir sínar á. Eins og Hansen bendir á getur fjárfestir sem hefur 

vitneskju um þær upplýsingar sem eru í fjárhagsskýrslum notað þær sér til hagsbóta, jafnvel 

þótt að hann viti að verð fjármálagerninganna muni ekki breytast. Tekið skal þó hér fram að 

ekkert ákvæði er í íslenskri löggjöf sem samsvarar til 11. mgr. 19. gr. MAR, sem Hansen vitnar 

í. Höfundur telur það afar óheppilegt enda kæmi slíkt ákvæði í veg fyrir að þeir innherjar sem 

þar eru nefndir gætu átt viðskipti með þessar upplýsingar, þ.e. ef þessar upplýsingar eru ekki 

taldar innherjaupplýsingar. 

                                                           
93 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 228; Aðalsteinn E. Jónasson, 

Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 451. Aðalsteinn fjallar hér um það hvað mósaík-

upplýsingar eru, en það eru upplýsingar sem einar og sér nægja ekki til þess að hafa marktæk áhrif, en í samhengi 

við aðrar upplýsingar fara þær að skipta máli og geta haft marktæk áhrif.  
94 Ákvæði 11. mgr. 19. gr. MAR er svohljóðandi: „Without prejudice to Articles 14 and 15, a person discharging 

managerial responsibilities within an issuer shall not conduct any transactions on its own account or for the 

account of a third party, directly or indirectly, relating to the shares or debt instruments of the issuer or to 

derivatives or other financial instruments linked to them during a closed period of 30 calendar days before the 

announcement of an interim financial report or a year-end report which the issuer is obliged to make public 

according to: (a) the rules of the trading venue where the issuer’s shares are admitted to trading; or (b) national 

law.“ 
95 Jesper Lau Hansen, „Issuers’ Duty to Disclose Inside Information“ (2017) 18 ERA Forum 21 

<https://doi.org/10.1007/s12027-017-0454-7> skoðað 11. apríl 2018. 
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Af Eimskips málinu má sjá að ef upplýsingar eru óvæntar, þá er líklegra að þær séu 

innherjaupplýsingar, fremur en hitt. Fjármálaeftirlitið sagði að upplýsingarnar sem Eimskip bjó 

yfir gæfu til kynna að rekstrarafkoma yrði „óvenju jákvæð“. Um þetta segir enn fremur í málinu 

að þegar drög fyrir Q1 2016 lágu fyrir kom í ljós mikið bætt rekstrarafkoma félagsins. Einnig 

kemur fram að EBITDA hækkaði um 66,5%. Taldi Fjármálaeftirlitið að upplýsingarnar hefðu 

því verið líklegar til þess að hafa áhrif á markaðsverð fjármálagerninga félagsins. Af þessu má 

sjá að ef upplýsingar um afkomu sem verða til við vinnslu árs- eða árshlutauppgjöra eru 

óvæntar, þá eru þær líklegar til að hafa marktæk áhrif á verð fjármálagerninga.96 Óvæntar 

upplýsingar eru því líklegri til að hafa marktæk áhrif á virði fjármálagerninga og þar með 

uppfylla því skilyrði innherjaupplýsinga. Fjármálaeftirlitið hefur þó ekki gefið út hvernig það 

túlkar það þegar afkoma er ekki „óvenju jákvæð“. Af þeirri ástæðu er erfitt að segja hvort þær 

upplýsingar sem Hansen talar um hér að ofan teljist innherjaupplýsingar eða ekki.  

Einnig kemur til álita hvort þessar upplýsingar, sem verða til við uppgjörsvinnu, geti 

talist nægjanlega tilgreindar á þeim tímapunkt sem þær myndast. Héraðsdómur í máli Eimskips 

benti á að einstaka atburður eða aðstæður gætu falið í sér nægilega tilgreindar upplýsingar í 

þrepskiptu ferli og þar með flokkast sem innherjaupplýsingar. Þessu var slegið föstu af 

Evrópudómstólnum í máli Daimler,97 þ.e. að einstaka atburðir eða aðstæður í þrepaskiptu ferli 

geta falið í sér nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem eru þar með innherjaupplýsingar. Komst 

dómurinn jafnframt að þeirri niðurstöðu að innherjaupplýsingar gætu legið fyrir þótt þær væru 

óljósar eða litlar líkur á að atburður eða aðstæður gangi eftir. Nægir að það séu raunhæfar 

horfur á að þær gangi eftir.98 

Af þessu leiðir að þar sem uppgjörsvinna er hluti af ferli sem miðar að samþykki og 

birtingu upplýsinganna, geta þær falið í sér innherjaupplýsingar. Þá nægir að raunhæfar horfur 

séu á að þær gangi eftir, svo lengi sem þær eru einnig nægilega nákvæmar. Til hliðsjónar má 

þó benda á að upplýsingarnar sem Eimskip bjó yfir voru taldar hafa verið nægilega nákvæmar 

20. maí 2016, þar sem litlar breytingar áttu sér stað á upplýsingunum frá þeim tíma þar til 

lokaútgáfa var samþykkt af stjórn 26. maí. 2016.  

Eins og sjá má teljast uppgjörs upplýsingar innherjaupplýsingar þegar skilyrðum 120. 

gr. vvl. er uppfyllt. Af þessu sögðu verður nú næst vikið að því hvernig birta skuli þessar 

upplýsingar. 

 

                                                           
96 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 133. 
97 Mál C-19/11 Markus Geltl gegn Daimler AG [2012] EU:C:2012:397. 
98 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik (Reykjavík, Bókaútgáfan Codex 2017) 88.  
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4.3. Hvernig skal staðið að birtingu innherjaupplýsinga í uppgjörum? 

Þar sem ákvæði 1. mgr. 122. gr. vvl. gildir um birtingu innherjaupplýsinga, þ.e. um leið og þær 

myndast, geta útgefendur ekki beðið með birtingu líkt og er gert í VII. kafla. Eimskip benti á 

það í máli sínu að þessar upplýsingar verði ekki endanlegar fyrr en stjórn félags hefur samþykkt 

fjárhagsskýrsluna. Þetta leiðir því af sér að ef farið væri eftir 3. mgr. 5. gr. rgl. 630/2005 gætu 

útgefendur beðið með að birta upplýsingarnar þangað til stjórn félagsins hefur samþykkt þær 

og síðan birt þær með uppgjörinu sjálfu. Hins vegar gildir ákvæði 1. mgr. 122. gr. vvl. og ber 

útgefendum því að birta upplýsingarnar um leið og þær myndast, sbr. niðurstöður Héraðsdóms 

í Eimskips dómnum.  

Vandamálið við það að miða við 1. mgr. 122. gr. vvl. þegar innherjaupplýsingar 

myndast við uppgjörsvinnu snýr að skilvirkni markaðarins. Þar sem útgefendur hafa oftast 

gefið út hvenær uppgjör er birt, þá vita fjárfestar fyrir fram um birtingu þess og geta ráðstafað 

tíma sínum í samræmi við það. Komi hins vegar til þess að birta þurfi upplýsingar úr uppgjörinu 

sem teljast innherjaupplýsingar fyrr, sbr. 1. mgr. 122. gr. vvl., mun slík birting koma fjárfestum 

á óvart og hindra skipulegan og jafnan aðgang að upplýsingunum sem fjárhagsskýrslum er m.a. 

ætlað að tryggja.99  

Eins og komið hefur fram eru markmið laganna m.a. að gæta að skilvirkni markaðarins 

og koma í veg fyrir markaðssvik, og er því um árekstur á þessu tvennu að ræða. Hér er því 

ákveðið flækjustig komið upp, þ.e. annars vegar skylda útgefanda að birta innherjaupplýsingar 

um leið og þær myndast, og hins vegar hættan á því að skilvirkni markaðarins sé stefnt í hættu 

með því að birta þessar upplýsingar fyrr en birting þeirra var tilkynnt. Hansen nefnir í grein 

sinni leið til að leysa þessa flækju, þ.e. að gerður sé greinarmunur á þeim upplýsingum sem 

myndast við uppgjörsvinnu, þ.e. annars vegar upplýsingar sem leiðrétta áður útgefnar 

upplýsingar, og hins vegar upplýsingar sem gera það ekki. Í báðum tilvikum er um 

innherjaupplýsingar að ræða, en Hansen vill þó meina að ekki skuli staðið eins að birtingu 

þeirra.100  

Í fyrra tilvikinu er mikilvægt að birta upplýsingarnar um leið og þær myndast, enda 

koma þær til með að leiðrétta rangar upplýsingar sem eru til staðar á markaðnum, sem fjárfestar 

leggja til grundvallar fjárfestingarákvörðunum sínum. Hansen vill meina að það sé nokkuð 

skýrt að leiðrétta þurfi uppgjör sem áður hafa verið birt af útgefanda ef hluti þess breytist, t.d. 

                                                           
99 Jesper Lau Hansen, „Issuers’ Duty to Disclose Inside Information“ (2017) 18 ERA Forum 21 

<https://doi.org/10.1007/s12027-017-0454-7> skoðað 11. apríl 2018. 
100 Jesper Lau Hansen, „Issuers’ Duty to Disclose Inside Information“ (2017) 18 ERA Forum 21 

<https://doi.org/10.1007/s12027-017-0454-7> skoðað 11. apríl 2018. 
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þegar hagnaður félags er meiri en áætlaður var. Útgefanda er þar með skylt að leiðrétta fyrra 

uppgjörið eins fljótt og auðið er. Hann nefnir máli sínu til stuðnings að slík tilvik séu beinlínis 

á bannlista ESMA,101 sbr. b-lið 9. gr. leiðbeininga ESMA frá 20 október 2016, um frestun á 

birtingu innherjaupplýsinga, en þar er þetta sett undir atvik sem ekki má fresta birtingu vegna 

lögmætra hagsmuna fjárfesta.102 Þetta kemur þó aðeins til álita þegar frávik frá fyrra uppgjörinu 

er efnislegt en ekki í algjöru ósamræmi. Hansen á s.s. við það að útgefandi þarf að leiðrétta 

áður birtar upplýsingar, um t.d. afkomu félagsins, „eins fljótt og auðið er“ ef nýjar upplýsingar 

gera vart við sig við uppgjörsvinnu sem breyta hinum eldri birtu upplýsingum, s.s. breyttri 

afkomu, sem fjárfestar leggja til grundvallar ákvörðunum sínum.103 Þessar nýju upplýsingar 

sem leiðrétta eldri upplýsingar eru þar með innherjaupplýsingar sem ber að birta skv. 1. mgr. 

122. gr. vvl. 

Í seinna tilvikinu er um að ræða nýjar upplýsingar sem leiðrétta ekki eldri birtar 

upplýsingar, heldur viðbótarupplýsingar sem markaðurinn þarfnast, og eru því 

innherjaupplýsingar, sbr. fyrri umfjöllun. Hansen telur að í þessu tilviki ætti að vera í lagi fyrir 

útgefendur að bíða með birtingu þeirra þangað til uppgjörið er birt samkvæmt útgefni áætlun. 

Krafa 1. mgr. 17. gr. MAR er sú að upplýsingagjöf ætti að vera tímanleg. Áætluð birting hefur 

þann kost að tryggja sanngjarna birtingu sem eykur skilvirkni markaðarins, og þar sem birting 

upplýsinganna er gerð í samræmi við 1. mgr. 17. gr. MAR, þá er ekki hægt að horfa á fyrir 

fram áætlaða birtingu sem frest skv. 4. mgr. 17. gr. MAR. Hagkvæmnin sem þessu fylgir að 

mati Hansen er sú að félög þurfi ekki að senda frestunartilkynningu til Fjármálaeftirlitsins í 

hvert skipti sem þau birta árs- og árshlutaskýrslur.104 

Í Eimskips dómnum, heldur Eimskip þessu fram og vill í raun meina að skilyrðum 1. 

mgr. 122. gr. vvl. sé uppfyllt með því að birta skv. VII. kafla. Þar með sé því ekki þörf á því að 

fresta birtingu skv. 4. mgr. 122. gr. vvl., heldur feli birtingin skv. VII. kafla í sér „eiginlega 

frestun“. Fjármálaeftirlitið heldur því hins vegar fram í því máli að ákvæði VII. kafla vvl. feli 

ekki í sér frestun á slíkri birtingu án þess að skilyrðum 4. mgr. 122. gr. vvl. sé uppfyllt. Féllst 

                                                           
101 ESMA stendur fyrir: European Securities and Markets Authority. 
102 European Securities and Markets Authority, „MAR Guidelines: Delay in the Disclosure of Inside Information“ 

(ESMA, 20. október 2016) ESMA/2016/1478 <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-

1478_mar_guidelines_-_legitimate_interests.pdf> skoðað 11. apríl 2018, þar kemur eftirfarandi fram í b-lið 9. gr.: 

„Situations in which delay of disclosure of inside information is likely to mislead the public; the inside information 

whose disclosure the issuer intends to delay regards the fact that the issuer’s financial objectives are not likely to 

be met, where such objectives were previously publicly announced.“ 
103 Jesper Lau Hansen, „Issuers’ Duty to Disclose Inside Information“ (2017) 18 ERA Forum 21 

<https://doi.org/10.1007/s12027-017-0454-7> skoðað 11. apríl 2018. 
104 Jesper Lau Hansen, „Issuers’ Duty to Disclose Inside Information“ (2017) 18 ERA Forum 21 

<https://doi.org/10.1007/s12027-017-0454-7> skoðað 11. apríl 2018. 
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Fjármálaeftirlitið þar af leiðandi ekki á það að birting í samræmi við fjárhagsdagatal jafngilti 

slíkri frestun. Héraðsdómur hafnaði jafnframt rökum Eimskips og túlkaði ákvæði 1. mgr. 122. 

gr. vvl. skv. orðanna hljóðan, þ.e. að birta bæri um leið og upplýsingarnar mynduðust nema að 

uppfylltum skilyrðum 4. mgr. 122. gr. vvl.  

Af þessu má sjá að ekki er sá greinarmunur gerður á innherjaupplýsingum, með þeim 

hætti sem Hansen talar um. Það leiðir af sér að ef innherjaupplýsingar myndast við 

uppgjörsvinnu ber að miða við ákvæði 1. mgr. 122. gr. vvl., þ.e. birta þær um leið og 

upplýsingarnar myndast. Ákvæði 57. og 58. gr. vvl. jafngilda ekki frestun á þeirri birtingu og 

ber útgefanda að senda sérstaka tilkynningu til Fjármálaeftirlitsins að uppfylltum skilyrðum 4. 

mgr. 122. gr. vvl. kjósi hann að bíða með birtingu þessara upplýsinga.  

Höfundur telur þó að Hansen hafi þó nokkuð til síns máls með hugmyndum sínum, enda 

þetta fyrirkomulag sem nú er við lýði langt frá því að vera fullkomið, sbr. fyrri umfjöllun 

varðandi skilvirkni markaðarins. Verður að telja að töluvert óhagræði felist í því að útgefendur 

þurfi sífellt að fresta birtingu þegar fjárhagsskýrslur eru birtar. Ef innherjaupplýsingarnar eru 

ekki til þess fallnar að leiðrétta áður birtar upplýsingar, ætti útgefandi að geta beðið með 

birtinguna. Í þessum tilvikum er í raun engin þörf fyrir markaðinn á þeim upplýsingum fyrr en 

uppgjörið er birt, þ.e. skv. fyrrfram birtri áætlun. Fjárfestar vita fyrir fram af birtingunni og 

hvaða þýðingu fjárhagsskýrslur hafa. Upplýsingarnar sem í þeim eru koma ávalt til með að 

hafa áhrif, enda horfa fjárfestar m.a. til þeirra þegar þær meta virði fyrirtækis. 
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5. Niðurstöður 

Upplýsingaskyldan gegnir mikilvægu hlutverki á fjármagnsmarkaðnum. Hún þjónar þeim 

tilgangi að fjárfestar séu nægilega vel upplýstir áður en þeir taka fjárfestingarákvarðanir sínar, 

sem og að auka traust og trúverðugleika á markaðnum.  

Í VII. kafli vvl. og 1. mgr. 122. gr. vvl. er að finna upplýsingaskyldu útgefanda eftir að 

verðbréf hafa verið tekin til viðskipta á fjármagnsmörkuðum. Horft var sérstaklega á 57. og 58. 

gr. í VII. kafla vvl. sem snúa að birtingu árs- og árshlutareikninga. Ákvæðin í VII. kafla og 1. 

mgr. 122. gr. vvl. eru ekki samhljóða um það hvenær beri að birta þær upplýsingar sem þar er 

kveðið á um. Samkvæmt 1. mgr. 122. gr. vvl. ber útgefendum að birta innherjaupplýsingar um 

leið og þær myndast, en ekki þegar þær eru endanlegar, sbr. 3. mgr. 5. gr. rgl. 630/2005.  

 Í máli Eimskipafélags Íslands gegn. Fjármálaeftirlitinu var talið að innherjaupplýsingar 

hefðu myndast við uppgjörsvinnu félagsins, þegar það hugðist birta árshlutareikning sinn fyrir 

fyrsta ársfjórðung 2016. Til álita var því við hvort tímamarkið bæri að miða í birtingu þessara 

upplýsinga, þ.e. VII. kafla eða 1. mgr. 122. gr. vvl, en byrjað var á að skoða sérstaklega hvenær 

uppgjörs upplýsingar verði innherjaupplýsingar.  

Niðurstaðan var sú að innherjaupplýsingar mynduðust að uppfylltum skilyrðum 120. 

gr. vvl. annars væri um trúnaðarupplýsingar að ræða. Í þessu samhengi var þó tilefni til að 

skoða annars vegar það hvort þessar upplýsingar gætu talist nægjanlega tilgreindar á þeim 

tímapunkti sem um ræðir og hins vegar hvort upplýsingar sem ekki eru líklegar til að hafa áhrif 

á markaðsverð fjármálagerninga útgefanda gætu talist innherjaupplýsingar. 

Um það hvort þær teldust nægjanlega tilgreindar er ályktað að þar sem þessar 

upplýsingarnar eru hluti af þrepskiptu ferli, teljast þær innherjaupplýsingar, svo lengi sem þær 

teldust nægilega nákvæmar. Um seinni punktinn var komist að þeirri niðurstöðu að 

upplýsingarnar þyrftu að vera líklegar til þess að hafa áhrif á verð fjármálagerninga útgefanda 

til þess að teljast innherjaupplýsingar, sbr. skilyrði 120. gr. vvl. Séu upplýsingarnar óvæntar, 

þ.e. ekki vera innan marka áður birtra fjárhagsmarkmiða útgefanda, eru meiri líkur á að um 

innherjaupplýsingar sé að ræða. 

Höfundur er ósammála því að þessar upplýsingar þurfi að vera líklegar til þess að hafa 

áhrif á verð fjármálagerninga útgefanda til að teljast innherjaupplýsingar. Fjárfestar sem búa 

yfir þessum upplýsingum geti fremur auðveldlega nýtt sér þær til hagsbóta, jafnvel þótt þeir 

viti að áhrif þeirra á verð fjármálagerninga útgefanda séu engin, þ.e. áhættulaust fyrir þá að 

eiga viðskipti. 
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 Um það við hvort tímamarkið beri að miða við er litið sérstaklega á Héraðsdóm í máli 

Eimskipafélags Íslands hf. gegn Fjármálaeftirlitinu. Af niðurstöðu þess máls er ályktað að fara 

ætti eftir tímamarki 1. mgr. 122. gr. vvl. Ákvæði VII. kafla fela ekki í sér frestun á þeirri 

birtingu heldur þurfa útgefendur að uppfylla skilyrðum 4. mgr. 122. gr. vvl. kjósi þeir að bíða 

með birtingu. 

Höfundur metur það svo að tilefni sé til að skoða þessa framkvæmd nánar, og telur að 

betra væri að gera greinarmun á þeim innherjaupplýsingum sem geta myndast við 

uppgjörsvinnu. Ef upplýsingarnar eru ekki til þess fallnar að breyta áður birtum 

fjárhagsmarkmiðum útgefanda, ættu útgefendur að geta beðið með birtingu þeirra þangað til 

uppgjörið er birt í heild sinni. Þessi niðurstaða er byggð m.a. á því að slíkt kæmi til með að 

auka skilvirkni markaðarins. Þetta helst í hendur við það að þær upplýsingar, sem nefndar eru 

hér að ofan, séu taldar innherjaupplýsingar. 
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