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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er ákvæði 11. gr. í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um 

markaðssvik nr. 596/2014 (MAR). Ákvæðið veitir aðilum verndarsvæði til þess að miðla 

innherjaupplýsingum með það að markmiði að ,,þreifa á markaðnum“ að undangengnum 

utanþingsviðskiptum. Áður en MAR var innleidd af Evrópusambandinu voru samskonar 

samskipti aðila metin út frá almennri undanþáguheimild a-liðar 3. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2003/6 um innherjasvik og markaðsmisnotkun (MAD). 

Reglugerðin hefur ekki enn verið innleidd hér á landi og er því enn aðeins stuðst við hina 

almennu undanþáguheimild til miðlunar innherjaupplýsinga sem finna má í 2. tl. 1. mgr. 123. 

gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.  

MAR er tilkomin til þess að bregðast við þeim annmörkum er urðu ljósir við fjármálahrunið. 

Eitt megin markmið reglugerðarinnar er að veita eftirlitsaðilum frekari úrræði til þess að haga 

eftirliti sínu. Aðilar sem ætla að nýta verndarsvæðið þurfa að uppfylla ströng skilyrði er varða 

gagnavarðveislu allra samskipta sem þeir eiga undir verndarsvæðinu. Slík gagnavarðveisla 

aðila auðveldar eftirlitsaðilum að meta hvort samskiptin leiði af sér innherjasvik.  

Þrátt fyrir að ákvæðið sé sett fram sem valkvætt verndarsvæði af framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins þá ríkir samt sem áður óvissa um hvort krafa verið gerð á að aðilar fylgi 

skilyrðum þess. Ekki er ljóst hvort að aðilum verði enn heimilt að eiga samskipti með 

innherjaupplýsingar í utanþingsviðskiptum undir hinni almennu undanþáguheimild sem nú má 

finna í 10. gr. MAR.  

Helstu niðurstöður eru eftirfarandi: Líklegt þykir að tilkoma ákvæðisins muni hafa áhrif á 

hvernig markaðsaðilar haga markaðsþreifingum. Þrátt fyrir að það teljist ekki vera ólögmætt 

að framkvæma markaðsþreifingar utan verndarsvæðisins þá er líklegt að eftirlitsaðilar muni 

líta til einhverra efnisskilyrða ákvæðisins við mat á lögmæti slíkra miðlanna. Líklegt er að 

lagðar verði meiri kröfur á að fjármálafyrirtæki sem starfa sem milligönguaðilar hagi 

samskiptum sínum í samræmi við ákvæðið heldur en einstaka fjárfestar. 
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Abstract 

The subject of this thesis is article 11 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European 

Parliament and of the Council (MAR). The article offers a “safe-harbour“ to “sound the 

market“ prior to conducting over the counter transactions. Previously to the adoption of MAR 

such communications had to be assessed according to the general exemption on disclosure of 

inside information cf. article 3(a) of Directive (EU) No. 2003/6 of the European Parliament 

and of the Council (MAD). The Regulation has not yet been adopted into Icelandic National 

Law and thus disclosure of inside information in transactions such as these are still assessed 

according to the general exemption. 

One of the main reasons for the adoption of MAR is to address the deficiencies in securities 

market that became very clear during the financial collapse. The regulations purpose is to 

provide national supervisory authorities with better means to conduct surveillance. Under the 

market sounding regime participants must follow strict requirements regarding record keeping 

concerning their communications with other market participants while utilizing the safe-

harbour. These records can then be used by the national supervisory authorities to assess if the 

communications lead to unlawful behavior. 

The article is laid out by the commission as an optional safe harbor but there is still some 

uncertainty as to if the requirements listed in the article will be compulsory for all market 

participants who wish to conduct such soundings. It is unclear if disclosure of inside 

information relating to communications prior to OTC trading can still be conducted lawfully 

according to the general exemption rule in article 10.  

The main conclusion is the following: The article is likely to have an impact on how market 

participants conduct their communications when sounding the market. Even though it will not 

be unlawful to conduct market soundings without utilizing the safe harbor it is likely that 

authorities will use some of the requirements listed in the article as a reference when assessing 

the disclosure. There will most likely be more of an obligation for financial institutions who 

are acting on behalf of others, to behave in accordance to the article than individual investors. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík. Við skrif 

ritgerðarinnar naut ég leiðsagnar Andra Fannars Bergþórssonar, lektors við lagadeild 

Háskólans í Reykjavík. Ég vil þakka honum kærlega fyrir samstarfið og fyrir að hafa reynst 
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varðar. 
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1. Inngangur 

Mikil hungursneyð hefur skollið á Ródos. Íbúar þar berjast af öllum sálarkröftum til þess að 

fæða sig og fjölskyldur sínar. Í kjölfar hungursneyðarinnar hefur markaðsverð á korni risið 

umtalsvert. Fréttir af hungursneyðinni ná alla leið til stórborgarinnar Alexandríu. Fjöldi 

kaupmanna í borginni sjá viðskiptatækifæri fólgið í þessari skyndilegu eftirspurn og ákveða að 

sigla til Ródos. Ungur kaupmaður nálgast Ródos fyrstur af þeim öllum. Hann áttar sig á því að 

íbúar Ródos vita ekki af öllum þeim fjölda skipa sem lögðu leið sína yfir hafið. Hann býr því 

yfir upplýsingum sem svangir íbúarnir búa ekki yfir. Hann veit að strax og íbúar Ródos sjá hin 

skipin nálgast mun verðmæti kornsins lækka. Hann stendur því frammi fyrir erfiðri ákvörðun. 

Á hann að notfæra sér það að hann sé fyrstur og krefjast þess að íbúar Ródos greiði honum 

himinn hátt verð fyrir kornið. Eða á hann að upplýsa þá um þessa vitneskju sína?1 

Þessi saga var skrifuð af rómverska lögfræðingnum og heimspekingnum Marcus Tullius 

Cicero sem var uppi fyrir tíma Krists. Þrátt fyrir að aðstæður sögunnar séu heldur einfaldar í 

samanburði við fjármálamarkað nútímans þá er ljóst að upplýsingar sem aðilar búa yfir við 

viðskipti hafa verið deiluefni frá upphafi vega.  

Ritgerð þessi snýr að þeim upplýsingum sem aðilar búa yfir í verðbréfaviðskiptum. Það er 

við hæfi að vitna í Cicero enda er talið að fyrstu ,,verðbréfaviðskipti” sögunnar hafi farið fram 

í Róm hinni fornu.2 Fyrstu verðbréfaviðskipti í þeirri mynd sem við þekkjum í dag voru hins 

vegar í Hollandi árið 1602. Hollenska Austur-Indíafélagið gaf út bæði hlutabréf og skuldabréf 

til nýrra fjárfesta árlega sem aðilar gátu selt sín á milli.3 Í kjölfarið reis fyrsta kauphöll sögunnar 

í Amsterdam.4 

Verðbréfamarkaðurinn gegnir mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Hlutverk hans er tvíþætt. 

Annars vegar veitir hann félögum greiðan aðgang að fjármagni með því að gefa út 

fjármálagerninga. Hins vegar gerir hann almenningi kleift að fjárfesta í félögunum. Ástæður 

fyrir kaupum á fjármálagerningum geta verið margþættar. Sumir hafa það að atvinnu á meðan 

aðrir gera það einungis til þess að svala ákveðinni þrá.5 Aðrir vilja geta sagst eiga hlut í félagi 

og geta tekið þátt í þeim viðburðum sem því fylgir6. Markmið reglna verðbréfamarkaðsréttar7 

                                                 
1 Marcus Tullius Cicero, Walter Miller, De officiis. With an English translation by Walter Miller (London 

Heinemann 1913) 319. 
2 Aðilum var boðið að fjárfesta í rómverskum félögum ( publican) með því að kaupa ,,hlutdeild” í þeim ( partes), 

sjá: Robert J. Shiller, Finance and the Good Society (Princeton University Press 2012) 46. 
3 Robert J. Shiller, Finance and the Good Society (Princeton University Press 2012) 45. 
4 R. Daniel Kelemen, Eurolegalism (Harvard University Press 2011) 93. 
5 Robert J. Shiller, Finance and the Good Society (Princeton University Press 2012) 45. 
6 t.d. hluthafafundir og atkvæðagreiðslur. 
7 Þ.e. réttarsviðið sem nær til verðbréfamarkaðarins. 



 

2 

 

eru gerðar til þess að allir þeir sem vilja taka þátt geri svo á jöfnum grundvelli. Sé aðeins hluti 

af aðilum með aðgang að ákveðnum verðmætum upplýsingum þá ríkir ekki jafnræði á 

markaðnum. Markaðurinn myndi missa traust sitt, líklegt væri að fjöldi fjárfesta myndu hætta 

á markaðnum og félög myndu í kjölfarið ekki hafa sama aðgang að fjármagni.8 Það eru því 

miklir hagsmunir bundnir í verðbréfamarkaðsrétti. Til þess að vinna að jafnræði fjárfesta gilda 

strangar reglur um meðhöndlun á innherjaupplýsingum.9  

Meginreglur verðbréfamarkaðsréttarins banna bæði miðlun innherjaupplýsinga sem og 

viðskipti með hluti þeim tengdum. Ákvæði laga um meðferð þeirra spila mikilvægan þátt í að 

byggja upp traust og trúverðugleika á fjármálamarkaðnum. Fjöldinn allur af tilskipunum og 

reglugerðum Evrópusambandsins hafa verið innleiddar hér á landi sem og í öðrum ríkjum 

sambandsins með það að markmiði að auka samræmingu þessara leikreglna á alþjóðlegum 

vettvangi.10 Strangt regluverk og virkt eftirlit er nauðsynlegt fyrir verðbréfamarkaðinn því svik 

í verðbréfaviðskiptum hafa fylgt samfélaginu frá stofnun fyrstu kauphallarinnar.11 

Reglur um meðferð innherjaupplýsinga sem notast er við hér á landi er að finna í XIII. kafla 

laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl). Þessar reglur munu sæta einhverjum breytingum 

á næstu árum en til stendur að innleiða nýja reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins um 

markaðssvik nr. 596/2014 (MAR).12 Reglugerðin mun hafa þýðingarmiklar breytingar á 

núverandi regluverki varðandi miðlun innherjaupplýsinga og þá sérstaklega vegna nýs ákvæðis 

sem nær til svokallaðra ,,markaðsþreifinga.“ Ákvæðið er tilkomið vegna þeirrar hættu á 

ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga á milli aðila í utanþingsviðskiptum. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að fjalla um hvaða breytingar munu verða á því 

regluverki er nær til miðlun innherjaupplýsinga við utanþingsviðskipti og hvenær slík miðlun 

telst lögmæt. Ritgerðin snýr að mestu um markaðsþreifingarregluverkið sem er nýmæli í 

íslenskri löggjöf sem og evrópskri13 og mun líklega leiða til mikilla skipulagsbreytinga hjá 

mörgum markaðsaðilum. Rannsóknarspurningin er því : undir hvaða kringumstæðum mun það 

teljast vera lögmætt að miðla innherjaupplýsingum við markaðsþreifingar eftir innleiðingu 

MAR. 

                                                 
8 Marco Ventoruzzo, ,,The Concept of Insider Dealing” í í Marco Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), 

Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 23. 
9 Hugtakið ,,innherjaupplýsingar” er skilgreint í kafla 2.2.1.  
10 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (bókaútgáfan codex 2017) 179. 
11 R. Daniel Kelemen, Eurolegalism (Harvard University Press 2011) 93. 
12 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market 

abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the 

Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC [2014] OJ L 173/1. 
13 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (bókaútgáfan codex 2017) 262. 
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Í öðrum kafla er gerð grein fyrir núverandi regluverki um miðlun innherjaupplýsinga á 

Íslandi og meginreglu þess varðandi ólögmæta miðlun. Farið er í fljótu máli í gegnum þróun 

og sögu þeirra reglna. Fjallað er um markmið þeirra og tilgang sem og helstu hugtök sem þeim 

viðkemur. Fjallað er um undanþáguákvæði til miðlunar innherjaupplýsinga ef hún er gerð í 

eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldu viðkomandi aðila. Í lok kaflans verður gerð grein 

fyrir innleiðingu MAR reglugerðarinnar. Farið er yfir tilgang, markmið og gildissvið 

reglugerðarinnar. Fjallað er um þær breytingar sem munu verða á reglum varðandi miðlun 

innherjaupplýsinga eftir innleiðingu hennar. 

Í þriðja kafla er fjallað ítarlega um markaðsþreifingar. Hugtakið sjálft er útskýrt og gerð er 

grein fyrir framkvæmd markaðsþreifinga á Íslandi fyrir MAR. Farið er yfir stjórnvaldssektir 

Arion banka hf. og Almenna lífeyrissjóðsins en þær þykja gott dæmi um hversvegna þörf er á 

regluverki sem þessu. Farið er vel yfir regluverkið sjálft og þær breytingar sem það mun hafa 

á aðila á verðbréfamarkaðnum.  

Í kafla fjögur er svo fjallað um markaðsþreifingar sem uppfylla ekki skilyrði MAR eða falla 

utan gildissvið þeirra. Fjallað er um lögmæti þeirra og hvort að slíkar markaðsþreifingar 

uppfylli önnur skilyrði laga til miðlunar innherjaupplýsinga. Farið er í gegnum ýmis álitaefni 

um regluverkið og er það borið saman við annað sambærilegt regluverk. 

Í fimmta kafla er samantekt af fyrri köflum. Gerð er betri grein fyrir álitaefnum sem upp 

komu í ritgerðinni í heilu lagi. Fjallað er um hvort skilyrði til miðlunar innherjaupplýsinga við 

markaðsþreifingar breytast raunverulega með komu MAR og hvað þarf að hafa í huga við 

framkvæmd þeirra. 
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2. Miðlun Innherjaupplýsinga 

2.1 Almennt 

Miðlun innherjaupplýsinga er sú framkvæmd þegar aðili sem býr yfir innherjaupplýsingum 

deilir þeim með öðrum aðila sem ekki býr yfir þeim. Slík samskipti geta bæði verið lögmæt og 

ólögmæt. Þrátt fyrir að verðbréfaviðskipti hafa verið stunduð í Evrópu í mörg hundruð ár14 þá 

eru reglur um meðferð innherjaupplýsinga nýjar. Þann 13. nóvember 1989 var fyrsta 

samræmda regluverk varðandi miðlun innherjaupplýsinga tekið upp innan Evrópusambandsins 

með tilkomu Innherjatilskipunar Evrópuráðsins(Innherjatilskipunin frá 1989).15 Fyrir þann 

tíma var miðlun innherjaupplýsinga ekki talin ólögmæt í flestum ríkjum.16  

Það regluverk sem nær til miðlunar innherjaupplýsinga á Íslandi er að finna í lögum nr. 

108/2007 um verðbréfaviðskipti. Lögin eru byggð á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins um 

markaðssvik (MAD).17 Tilskipunin var tekin upp hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins árið 

2003 og var síðar tekin upp hér á landi í júlí 2005.18 Í tilskipuninni fólust margar 

þýðingarmiklar breytingar frá fyrra regluverki meðal annars um viðskipti innherja.19  

Samhliða MAD tilskipuninni voru tvær aðrar tilskipanir Evrópusambandsins innleiddar og 

voru þær saman hluti af sérstakri aðgerðaráætlun Evrópusambandsins til þess að bregðast við 

breyttum og flóknum fjármálamarkaði.20 Þágildandi löggjöf var ekki talin fullnægjandi til að 

bregðast við aukinni hættu af markaðssvikum sem fylgdi flóknari og ört vaxandi markaði. 

Tilgangur og markmið MAD var að auka traust og trúverðugleika markaðarins. Auka gagnsæi, 

sanngirni og draga úr líkum á markaðsmisnotkun. Tilskipunin átti að stuðla að jafnræði allra 

fjárfesta og vernd þeirra. Einnig var eitt megin markmið tilskipunarinnar að samræma löggjöf 

aðildarríkjanna.21 

                                                 
14 Sjá umfjöllun í kafla 1. 
15 Council directive 89/592/EEC of 13. November 1989 coordination regulations on insider dealing [1989] OJ L 

334/30. 
16 Utpal Bhattacharya og Hazem Daouk, ,,The World Price of Insider Trading” (2002) The Journal of Finance 

75 <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=249708##> skoðað 15. nóvember 2018. 
17 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun 

(markaðssvik) [2003] OJ L 096/16. 
18 Tilskipunin var tekin upp með lögum nr. 31/2005 um breytingu á lögum nr. 33/2003. 
19 Aðalsteinn E. Jónasson, „Þróun löggjafar um verðbréfaviðskipti. Einkavæðing, alþjóðavæðing og vöxtur 

fjármálamarkaða“ (2008) 5 (2) Tímarit Lögréttu 111, 130. 
20 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/25/EB frá 21. apríl 2004 um yfirtökutilboð [ 2004] OJ L 142/12 ; 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB frá 4. nóvember 2003 um útboðs- og skráningarlýsingu sem 

birta skal við almennt útboð verðbréfa eða þegar þau eru tekin til skráningar og um breytingu á tilskipun 

2001/34/EB [2004] OJ L 345/64. 
21 MAD, sjá mgr. 11-15 í formála. 
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Ísland er ekki aðili að Evrópusambandinu. Ísland er hins vegar aðili að 

Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA).22 Með samningnum um Evrópska Efnahagssvæðið 

(EES samningurinn) árið 1994 mynduðu EFTA ríkin23 og Evrópusambandið hið Evrópska 

efnahagssvæði.24 Í samningnum er kveðið á skyldu EFTA ríkja til þess að innleiða löggjöf 

Evrópusambandsins á þeim sviðum er samningurinn nær til.25 EFTA ríkin þurfa að skýra lög 

sín í samræmi við löggjöf Evrópusambandsins á þeim þeim tilteknu sviðum og líta til túlkunar 

Evrópudómstólsins á atriðum er varða þau.26 

 Samningurinn nær til þess réttarsviðs er viðkemur verðbréfamarkaðnum. Lög nr. 108/2007 

um verðbréfaviðskipti byggjast því að mestu á löggjöf Evrópusambandsins. Verðbréfaviðskipti 

eru viðskipti með fjármálagerninga27 og sú þjónusta sem þeim tengist og talin er upp í 1. gr. 

vvl. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (framkvæmdastjórnin)28 er sú stofnun innan 

Evrópusambandsins sem ætlað er að tryggja og líta eftir framkvæmd reglna sambandsins. 

Framkvæmdastjórnin hefur frumkvæði að lagasetningu. Það er svo Evrópuþingið29 og Ráðið30 

sem fara með formlegt lagasetningarvald. Framkvæmdastjórnin sér svo um framkvæmd og 

fullnustu þeirra reglna. Framkvæmdastjórnin getur þannig höfðað mál gegn aðildarríkjum eða 

stofnunum innan þeirra ef brotið er gegn þeim reglum sem settar eru. Dómstóll 

Evrópusambandsins31 hefur það hlutverk að tryggja að túlkun og beiting lagareglnanna sé 

rétt.32 Margir stefnumótandi dómar á sviði verðbréfamarkaðsréttar hafa fallið hjá dómstólnum. 

Evrópska eftirlitsstofnunin með verðbréfa- og fjármálamörkuðum (ESMA)33 er svo sú stofnun 

sem fer með formlegt eftirlit með verðbréfamarkaðnum innan Evrópusambandsins. ESMA 

hefur bæði bindandi og óbindandi valdheimildir gagnvart aðildarríkjum og þátttakendum á 

verðbréfamarkaði. ESMA leggur drög að framkvæmdarstöðlum sem teknir eru upp í 

reglugerðum.34 ESMA gefur einnig frá sér tilmæli í formi leiðbeininga ætlaðar 

                                                 
22 European Free Trade Association. 
23 Að Sviss frátöldu. 
24 Agreement on the European Economic Area of 1 january 1994 [1994] OJ L 1/208. 
25 EES samningurinn 7. gr. 
26 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar: Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu laga, 

(Reykjavík 2008) 329. 
27 Verðbréf og aðrir fjármagnssamningar sem taldir eru upp í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. vvl. 
28 ,,The European Commission”. 
29 ,,The European Parliament”. 
30 ,,The Council”. 
31 ,,The Court of Justice of the European Union.” 
32 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins : 

megindrættir (Hið Íslenska Bókmenntafélag 2011) 89-105. 
33 European Securities and Markets Authority. 
34 Sjá umfjöllun í kafla 3.4.1. 
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eftirlitsstofnunum aðildarríkja eða þátttakendum á verðbréfamarkaðnum. Leiðbeiningar 

ESMA er verkfæri sem stuðlar að samræmdu og skilvirku eftirliti innan sambandsins. 

Í þessum kafla verður fyrst farið nánar í þær reglur sem gilda varðandi miðlun 

innherjaupplýsinga samkvæmt gildandi lögum á Íslandi. Síðar í kaflanum verður síðan fjallað 

um það regluverk sem tekið verður upp hér á landi í komandi framtíð. Til þess að skilja hið 

gildandi regluverk þá eru fyrst tvö megin hugtök er koma miðlun innherjaupplýsinga við 

skilgreind og einnig er hugtakið utanþingsviðskipti skilgreint. 

 

2.2 Skilgreiningar 

2.2.1 Innherjaupplýsingar 

Hugtakið innherjaupplýsingar gegnir mikilvægu hlutverki á sviði verðbréfamarkaðsréttar. Þrátt 

fyrir það þá hefur það oft reynst erfitt að átta sig á hvenær og hvort tilteknar upplýsingar falla 

undir skilgreininguna.35  

Innherjaupplýsingar voru fyrst skilgreindar í íslenskum lögum að efni til í 2. mgr. 2. gr. 

laga nr. 20/1989 um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði en voru í þeim lögum nefndar 

,,trúnaðarupplýsingar.“ Þessu var breytt í ,,innherjaupplýsingar’’ með gildistöku laga nr. 

33/2003 um verðbréfaviðskipti. Talið var að hið fyrra hugtak gæti reynst villandi og gæfi til 

kynna að hugtakið næði aðeins til upplýsinga sem væru undiropnar þagnarskyldu burtséð frá 

því hvort líklegt væri að þær hefðu áhrif á verð fjármálagerningana sjálfra.36 

Núgildandi skilgreiningu á hugtakinu er að finna í 120. gr. vvl. og einnig í 2. gr. reglugerðar 

nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik. Þar er átt við upplýsingar sem eru 

nægjanlega tilgreindar, hafa ekki verið gerðar opinberar og varða beint eða óbeint útgefendur 

fjármálagerninga, fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði og eru líkleg til að hafa marktæk 

áhrif á markaðsverð fjármálagerninganna ef opinberar væru.37 Skilgreining hugtaksins í 

íslenskum lögum byggist á MAD og er í raun bein þýðing skilgreiningar þeirrar sem er að finna 

í 1. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar. 

Í 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 630/2005 sem byggð er á innleiðingartilskipun 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 2003/124/EB38 er orðalagið ,,nægjanlega 

                                                 
35 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (bókaútgáfan codex 2017) 199. 
36 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 383 - 347. mál. athugasemdir með 42. gr. 
37 120. gr. vvl. 
38 Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB frá 22. desember 2003 um framkvæmd tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB að því er varðar skilgreiningu og birtingu á innherjaupplýsingum og 

skilgreiningu á markaðsmisnotkun [2003] OJ L 173/1. 
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tilgreindar upplýsingar’’ útskýrt á þann veg að ,,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.” Hvort að upplýsingar teljist til 

innherjaupplýsinga getur því verið matskennt. 

Evrópudómstóllinn fjallaði um orðalagið og túlkun þess í forúrskurði sínum í máli Markus 

Geltl v Daimler AG.39 Dómstóllinn tók til úrlausnar hvort og hvenær upplýsingar um hugsanleg 

starfslok framkvæmdastjóra félags skuli vera taldar til innherjaupplýsinga. Lokaákvörðun 

starfslokanna hafði ekki verið tekin og því ekki víst að atburðurinn yrði að raun. Málavextir 

voru þeir að eftir aðalfund félagsins AG Daimler þann 6. apríl 2005 fór framkvæmdastjóri 

félagsins að íhuga að hætta hjá félaginu. Hann ræddi þessa hugmynd sína við stjórnarformann 

félagsins á fundi þann 17. maí 2005. Á næstu tveimur mánuðum voru hinum ýmsu 

stjórnarmönnum tilkynnt um hugsanleg starfslok framkvæmdastjórans. Þann 18. júlí komst 

framkvæmdastjórinn og stjórnarformaður félagsins að samkomulagi um að leggja tillögu að 

starfslokum fram á stjórnarfundi félagsins þann 27. júlí. Daginn eftir stjórnarfundinn samþykkti 

stjórn Daimler að framkvæmdastjórinn myndi hætta hjá félaginu í lok árs og var þetta tilkynnt 

kauphöllinni og fjármálaeftirliti Þýskalands og birt opinberlega sama dag.  

Upplýsingarnar höfðu veruleg áhrif á gengi hlutabréfa félagsins en hlutirnir höfðu hækkað 

um rúmlega 17% í dagslok. Markus Geltl var einn margra sem selt höfðu hlutabréf í félaginu 

áður en tilkynningin var gerð opinber og vildi hann nú fá tjón sitt bætt og hélt því fram að 

félaginu hefði verið skylt að tilkynna opinberlega um starfslok framkvæmdastjórans án tafar. 

Útgefendum er skylt að birta innherjaupplýsingar opinberlega.40 Dómstóllinn þurfti því að 

skera úr um það hvenær hugsanleg starfslok framkvæmdastjórans skyldu teljast 

innherjaupplýsingar. Niðurstaða dómsins var sú að upplýsingarnar hefðu talist til 

innherjaupplýsinga á fundi framkvæmdastjórans og stjórnarformannsins þann 17. maí. Burtséð 

frá því að á þeim tíma var þetta aðeins hugmynd og ekki væri hægt að staðfesta starfslokin, þá 

hefði félagið átt að tilkynna opinberlega það sem fram fór á fundinum. Dómstóllinn túlkaði 1. 

gr. MAD á þann hátt að þó svo að líkurnar á að ákveðinn atburður muni eiga sér stað séu óljósar 

þá teljast þær til innherjaupplýsinga ef raunhæfar horfur séu á að atburðurinn muni eiga sér 

                                                 
39 Mál C-19/11 Markus Geltl v Daimler AG [2012] ECR I-0000. 
40 6. gr. MAD. 
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stað. Þessi túlkun dómstólsins var síðar tekin upp í lokamálslið 2. mgr. 7. gr. og 3. mgr. 7. gr. 

MAR sem fjallað er um í kafla 2.4.  

Það var einnig ljóst samkvæmt úrskurði dómstólsins að upplýsingarnar væru líklegar til að 

hafa áhrif á skynsaman fjárfesti og væru þess vegna marktækar í skilningi tilskipunarinnar. 

Framvinda starfsloka framkvæmdastjórans á hverju stigi töldust til nýrra innherjaupplýsinga 

og hefðu átt að vera tilkynntar reglulega svo að fjárfestar gætu ákveðið með sjálfum sér hver 

líkleg niðurstaða yrði og fjárfest samkvæmt því. Þessi dómur staðfesti túlkun CESR41 á 

ákvæðinu sem birtist í Leiðbeiningum Samstarfsnefndar evrópskra eftirlitsaðila (CESR) nr. 06-

562b frá júlí 2007 um túlkun á MAD.42 Íslenskir dómstólar hafa túlkað það í samræmi við mál 

Daimler að ákveðinn atburður í þrepaskiptu ferli geti talist nægilega tilgreindur til að teljast til 

innherjaupplýsinga.43 Úrlausnir Evrópudómstólsins hafa mikla þýðingu fyrir íslenskt 

réttarkerfi. Sé úrlausnarefnið innan EES samningsins ber Íslandi skyldu að sjá til þess ákvæðin 

verði túlkuð á sama hátt í landsrétti.44 

Í einstaka tilvikum geta upplýsingar sem almennt teljast ekki til innherjaupplýsinga 

flokkast sem innherjaupplýsingar hjá einstaka aðilum. Slíkt getur gerst þegar aðili hefur að 

geyma margar veigaminni upplýsingar sem myndu almennt falla utan hugtaksins en saman 

mynda heildarskilning eða vitneskju sem myndi hafa áhrif á fjárfestingarákvarðanir skynsamra 

fjárfesta. Var þetta meðal annars umfjöllunarefni í dómi Hæstaréttar frá 12. desember 2013 í 

máli nr. 193/2013. Voru slíkar aðstæður nefndar ,,mósaík-áhrif.“ 

Ekki er til nein tæmandi talning á hvað telja skuli til innherjaupplýsinga. Það þarf því að 

meta það hverju sinni út frá þeim þáttum sem fjallað hefur verið um. Nasdaq kauphöllin hefur 

gefið út upptalningu á ástæðum og atvikum sem líkleg eru til að falla undir upplýsingaskyldu 

og því einnig líkleg til að teljast til innherjaupplýsinga. Þessa upptalningu er að finna í 

skýringum með grein nr. 2.1. í reglum NASDAQ kauphallarinnar á Íslandi fyrir útgefendur 

fjármálagerninga frá 1. janúar 2018. Upptalningin inniheldur meðal annars tilboð eða 

ákvarðanir um fjárfestingar, samstarfssamninga, fjárhagslega erfiðleika og óvænt og afgerandi 

                                                 
41 Committee of European Securities Regulators (CESR) nefndin var lögð niður 1. janúar 2011 og starfsemi 

hennar færð undir ESMA. 
42 CESR, ,,Market Abuse Directive, Level 3 – Second set of CESR guidance and information on the common 

operation of the Directive to the Market” (júlí 2007) CESR/06-562b, 5. 
43 Sjá: Hrd. 17.febrúar 2012 í máli nr. 279/2011. 
44 Pål Wennerås, ,,Article 6 [Homogeneity] í ] í Finn Arnesen o.fl. (ritstj.), Agreement on the European 

Economic Area (Nomos Verlagsgesellschaft 2018) 210. 
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frávik í afkomu eða fjárhagsstöðu svo eitthvað sé nefnt.45 Einnig hefur CESR gefið út lista af 

tilvikum sem teljast geta til innherjaupplýsinga.46  

Innherjaupplýsingar geta verið sjálfsprottnar. Það eitt að aðili hafi ákveðið að selja eða 

kaupa fjármálagerning getur flokkast til innherjaupplýsinga samkvæmt 120. gr. vvl. Ef aðilinn 

er framkvæmdastjóri eða annarskonar áhrifavaldur í útgefenda þá er mögulegt að hans viðskipti 

myndu hafa marktæk áhrif á markaðsverð fjármálagerninga útgefendans og þá sérstaklega ef 

um er að ræða stór viðskipti. Utanaðkomandi aðili getur á sama hátt búið yfir sjálfsprottnum 

innherjaupplýsingum varðandi útgefanda. Ef aðrir fjárfestar myndu vita af hugsanlegum 

stórum viðskiptum utanaðkomandi aðila með tiltekna fjármálagerninga þá er nær víst að þeir 

myndu nota þær upplýsingar við fjárfestingarákvarðanir sínar. Slíkt á hins vegar ekki að hindra 

aðilann í að stunda viðskiptin sjálf en þeim er samt skylt að fara með þessar upplýsingar sem 

innherjaupplýsingar og því ekki miðla þeim nema eftir undanþáguheimildinni sem fjallað er 

um í kafla 2.3.47  

Hægt er að flokka innherjaupplýsingar í tvo flokka. Annars vegar rekstrarupplýsingar og 

hins vegar markaðsupplýsingar. Rekstrarupplýsingar eru þær upplýsingar sem snúa að rekstri 

útgefandans og þær sem birta á samkvæmt 122. gr. vvl. Þetta eru því upplýsingar sem snerta 

útgefandann beint. Markaðsupplýsingar eru svo upplýsingar þess efnis hvernig útgefandi eða 

annar aðili ætlar að haga sér á markaði með fjármálagerningana. Áform um að selja eða kaupa 

fjármálagerninga ættu þar heima. Þetta eru því upplýsingar sem ekki endilega tengjast 

útgefandanum beint. Lögin gera ekki slíkan greinarmun. CESR hefur samt skilgreint 

innherjaupplýsingar annaðhvort sem upplýsingar sem snerta útgefandann með beinum hætti 

eða þá með óbeinum hætti.48 

 

2.2.2 Innherjar 

Innherjar eru allir þeir sem kunna að búa yfir innherjaupplýsingum. Hugtakið var skilgreint 

fyrst í íslenskum lögum í 2. gr. laga nr. 163/2000 um breytingu á lögum nr. 13/1996. Í þeim 

lögum var gerður greinarmunur á fruminnherjum annars vegar og öðrum innherjum hins vegar. 

Fruminnherjar voru skilgreindir sem aðilar sem búa yfir eða hafa að jafnaði aðgang að 

                                                 
45 Reglur þessar er að finna á heimasíðu Nasdaq kauphallarinnar á Íslandi á eftirfarandi netslóð:  

<www.bing.com/search?q=virkilega+gagnlega+r%C3%A1%C3%B0gj%C3%B6f&qs=n&form=QBRE&sp=-

1&pq=virkilega+gagn&sc=0-14&sk=&cvid=1355490DE4E94D139A0E7CEF7D1520AB> skoðað 19. 

nóvember 2018. 
46 CESR/06-562b, 1.15 og 1.16 gr. 7-9. 
47 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 767 – 503. mál, athugasemdir með 12. gr. 
48 Direct information og indirect information, sjá: CESR, ,,CESR’s Advice on Level 2 Implementing Measures 

for the proposed Market Abuse Directive (desember 2002) CESR/02-089d 12. 
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trúnaðarupplýsingum49 vegna eignaraðildar, aðildar að stjórn, rekstri eða eftirliti eða vegna 

annarra starfa á vegum útgefanda. Átti þetta ákvæði við um bæði einstaklinga og lögaðila og 

bæði þá sem áttu beinan eða óbeinan eignarrétt í tilteknum útgefenda. Aðrir innherjar voru svo 

þeir aðilar sem töldust ekki til fruminnherja en höfðu samt sem áður tímabundinn aðgang að 

trúnaðarupplýsingum vegna starfs síns eða stöðu, eða fengið vitneskju að þeim með öðrum 

hætti vitandi eða hefðu mátt vita hvers eðlis upplýsingarnar voru.50 

Í dag er notast við 121. gr. vvl. við skilgreiningu á hugtakinu. Ákvæðið svipar til 

upprunalega ákvæðis þágildandi laga nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti en með einni 

breytingu. Greinarmunur er gerður á aðilum sem hafa tímabundinn aðgang að 

innherjaupplýsingum og aðilum sem hafa jafnan aðgang að innherjaupplýsingum í 1. og 2. tl. 

ákvæðisins. Ekki er sett krafa á að sanna að fruminnherjar búi yfir upplýsingunum sem um 

ræðir, einungis að þeir hafi að jafnaði aðgang að þeim stöðu sinnar vegna.51 Hvort að aðili 

teljist til fruminnherja þarf að meta hverju sinni. Í ummælum með greinargerð að frumvarpi 

laga nr. 163/2000 til breytinga á lögum 13/1996 eru taldir upp aðilar sem telja á til 

fruminnherja, meðal annars aðilar í stjórn, framkvæmdastjórar og endurskoðendur útgefenda.52 

Þrátt fyrir að líklegt sé að þessir aðilar myndu í flestum tilfellum teljast til fruminnherja þá má 

ekki ganga að því með vissu án þess að athuga hvort þeir raunverulega hafi jafnan aðgang að 

innherjaupplýsingum hverju sinni.53 Stjórnarmenn fá ekki allir sömu upplýsingarnar á sömu 

stundu og mögulegt er að ákveðnir fruminnherjar búa yfir innherjaupplýsingum en eigi eftir að 

miðla þeim áfram til annarra stjórnarmanna.54  

Tímabundnir innherjar eru þeir sem vegna stöðu sinnar búa yfir tilteknum 

innherjaupplýsingum en hafa ekki að jafnaði aðgang að þeim, þ.e.a.s. aðilar sem starfa fyrir 

eða eru tengdir útgefenda á einhvern hátt en teljast ekki til fruminnherja. Aðilar geta einnig 

talist til tímabundinna innherja ef aðrir innherjar hafa á lögmætan hátt miðlað upplýsingunum 

til þeirra. Tímabundnir innherjar bera trúnaðarskyldur gagnvart útgefenda samkvæmt 

samningum, óskráðum reglum fjármunaréttar eða ákvæðum laga hverju sinni.55 MAD gerir 

hins vegar engan greinarmun á fruminnherjum og tímabundnum en bæði tilvik eiga undir 2. gr. 

tilskipunarinnar.  

                                                 
49 Var síðar breytt í ,,innherjaupplýsingar’’ sjá umfjöllun í kafla 2.1.1. 
50 Sjá 5. tl. 2. gr. þágildandi laga um verðbréfaviðskipti nr. 13/1996. 
51 1. tl. 121. gr. vvl. 
52 Alþt. 2000-20001, A-deild, þskj. 251 – 233. mál, athugasemdir með a-lið 2. gr.  
53 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (bókaútgáfan codex 2017) 278. 
54 Chiara Mosca, ,,Article 10: Unlawful disclosure of inside information“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian 

Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 287. 
55 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (bókaútgáfan codex 2017) 284. 
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Ákvæði 3. tl. 1. mgr. 121. gr. vvl. nær síðan til annarra innherja eða þeirra sem ekki teljast 

til frum- eða tímabundinna innherja en búa samt yfir innherjaupplýsingum. Aðrir innherjar eru 

aðilar sem hafa undir einhverjum kringumstæðum komist yfir innherjaupplýsingar án þess að 

vera í einhverskonar stöðu eða starfi þar sem slík vitneskja þætti eðlileg. Það er einnig skilyrði 

að aðilinn vissi eða mátti vita að upplýsingarnar sem hann bjó yfir voru í raun 

innherjaupplýsingar. Slík matskennd skilyrði þarf ekki að uppfylla til þess að teljast til frum- 

eða tímabundins innherja.  

Útgefendum fjármálagerninga er skylt að halda utan um hverjir hafa aðgang að 

innherjaupplýsingum þeirra. Útgefandi útbýr innherjaskrá sem inniheldur alla frum- og 

tímabundinna innherja. Þessa skrá skal senda til Fjármálaeftirlitsins.56 

 

2.2.3 Utanþingsviðskipti 

Meiri hluti verðbréfaviðskipta fer fram í gegnum miðlægt viðskiptakerfi kauphalla eða annarra 

milligönguaðila.57 Í viðskiptum í gegnum slík viðskiptakerfi er parað saman kaup- og 

sölutilboðum aðila með sjálfvirkum hætti. Í slíkum viðskiptum hafa aðilar almennt enga 

vitneskju um þann sem þeir eiga í viðskiptum við. Í slíkum viðskiptum eru almennt engin 

samskipti á milli aðila.58 Utanþingsviðskipi eru viðskipti aðila með fjármálagerninga utan 

ofangreindra viðskiptakerfa.59 Með utanþingsviðskipum geta aðilar þannig ákveðið við hverja 

þeir eiga viðskipti við.60 Viðskipti sem þessi einkennast af virkum samskiptum seljanda og 

kaupanda, með beinum hætti eða í gegnum milligönguaðila.61 Viðskipti sem gerð eru í gegnum 

miðlæg viðskiptakerfi lúta ströngum tilkynningarreglum.62 Aðilum sem stunda 

utanþingsviðskipti er samt sem áður skylt að tilkynna viðskiptin til viðeigandi markaðar, til 

dæmis kauphallarinnar. Kauphöllin sér svo um að tilkynna viðskiptin opinberlega.63 

                                                 
56 128. gr. vvl. og IV. kafla reglna Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012. 
57 Skipulegur verðbréfamarkaður, MTF eða OTF, sjá umfjöllun í kafla 2.4.2.  
58 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2009 2017) 406. 
59 ,,over the counter”. 
60 Ana Babus og Tai-Wei Hu, ,,Endogenous intermediation in over-the-counter markets” (2017) 125 Journal of 

Finanial Economics 200, 200. 
61 Andri Fannar Bergflórsson , ,,What Is Market Manipulation? : an analysis of the concept in a European and 

Nordic context” (Brill 2017) 157. 
62 Guido Ferrarini og Niamh Moloney, Reshaping Order Execution in the EU and the Role of InterestGroups: 

From MiFID I to MiFID II” (2012) 13 (4) European Business Organization Law Review 558, 566 

<https://search.proquest.com/docview/1241421149?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo> skoðað 29. 

nóvember 2018. 
63 NASDAQ ICELAND HF., ,,Reglur fyrir útgefendur fjármálagerninga” (1. janúar 2018) 

<www.bing.com/search?q=virkilega+gagnlega+r%C3%A1%C3%B0gj%C3%B6f&qs=n&form=QBRE&sp=-

1&pq=virkilega+gagn&sc=0-14&sk=&cvid=1355490DE4E94D139A0E7CEF7D1520AB> skoðað 19. 

nóvember 2018. 
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Útboð fjármálagerninga er dæmi um utanþingsviðskipti. Útboð fjármálagerninga er þegar 

aðili gefur út nýjan fjármálagerning. Aðilar gefa til dæmis út hlutabréf eða skuldabréf og fá 

þannig fé inn í félagið.64 Útboð fjármálagerninga fer yfirleitt fram í gegnum fjármálafyrirtæki 

sem sölutryggir fjármálagerninginn.65 Útboðið getur verið opið, þá er öllum þeim sem hafa 

áhuga á hinum nýja fjármálagerningi boðið að kaupa. Almennir fjárfestar geta þá skráð sig fyrir 

hlutum útgefandans. Slíkt útboð kallast almennt útboð. Útboðið getur einnig verið lokað. Þá er 

einungis ákveðnum fagfjárfestum boðið að kaupa fjármálagerninginn.66 

Yfirtaka er annað dæmi um utanþingsviðskipti. Yfirtaka er það þegar aðili kaupir flest eða 

öll hlutabréf í tilteknu félagi. Aðili býður því eigendum hlutabréfanna að selja þau á tilteknu 

verði eða að ákveðnum skilyrðum uppfylltum leysir hluthafana út.67 Þessi viðskipti fara ekki í 

gegnum viðskiptakerfi og teljast því til utanþingsviðskipta. 

Utanþingsviðskipti geta einnig átt við sölu og kaup fjármálagerninga á eftirmarkaði. Það er 

ekkert sem kemur í veg fyrir að aðilar geti stundað viðskipti sín á milli með fjármálagerninga 

án þess að fara í gegnum miðlægt viðskiptakerfi. Slíkt er algengt þegar selja á mikið af 

fjármálagerningum í einu lagi.68 

 

2.3 Reglur um miðlun innherjaupplýsinga 

2.3.1 Meginreglan og undanþáguheimildin 

Kafli XIII. í vvl. hefur að geyma reglur um meðferð innherjaupplýsinga. Þessar reglur ná 

einungis til fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta eða óskað hefur verið eftir að 

teknir verði til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði69 hér á landi, á Evrópska 

efnahagssvæðinu eða á sambærilegum erlendum mörkuðum og fjármálagerninga sem verslað 

er með á markaðstorgi fjármálagerninga (MTF)70 og fjármálagerningum sem tengdir eru 

slíkum fjármálagerningum.71 Reglurnar ná til umræddra fjármálagerninga hvort sem viðskipti 

með þá fara fram í gegnum sjálfvirkt viðskiptakerfi eða í utanþingsviðskiptum. 

                                                 
64 Robert J. Shiller, Finance and the Good Society (Princeton University Press 2012) 45. 
65 Útboðaðili gerir samning við fjármálafyrirtæki þess efnis að fjármálafyrirtækið skuldbindur sig til þess að 

kaupa þá hluti sem verða útistandandi við útboðið á fyrirfram ákveðnu verði, sjá: ,,underwriting” í Peter Moles, 

Nichola Terry, The Handbook Of International Financial Terms (Oxford 1999) 571 ; 51. gr. vvl. 
66 ,,private placement” í Peter Moles, Nichola Terry, The Handbook Of International Financial Terms (Oxford 

1999) 435. 
67 Sjá umfjöllun í kafla 3.4.4. 
68 Sjá umfjöllun í kafla 4.2.1. 
69 Viðskiptakerfi innan Evrópska efnahagssvæðisins sem leiðir saman kaupendur og seljendur fjármálagerninga 

sem starfar undir lögum nr. 110/2007 um kauphallir. 
70 Multilateral trading facility. 
71 1 og 2. tl. 1. mgr. 119. gr. vvl. 
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Meginreglan er að óheimilt sé að miðla innherjaupplýsingum. Reglan um ólögmæti 

miðlunar innherjaupplýsinga hvílir á þeirri meginreglu að fjárfestar skulu hafa jafnan aðgang 

að öllum upplýsingum. Ákveðnir fjárfestar eiga almennt ekki að hafa forskot á aðra.72 Þau 

verkfæri sem notuð eru til þess að ná slíku markmiði eru tvíþætt. Í fyrsta lagi er það skilyrði að 

útgefendur birti opinberlega allar innherjaupplýsingar eins fljótt og auðið er.73 Í öðru lagi er 

það skilyrði að þangað til að upplýsingarnar eru birtar þá má aðili ekki dreifa þeim nema í 

undantekningartilvikum.74 

Þrátt fyrir meginregluna er að finna undanþáguheimild til miðlunar innherjaupplýsinga. 

Innherjum er því óheimilt að miðla innherjaupplýsingum sem þeir búa yfir til þriðja aðila, nema 

svo sé gert í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur þess sem upplýsingarnar veitir.75 

Með þriðja aðila er átt við bæði einstaklinga innan félagsins sem og einstaklinga sem hafa 

engin tengsl við útgefandann eða þá innherja sem þar starfa.76 Svo að miðlun teljist lögmæt 

þarf að vera ákveðin þörf á innherjaupplýsingunum svo að móttakandi geti sinnt starfi sínu. 

Miðlun innherjaupplýsinga frá útgefenda til verðbréfafyrirtækis er því heimil ef upplýsingarnar 

eru nauðsynlegar svo að verðbréfafyrirtækið geti sinn störfum sínum fyrir útgefandann.77 Það 

að aðilar starfi innan sama félags og teljast báðir til fruminnherja heimilar þeim ekki sjálfkrafa 

að miðla innherjaupplýsingum sín á milli óhindrað. Í flestum tilvikum er það samt svo að 

stjórnarmenn þurfa að hafa allar upplýsingar varðandi starfsemi félagsins til þess að geta 

framkvæmt störf sín.78 Það er því matskennt í einhverju mæli hvort að miðlun 

innherjaupplýsinga teljist lögmæt. 

Stjórnarmenn eru samt sem áður tilnefndir af hluthöfum og svo kosnir í stjórn á 

hluthafafundum. Eðli máls samkvæmt hafa stjórnarmennirnir, stöðu sinnar vegna mikið 

nákvæmari upplýsingar en hluthafar. Eðlilegt er að hluthafar sem hafa lagt mikið fjármagn í 

útgefanda vilji hafa ákveðið eftirlit með útgefandanum og fjárfestingu sinni. Í þessu geta falist 

samskipti við stjórnarmenn sem þeir komu í stjórn. Það verður að teljast líklegt að í slíkum 

samskiptum geti farið á milli aðila innherjaupplýsingar.79 Meginreglan í slíkum samskiptum er 

                                                 
72 Chiara Mosca, ,,Article 10: Unlawful disclosure of inside information“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian 

Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 283. 
73 1.-3.mgr. 122. gr. vvl. 
74 4. og 4. mgr. 122. gr. vvl. og 2. tl. 1. mgr. 123. gr. vvl. 
75 2. tl. 1. mgr. 123. gr. vvl. 
76 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2009 2017) 406. 
77 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 11 – 11. mál, athugasemdir með 23. gr. 
78 Chiara Mosca, ,,Article 10: Unlawful disclosure of inside information“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian 

Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 287. 
79 Chiara Mosca, ,,Article 10: Unlawful disclosure of inside information“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian 

Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 287. 
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samt sem áður sú sama, og er að meginstefnu ólögmæt. Í einstaka tilvikum geta þau talist 

lögmæt. Við mat á slíkum samskiptum þarf að hafa í huga að stjórnarmenn fara með 

trúnaðarskyldu gagnvart félaginu en ekki einstaka hluthöfum og eiga að starfa að hagsmunum 

félagsins. Miðlunin þyrfti því að uppfylla það áðurnefnda skilyrði að vera nauðsynleg til að 

þjóna hagsmunum félagsins.  

Algengt er að stjórn félags kanni áhuga hluthafa áður en lagt er í hlutafjárhækkun. 

Upplýsingar um hugsanlega hlutafjárhækkun myndi teljast til innherjaupplýsinga.80 Slík 

miðlun stjórnarmanna myndi almennt teljast til starfs þeirra og falla undir 

undanþáguheimildina. 

Aðilum getur verið skylt samkvæmt lögum að miðla upplýsingum sem teljast gætu til 

innherjaupplýsinga. Í 1. og 2. mgr. 69. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög er að finna ákvæði 

sem kveður á um skyldu móður og dótturfélags að skiptast á upplýsingum um fjárhagsstöðu 

þeirra. Slík miðlun upplýsinga myndi ekki teljast ólögmæt, enda eðlileg í sambandi við stöðu 

þeirra. Í öðrum tilvikum getur miðlun upplýsinga verið kvöð samkvæmt 

samningsskuldbindingum tveggja aðila. Sé um lögmæta samningsskuldbindingu að ræða þá 

yrði almennt talið að slíkt félli undir undanþáguheimildar ákvæðisins. Í slíkum tilvikum yrði 

gerð sama krafa og nefnd var hér að ofan um að upplýsingamiðlunin þurfi að vera nauðsynleg 

til þágu félagsins.81  

Krafa er gerð að miðlun innherjaupplýsinga þurfi að vera nauðsynleg svo að aðilar geti 

sinnt störfum sínum fyrir hönd félagsins. Þetta var meðal annars umfjöllunarefni í dómi 

Evrópudómstólsins þann 22. nóvember 2005 í máli Grøngaard og Bang.82 Reynt var á túlkun 

þágildandi a-lið 3. gr. innherjatilskipunarinnar frá 1989. Ákvæðið var efnislega samhljóma 

núgildandi ákvæði 2. tl. 1. mgr. 123. gr. vvl. um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga. 

Málavextir voru þeir að Knud Gröngaard stjórnarformaður fjármálafyrirtækisins RealDenmark 

miðlaði upplýsingum um fyrirhugaðan samruna RealDenmark við Danske Bank til Allen Bang. 

Bang var formaður samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja og hafði tilnefnt Gröngaard í stjórn 

RealDenmark. Bang miðlaði þessum upplýsingum áfram til fleiri aðila innan samtakanna. Við 

tilkynninguna hækkaði markaðsverð bréfanna um 65%. Við úrlausn dómsmáls gegn Knud og 

Bang var álitaefnið það hvort að samskipti þeirra á milli skyldu teljast sem óheimil miðlun 

                                                 
80 Chiara Mosca, ,,Article 10: Unlawful disclosure of inside information“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian 

Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 290. 
81 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga, (Bókaútgáfan Codex 2009) 498. 
82 Mál C-384/02 Criminal proceedings against Knud Grøngaard and Allan Bang [2005] ECR I-9939. 
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innherjaupplýsinga undir þágildandi 1. mgr. 36. gr. danskra verðbréfaviðskiptalaga.83 Ákvæðið 

byggði á a-lið 3. gr. innherjatilskipunarinnar frá 1989. Í úrlausn sinni fjallaði dómstóllinn um 

það mat sem framkvæma þarf á því hvort að miðlun sé lögmæt. Við mat á þessu eiga dómstólar 

aðildarríkja að líta til fjögurra þátta. Í fyrsta lagi að slíkar undanþáguheimildir skuli túlka 

þröngt. Í öðru lagi skal hafa í huga að því fleiri undanþágur sem viðurkenndar eru eykst hættan 

á innherjasvikum. Í þriðja lagi skulu dómstólar meta hversu viðkvæmar upplýsingarnar sem 

um ræðir eru og að því viðkvæmari sem þær eru því meiri aðgát skuli höfð. Í fjórða lagi að 

meta skuli hvert atvik útaf fyrir sig.84 Evrópudómstóllinn taldi að þær upplýsingar sem 

Gröngard miðlaði til Bang og hann svo miðlaði áfram til annarra starfsmanna voru sérstaklega 

viðkvæmar.85 Taka má úr úrlausn dómsins fjórar meginreglur um heimild til miðlunar 

innherjaupplýsinga. Miðlunin þarf að vera nauðsynleg fyrir framkvæmd starfs eða skyldna 

aðila. Ekki má miðla upplýsingum umfram þeim sem teljast nauðsynlegar. Hún þarf að vera 

gerð með lögmæta hagsmuni félagsins í huga. Meta þarf hverja miðlun sjálfstætt út frá þessum 

atriðum. 

Dómstóllinn nefndi svo að hvenær miðlun innherjaupplýsinga falli undir starfs eða skyldu 

aðila getur verið háð lögum hvers ríkis.86 Í Danmörku þykir til dæmis eðlilegt að það séu virk 

samskipti á milli stórra hluthafa og stjórnarmanna félagsins um framkvæmd þess og 

ákvörðunartöku.87 Það er því líklegra í ríkjum þar sem slíkt tíðkast að miðlunin teljist vera hluti 

af starfi eða stöðu stjórnarmanns. 

Við framkvæmd yfirtökutilboðs á félagi þá þarf yfirtökuaðili oft að fá innherjaupplýsingar 

til þess að verðmeta félagið.88 Félög sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði89 ber skylda 

til þess að birta opinberlega fjölda upplýsinga sem fjárfestar nota til þess að verðmeta félagið 

og taka fjárfestingarákvörðun.90 Við yfirtöku félags vilja aðilar sannreyna þessar upplýsingar 

með áreiðanleikakönnun áður en tilboð er gert.91 Með slíkri könnun komast yfirtökuaðilar 

                                                 
83 Lov om Værdipapirhandel nr. 587/2002 <www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25947> skoðað 19. 

nóvember 2018. 
84 Grøngard og Bang 26 – 29 mgr., 72.  
85 Jesper Lau Hansen ,,Article 8: Insider Dealing” í Marco Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), Market 

Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 211. 
86 Grøngard og Bang 34 og 40 mgr. 
87 Jesper Lau Hansen og Carsten Lønfeldt, ,,Corporate Governance in Denmark” í Per Lekvall (ristj.), The 

Nordic Corporate Governance Model (SNS Förlag 2014) 126. 
88 Yfirtökutilboð er tilboð sem aðili gerir hluthöfum félags um kaup á hlutum þeirra með það að markmiði að ná 

yfirráðum í félaginu. 
89 Skráð félög eru þau félög sem hafa látið taka hlutabréf sín til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. 
90 Sjá ákvæði VII. og VIII. kafla vvl.  
91 Í áreiðanleikakönnun felst að kanna fjárhagslega stöðu félags. Farið er yfir eignir, rekstur og önnur gögn þess 

með það að markmiði að sannreyna upplýsingarnar til þess að aðstoða kaupanda við að verðmeta félagið. 

Áreiðanleikakannanir eru nær alltaf framkvæmdar af óháðum þriðja aðila eins og endurskoðendastofum, sjá 

Peter Moles, Nichola Terry, The Handbook Of International Financial Terms (Oxford 1999) 174. 
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almennt yfir einhverjar innherjaupplýsingar útgefandans. Það er stjórn félagsins sem tekur 

ákvörðun hvort heimila skuli áreiðanleikakönnun. Skyldur stjórnar eru bundnar hagsmunum 

félagsins. Því getur það verið partur af starfi þeirra eða stöðu að veita þessar upplýsingar til 

væntanlegs kaupanda ef þeir telja að yfirtakan þjóni hagsmunum félagsins.92  

Það er því í mörgum tilvikum heimilt að miðla innherjaupplýsingum vegna starfs eða 

skyldu aðila. Frá dótturfélagi til móðurfélags, milli stjórnarmanna eða frá stjórnarmönnum til 

hluthafa. Lögfræðingar og greiningardeildir geta þurft innherjaupplýsingar til þess að sinna 

sínum skyldum fyrir útgefendur. Það sem öll þessi tilvik hafa sameiginlegt er að aðilarnir sem 

eru að miðla upplýsingum sín á milli hafa að öllu eða einhverju leyti sömu hagsmuni. Það er 

hagsmuni félagsins. Þessir hagsmunir þeirra geta beðið hnekki ef að innherjaupplýsingum sem 

þeir miðla sín á milli kæmust út til utanaðkomandi aðila. Aðilar sem ætla að miðla 

innherjaupplýsingum til aðila sem ekki hafa sömu hagsmuni þurfa að gæta sín frekar. Til dæmis 

miðlun innherjaupplýsinga til hugsanlegra fjárfesta sem ekki eiga neina hagsmuni bundna í 

útgefandanum en slík miðlun er megin umfjöllunarefni kafla 3-5. 

 

2.3.2 Verkferlar og viðurlög 

Auk þess að fara eftir þeim skilyrðum og kröfum sem nefnd hafa verið hér að framan þá þarf 

einnig að gæta því að fylgja öðrum reglum íslenskra laga ef miðla á innherjaupplýsingum á 

lögmætan hátt. Þeir verkferlar sem notast er við í dag við miðlun innherjaupplýsinga er að finna 

í reglum Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti 

innherja og leiðbeinandi tilmæli þeirra nr. 2/2012. Þetta regluverk er byggt á MAD. 

Við miðlun innherjaupplýsinga þá verður þriðji aðilinn eðli máls samkvæmt að 

tímabundnum innherja. Skal sá innherji er miðlaði upplýsingum til hans því tilkynna það til 

regluvarðar93 sem skráir aðilann í innherjaskrá félagsins.94 Regluvörður skal tilkynna hinum 

tímabundna innherja um þann trúnað sem ríkir um upplýsingarnar, þá ábyrgð sem fylgir því að 

búa yfir þeim og þau viðurlög sem liggja við misnotkun eða dreifingu þeirra.95 Um leið og 

aðilinn telst ekki lengur sem tímabundinn innherji skal senda Fjármálaeftirlitinu tilkynningu 

þess efnis og tilkynna aðilanum sjálfum það.96 Öll samskipti regluvarðarins við hinn 

                                                 
92 76. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.  
93 Fjármálafyrirtækjum ber skylda til þess að setja sér ákveðna verkferla skv. 3. mgr. 6. gr. vvl. 

Fjármálafyrirtæki skal tilnefna regluvörð sem annast eftirlit innri verkferla og að starfsmenn fyrirtækisins fari 

eftir lögum sbr. b-lið 4. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti 

fjármálafyrirtækja. Meðal starfa regluvarðar er umsjón með innherjaskrám. 
94 12. og 15. gr. reglna Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012 og 128. gr. vvl. 
95 12 og 17. gr. reglna Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012. 
96 15, 4. mgr. 17. og 18. gr. reglna Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012 ; 129. gr. vvl. 
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upprunalega innherja og hinn tímabundna skulu vera skráð í sérstaka samskiptaskrá félagsins.97 

Brjóti aðilar gegn reglum þessum af ásetningi eða gáleysi hefur Fjármálaeftirlitið heimild til 

að leggja stjórnvaldssektir á viðkomandi.98 Slík brot geta einnig varðað sektum eða fangelsi 

allt að tveimur árum.99  

Ólögmæt miðlun innherjaupplýsinga er refsiverð og getur varðað allt að sex árum í 

fangelsi.100 Við sönnunarfærslu á broti þarf að sýna fram á að aðili hafi vitað eða mátt vita að 

upplýsingarnar sem um ræðir séu innherjaupplýsingar og brotið því framið af ásetningi eða 

gáleysi.101 Við mat á hvað aðili vissi eða mátti vita er litið til þess hvort að skynsamur fjárfestir 

í sömu stöðu hefði gert sér grein fyrir að viðkomandi upplýsingar væru innherjaupplýsingar.102 

Í ljósi þess að hægt sé að gerast sekur um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga af gáleysi 

þá hafa fræðimenn velt því fyrir sér hvort hægt sé að sakfella mann fyrir miðlun 

innherjaupplýsinga vegna athafnaleysis.103 Aðili sem býr yfir innherjaupplýsingum en gengur 

þannig frá þeim að óviðkomandi aðilar komast auðveldlega í þær gæti talist hafa miðlað 

innherjaupplýsingum af gáleysi. Í reglum nr. 1050/2012 er að finna strangar reglur um 

meðhöndlun innherjaupplýsinga. Gerist starfsmaður sekur um að fara ekki eftir þeim reglum 

og í kjölfar þess enda upplýsingarnar í röngum höndum þá er mögulegt að hann yrði ákærður 

vegna ólögmætrar miðlun innherjaupplýsinga. Ef sannað væri að utanaðkomandi aðili hafi 

komist yfir innherjaupplýsingar vegna beinnar afleiðingar vanrækslu starfsmanns á þennan hátt 

þá gæti hún ekki talist vera í eðlilegu sambandi við starf hans. Þar af leiðandi félli hún ekki 

undir undanþáguheimild ákvæðisins og væri því brot gegn meginreglu þess. Slíkt þyrfti að 

meta hverju sinni. Það yrði til dæmis ekki talið til ólögmætrar miðlunar starfsmanns ef 

utanaðkomandi myndi stela gögnum eða hlera eftir samtölum þeirra nema ef hægt sé að sýna 

fram á vanrækslu starfsmannanna.104  

Lögaðilar geta verið gerðir ábyrgir vegna ólögmætrar miðlunar starfsmanna þeirra. Ef vitað 

er að starfsmaður lögaðila hafi gerst sekur um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga en ekki er 

hægt að sanna hver það var þá er samt heimilt að sekta lögaðilann.105 

                                                 
97 7. gr. reglna Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012. 
98 42. og 43. tl. 141. gr. vvl. 
99 145. gr. vvl.  
100 3. mgr. 146. gr. vvl. 
101 1. mgr. 147. gr. vvl. 
102 Aðalsteinn E. Jónasson, „Viðskipti Innherja“ (2008) 5 (3) Tímarit Lögréttu 222, 242. 
103 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson, Verðbréfamarkaðsréttur (Bókaútgáfan Codex 2004) 314 ; 

Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga, (Bókaútgáfan Codex 2009) 505. 
104 Chiara Mosca, ,,Article 10: Unlawful disclosure of inside information“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian 

Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 279. 
105 4. mgr. 147. gr. vvl. 
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2.4 Tilkoma MAR 

2.4.1 Þörf á nýju regluverki 

Í kjölfar fjármálahrunsins árið 2008 fór Evrópusambandið að rýna í gildandi regluverk MAD 

og notkun þess í Evrópu. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins setti saman nefnd undir 

forystu Jacques de Larosiére sem átti að kanna þá annmarka sem voru á þágildandi regluverki 

og koma með tillögur að úrbætum. Árið 2009 skilaði nefndin skýrslu sinni (Larosiére 

skýrslan).106 Skýrslan fór ítarlega í allar meginástæður hrunsins. Niðurstaða hennar var sú að 

samræmingin sem MAD átti að ná fram virtist ekki hafa verið náð milli aðildarríkja, hvorki 

hvað varðar eftirlit né notkun laganna.  

Með það að markmiði að skapa skilvirkari og áhættuminni fjármálamarkað var samið nýtt 

regluverk sem samanstendur af reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 596/2014 um 

markaðssvik107 og tilskipun Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 57/2014 um viðurlög við 

markaðssvikum (MAD II).108 Regluverkið tók gildi í aðildarríkjum Evrópusambandsins þann 

3. júlí 2016. MAR þjónar því tilgangi gamla MAD og er megin regluverkið við 

markaðssvikum. MAD II gegnir síðan því hlutverki að samræma refsiviðurlög aðildarríkja 

gegn brotum á MAR. Vegna þess að MAR er reglugerð hefur hún bein réttaráhrif hjá 

aðildarríkjum Evrópusambandsins. Þetta gerir það að verkum að þau þurfa ekki að innleiða 

hana sérstaklega inn í landsrétt sinn.109 MAD var hins vegar tilskipun og þurfti þess vegna að 

vera innleidd sérstaklega hjá hverju aðildarríki. Sú innleiðing skilaði sér í miklu ósamræmi 

milli ríkja, sem hafði neikvæð áhrif á öryggi markaðarins. Slíkt ósamræmi leiddi því ekki til 

þess jafnræðis fjárfesta innan Evrópusambandsins eins og markmið tilskipunarinnar var.110 Í 

MAR er lögð mikil áhersla á samræmingu regluverka aðildarríkja, bættum eftirlitsúrræðum og 

harðari viðurlögum. 

                                                 
106 The de Larosiére Group, The High-Level Group On Financial Supervision In The EU Chaired by Jaques de 

Larosiére Report (25. febrúar 2009) <https://ec.europa.eu/info/system/files/de_larosiere_report_en.pdf> skoðað 

20. nóvember 2018.  
107 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market 

abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the 

Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC [2014] OJ L 173/1. 
108 Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions 

for market abuse (market abuse directive) [2014] OJ L 173/179. 
109 Sbr. 288. gr. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [2012] OJ C 

326/47. 
110 Commission, ,,Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on insider dealing 

and market manipulation (market abuse) COM (2011) 0651 final, 1. 
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Í ljósi þess að Ísland er ekki aðili að Evrópusambandinu þá tók hún ekki gildi hér á landi 

með þessum hætti. MAR fellur hins vegar undir gildissvið EES-samningsins og verður 

reglugerðin því innleidd hér á landi án breytinga á næstu misserum.111 

 

2.4.2 Breytingar er snerta miðlun innherjaupplýsinga 

Gildisvið nýja regluverksins er mikið rýmra en hið gamla. Auk þess að ná til fjármálagerninga 

sem hafa verið skráðir á skipulegan verðbréfamarkað þá nær regluverkið einnig til 

fjármálagerninga sem eingöngu eru til viðskipta á MTF eða öðrum skipulegum markaðstorgum 

(OTF). Gildissviðið nær því nú til dæmis til írsku kauphallarinnar sem og þeirrar sem er í 

Lúxemborg sem báðar eru MTF. Á Íslandi er starfrækt markaðstorg fjármálagerninga, First 

North. Þrátt fyrir að MAD hafi ekki gert þau skilyrði að regluverkið ætti að ná til annarra en 

þeirra fjármálagerninga sem skráðir voru á skipulögðum verðbréfamarkaði að þá hafa vvl. náð 

til fjármálagerninga sem teknir höfðu verið til viðskipta á MTF.112  

Í 7. gr. MAR er að finna skilgreiningu á hvað telja skuli til innherjaupplýsinga. Ákvæðið 

er mun ítarlegra en það sem finna má í MAD. Í 2. mgr. ákvæðisins er að finna sérstaka 

skilgreiningu á að eitt tiltekið skref í lengra ferli sem varðar ákveðinn atburð geti eitt og sér 

verið nóg til að teljast til innherjaupplýsinga. Með þessu er verið að staðfesta fyrrum ríkjandi 

túlkun eins og sjá má í úrskurði Evrópudómstólsins í máli Daimler.113 Í 3. mgr. ákvæðisins er 

lögð enn meiri áhersla á að lítið skref í löngu ferli geti talist til innherjaupplýsinga og einnig er 

að finna umfjöllun um slíkt í 16. og. 17. mgr. formála reglugerðarinnar. Í 4. mgr. 7. gr. er tekið 

fram að við mat hvort að um innherjaupplýsingar sé að ræða skal líta til þess hvort að líklegt 

væri að skynsamur fjárfestir myndi nota tilteknar upplýsingar við fjárfestingarákvörðun sína. 

Í 18. gr. MAR er mikið ítarlegra ákvæði um hvernig innherjaskrá útgefenda skuli vera 

heldur en er að finna í MAD. Þar eru þyngri kröfur settar á bæði útgefandann og innherjann 

sjálfan. Hann þarf að staðfesta það skriflega að hann hafi fengið upplýsingar um þau viðurlög 

sem eiga við ef hann skyldi miðla þessum upplýsingum til annarra. Með innleiðingarreglugerð 

nr. 2016/347 er útgefenda skylt að skilgreina aðila sem ,,permanent insider“ ef aðilinn hefur 

aðgang að öllum innherjaupplýsingum innan félagsins.114 Er þetta hugtak mjög svipað því sem 

                                                 
111 Stefnt er að innleiða hana í lok 2018 eða byrjun árs 2019, sjá Páll Friðriksson, Nýjar lagareglur um innherja 

og meðferð innherjaupplýsinga, (2015) 4 (1) Vefrit Fjármálaeftirlitsins. 
112 Sjá 2. mgr. 2. mgr. 115. gr. og 1. mgr. 119. gr. vvl. 
113 Sjá umfjöllun í kafla 2.2.1. 
114 Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016 laying down implementing 

technical standards with regard to the precise format of insider lists and for updating insider lists in accordance 

with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council [2014] OJ L 65/49. 
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við þekkjum á Íslandi sem fruminnherja en eins og áður var nefnt er ekki gerður greinarmunur 

á tímabundnum innherjum og fruminnherjum í MAD. 

Í 5. mgr. 9. gr. MAR er að finna ákvæði sem heimilar aðila að stunda viðskipti þó hann búi 

yfir sjálfsprottnum innherjaupplýsingum eins og útskýrðar eru í lok kafla 2.1.1. Slíkt ákvæði 

er ekki að finna í MAD þó það sé viðurkennt í framkvæmd.115 Í 31. mgr. formála MAR er svo 

að finna nánari útskýringu á þessu ákvæði MAR en þar kemur fram að þrátt fyrir að þetta sé 

heimilt verður aðilinn að haga sér í samræmi við markmið og tilgang reglugerðarinnar. Með 

þessu er átt við að ekki er leyfilegt að miðla þessum upplýsingum til annarra eða nýta þær til 

óeðlilegra viðskipta sem hafa annað markmið en að stunda lögmæt viðskipti.116  

Í 1. mgr. 10. gr. MAR er að finna ákvæði sem skilgreinir ólögmæta miðlun 

innherjaupplýsinga. Ákvæðið er orðað með öðrum hætti en ákvæði a – liðar. 3. gr. MAD. Ekki 

er samt sem áður að sjá neinn efnismun á ákvæðunum. Ákvæðið kveður á um að miðlun 

innherjaupplýsinga skuli teljast ólögmæt nema í tilvikum sem þykja eðlileg með tilliti til starfs, 

stöðu eða skyldna þess sem miðlar upplýsingunum. Í 2. lið 10. gr. MAR er tekið fram að ef 

aðili sem býr yfir innherjaupplýsingum ráðleggur eða hvetur annan til þess að stunda viðskipti 

þá telst sú hegðun vera ólögmæt miðlun innherjaupplýsinga samhliða því að teljast vera brot 

gegn 2. mgr. 8. gr. um öflun eða ráðstöfun fjármálagerninga á forsendum innherjaupplýsinga. 

Þrátt fyrir að aðili miðli ekki í raun sjálfum innherjaupplýsingunum þá telst ráðleggingin ein 

og sér til ólögmætrar miðlunar.117 

Í c-lið 14. gr. MAR er lagt bann við að stunda ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga. Af 

þessu að dæma er ekki að sjá að Evrópusambandið víki frá því sem áður hefur komið fram við 

mat á hvort að miðlun innherjaupplýsinga sé lögmæt eða ekki. Því má ætla að sömu 

meginreglur verðir notaðar við mat á lögmæti miðlunar innherjaupplýsinga og fjallað hefur 

verið um í þessum kafla. 

Veigamesta breytingin frá fyrra regluverki er tilkoma ákvæðis 11. gr. MAR sem nær til 

markaðsþreifinga. Í næsta kafla er gerð frekari grein fyrir því ákvæði og því regluverki sem þar 

fylgir.   

                                                 
115 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga, (Bókaútgáfan Codex 2009) 422. 
116 Sjá 31. mgr. formála MAR. 
117 Chiara Mosca ,,Article 10: Unlawful disclosure of inside information” í Marco Ventoruzzo og Sebastian 

Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 277. 
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3. Markaðsþreifingar 

3.1 Almennt 

Eins og kaflaheitið gefur til kynna þá er kaflinn tileinkaður markaðsþreifingum. Hugtakið er 

skilgreint og fjallað er um framkvæmd markaðsþreifinga fyrir innleiðingu MAR. Með 

innleiðingu MAR og tilkomu 11. gr. þeirrar reglugerðar kom fyrsta ákvæðið sem sérstaklega 

tekur fyrir háttsemina. Fjallað er um ákvæðið, efnisskilyrði þess og önnur ákvæði er koma við 

markaðsþreifingum. 

 

3.2 Hugtakið ,,markaðsþreifing” 

Á verðbréfamarkaði er algengt að aðilar sem eru að huga að því að selja tiltekna 

fjármálagerninga setji sig í samband við mögulega kaupendur til þess að athuga hvort áhugi sé 

til staðar á viðskiptunum. Þetta tíðkast bæði í aðdraganda frumútboðs118 fjármálagerninga sem 

og við sölu fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta. Í slíkum samskiptum aðila er 

rætt um verðhugmyndir, umfang viðskiptana og nánari útfærslu þeirra. Með þessum 

samskiptum eru seljendur eða aðilar sem annast milligöngu fyrir seljendur að athuga hvort til 

staðar sé markaður fyrir viðkomandi fjármálagerninga og ef svo er hversu stór hann sé og hver 

kjörin séu sem vænta má. Í þessari háttsemi felst semsagt að þreifa á markaðnum og kanna 

hljómgrunn119 hans fyrir viðkomandi viðskiptum.120 Það er því markaðsþreifing eða ,,market 

sounding.“121 

Samskipti sem þessi hafa oft verið kölluð ,,wall crossing” erlendis.122 Í því felst að aðilar 

samþykkja trúnaðarsamning og í kjölfarið miðla innherjaupplýsingum í skjóli samningsins til 

þess að koma á viðskiptum.123 ESMA minnist á ,,wall-crossing” í lokaskýrslu sinni um drög 

að leiðbeiningum varðandi markaðsþreifingar og frestunar á birtingu innherjaupplýsinga.124 Ef 

                                                 
118 Frumútboð er þegar fjármálagerningur er fyrst tekin til viðskipta. 
119 ,,sounding.” 
120 120 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (Bókaútgáfan Codex 2009 2017) 256. 
121 Taka skal fram að heitið ,,markaðsþreifing” hefur ekki verið staðfest af íslensku löggjafarvaldi og ekki er víst 

að háttsemin muni fá þessa nafnbót eftir innleiðingu MAR hér á landi. Í hugtakasafni Utanríkisráðuneytisins er 

hugtakið þýtt sem ,,markaðsathugun”, sjá Market sounding, (Hugtakasafn, Þýðingarmiðstöð 

utanríkisráðuneytisins) <https://hugtakasafn.utn.stjr.is/> skoðað 2. desember 2019. 
skoðað 4. desember. Fræðimenn hafa í skrifum notast við heitið ,,markaðsþreifing” og mun rithöfundur því nota 

það í ritgerð þessari. 
122 Anan T. Pinedo, Over the Wall and through the woods: A look at wall crossed deals (2009) The Global 

Treasurer. <www.theglobaltreasurer.com/2009/06/30/over-the-wall-and-through-the-woods-a-look-at-wall-

crossed-deals/> skoðað 29. október 2018. 
123 Háttsemi sem þessi var talin innan vera heimil af breska fjármálaeftirlitinu (FSA) í ákvörðun sinni þann 12 

janúar 2012. <www.fca.org.uk/publication/final-notices/andrew_osborne.pdf>. 
124 ESMA, ,,Final Report, Draft technical standards on the Market Abuse Regulation” (28. september 2015) 

ESMA/2015/1455, 118. 
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lesið er í orð ESMA þá á hugtakið ,,market sounding” við um allt ferlið sem 11. gr. MAR nær 

til hvort sem innherjaupplýsingum sé miðlað eða ekki. Hugtakið ,,wall-crossing” nær til atvika 

þegar innherjaupplýsingum er miðlað milli aðila í sams konar samskiptum hvort sem það er 

eftir regluverki 11. gr. MAR eða ekki.125  

Samskiptin sem felast í markaðsþreifingum eru í flestum tilfellum við fjárfesta sem eru 

verulega virkir á verðbréfamarkaðnum eins og til dæmis verðbréfasjóðir, lífeyrissjóðir, 

fjárfestingasjóðir, verðbréfafyrirtæki eða aðrir stærri fagfjárfestar.126 Með tilliti til eðli 

samskiptanna eru miklar líkur á að upplýsingarnar sem á milli aðilanna fara skuli telja 

innherjaupplýsingar samkvæmt skilgreiningu þeirra.127  

Litið hefur verið á að samskipti sem þessi séu mikilvæg og í mörgum tilvikum nauðsynleg 

til að viðskiptin gangi greitt fyrir sig og svo að mögulegt sé að mynda markað með viðkomandi 

fjármálagerninga.128 Sem dæmi um markaðsþreifingu er ef útgefandi væri að íhuga 

hlutafjárhækkun og hefur þess vegna samband við fjárfesta og ræðir við þá um hugsanlegan 

áhuga þeirra á að kaupa tiltekinn fjármálagerning. Með þessum upplýsingum getur hann tekið 

ákvörðun um stærð hlutafjáraukningarinnar. Slík samskipti eru einnig oft nauðsynleg við 

frumútboð fjármálagerninga. Við frumútboð getur getur verið enn erfiðara að segja til um 

væntanlegan áhuga markaðarins á þessum nýja fjármálagerning enda eru fjármálagerningar 

nánast alltaf undirverðlagðir við frumútboð.129 Markaðsþreifingar eiga sér einungis stað í 

utanþingsviðskiptum. Eins og áður hefur komið fram er meginreglan sú að óheimilt sé að miðla 

innherjaupplýsingum nema þá í undantekningartilvikum eins og fjallað er um í kafla 2.3. 

Ekkert ákvæði hvorki í núgildandi íslenskum lögum né nokkurt ákvæði MAD nær sérstaklega 

til samskipta sem þessara.  

 

 

 

 

 

                                                 
125 ESMA, ,,Guidelines on the Market Abuse Regulation – market soundings and delay of disclosure of inside 

information, final report“ (13. júlí 2016) ESMA/2016/1130, 8. 
126 Aðalsteinn E. Jónasson ,,Markaðsþreifingar“ Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur (bókaútgáfan 

codex 2017) 24. 
127 1. mgr. 1. mgr. 1. gr. MAD. eða 7. gr. MAR. 
128 ESMA ,,Draft technical standards on the Market Abuse Regulation, Consulation Paper“ (15. júlí 2015) 

ESMA/2014/809, 23. 
129 Chih-Hsiang Chang, ,,IPO underpricing: A social comparison perspective“ (2011) 20 (4) International 

Review of Economics & Finance 367, 367 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056010001267> skoðað 5. desember 2018. 



 

23 

 

3.3 Markaðsþreifingar á Íslandi fyrir MAR 

3.3.1 Markaðsþreifingar út frá undanþáguheimildinni 

Í ljósi þess að ekkert ákvæði íslenskra laga nær til markaðsþreifinga sem slíkra þá verður að 

meta lögmæti þeirra út frá 2. mgr. 1. mgr. 123. gr. vvl. og þeirrar undanþáguheimildar sem þar 

er að finna. Eins og rætt var um í kafla 2.3 þarf að meta hvert skipti sem innherjaupplýsingum 

er miðlað í samræmi við hvað þykir eðlilegt fyrir starf, stöðu eða skyldur þess sem 

upplýsingarnar veitir. Í framkvæmd er litið svo á að þetta skilyrði getur verið fullnægt þegar 

miðlun upplýsinga á sér stað sem partur af verkefni fjármálafyrirtækis til að hafa samband við 

fjárfesta og þreifa á markaðnum fyrir hönd seljanda eða útgefanda fjármálagerninga. Ekki er 

nóg að meta miðlunina sjálfa sem slíka heldur verður einnig að meta hvort að miðlunin falli 

undir verksvið þess aðila sem framkvæmir hana.130 Þetta eru oftast starfsmenn sem falla undir 

svið fyrirtækjaráðgjafar eða verðbréfamiðlunar fjármálafyrirtækja og starfa við þjónustu sem 

er starfsleyfisskyld.131 Það er því hægt að ganga út frá því að í flestum tilfellum séu það 

fjármálafyrirtæki sem geta nýtt undanþáguheimildina við markaðsþreifingar fyrir hönd 

annarra. Það gætu samt sem áður eftir atvikum aðrir en fjármálafyrirtæki stundað 

markaðsþreifingar þar sem lögmönnum og endurskoðendum getur verið heimilt að veita 

tilfallandi þjónustu ef hún er veitt sem eðlilegur þáttur í víðtækara viðfangsefni á starfssviði 

þeirra.132 Einnig er ekkert í fyrirstöðu fyrir því að útgefandinn sjálfur eða eigandi 

fjármálagerningana þreifi á markaðnum án milligönguaðila.  

Ef nýta á undanþáguheimildina við markaðsþreifingar þá þarf að fylgja regluverkinu eins 

og undir öðrum kringumstæðum þegar miðla á innherjaupplýsingum. Miðlunin þarf að vera í 

samræmi við reglugerð nr. 630/2005 um innherjasvik og markaðssvik og reglur 

Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. Hjá 

fjármálafyrirtækjum og útgefendum þarf miðlunin að vera gerð í samvinnu við regluvörð sem 

skráir niður samningsaðilana sem tímabundna innherja og heldur utan um þessa framkvæmd.133 

Hann skal aðstoða umsjónarmann markaðsþreifingarinnar134 við að meta hvort þær upplýsingar 

sem verið er að miðla séu í raun innherjaupplýsingar og ef svo er þá þurfa þeir að upplýsa 

þriðja aðilann um eðli upplýsinganna, þann trúnað sem þarf að ríkja og hver viðurlögin séu við 

                                                 
130 Aðalsteinn E. Jónasson ,,Markaðsþreifingar“ Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur (bókaútgáfan 

codex 2017) 24. 
131 sbr. 6. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 
132 4. tl. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 
133 2. gr. reglna Fjármálaeftirlitsins nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. 
134 Sá aðili sem hefur umsjón með markaðsþreifingunni innan lögaðila. 
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að dreifa þeim eða misnota.135 Aðilinn sem móttekur upplýsingarnar má því ekki í neinum 

tilfellum eiga viðskipti með umrædda fjármálagerninga, hvorki beint né óbeint, né nokkurra 

fjármálagerninga þeim tengdum, önnur en viðskiptin sem markaðsþreifingin nær til. Einnig má 

sá aðili ekki miðla þessum upplýsingum áfram til þriðja aðila eða ráðleggja þriðja aðila að 

stunda viðskipti með umræddan fjármálagerning. Fari móttakandi ekki eftir þessu getur hann 

verið fundinn sekur um innherjasvik.136  

Eins og hér að ofan segir þá skal regluvörður aðstoða umsjónarmann 

markaðsþreifingarinnar við að meta hvort tilteknar upplýsingar sem miðlaðar eru séu 

innherjaupplýsingar. Þessi framkvæmd innan lögaðila virðist vera heldur ábótavant. Helsta 

hættan við markaðsþreifingu er einmitt talin vera sú að menn átti sig ekki á því í öllum tilvikum 

að þeir hafa undir höndum innherjaupplýsingar og miðli þeim því frjálslega til þriðja aðila 

óafvitandi að þeir séu að brjóta lög í kjölfarið.137 Í næsta köflum er fjallað um tvö nýleg mál 

Fjármálaeftirlitsins sem útskýrir þessa framkvæmd á skýrari hátt. 

 

3.3.2 Stjórnvaldssekt Fjármálaeftirlitsins vegna brots Arion banka 

Málavextir voru þeir að þann 20. febrúar 2014 hafði aðili (A) samband við Arion banka hf. 

(Arion banki) og bað þá um að leita að kaupendum að 3-6 % hlut í Högum hf.138 A var sjálfur 

tengdur fruminnherjum í Högum hf. fjárhagslega. Í kjölfarið fór markaðsviðskiptadeild Arion 

banka að þreifa á markaðnum og hafa samband við hugsanlega fjárfesta. Í ljós kom að mikil 

eftirspurn var eftir hlutunum og því var hægt að fá gott verð fyrir þá, eða á genginu 42 krónur 

á hlut. Þegar markaðsviðskiptadeild bankans áttaði sig á þessari eftirspurn þá bæði buðu þeir 

öðrum aðilum sem áttu bréf í Högum hf. að selja þau á sama gengi sem og seldu hluti sem 

bankinn sjálfur átti í Högum á því gengi. Markaðsþreifingin átti sér stað eftir lokun markaðarins 

föstudaginn 21. febrúar og yfir helgina 22. og 23. febrúar 2014. Mánudaginn 24. febrúar 

tilkynnti Arion banki Kauphöllinni um viðskiptin. 

Fjármálaeftirlitið komst að því með ákvörðun sinni þann 4. desember 2015 að þær 

upplýsingar er snéru að sölu fjárhagslega tengds aðila á stórum hluta í Högum hf. hafi verið 

innherjaupplýsingar í skilningi 120. gr. vvl. Rök fjármálaeftirlitsins fyrir því að þarna væri um 

að ræða innherjaupplýsingar voru eftirfarandi: Í fyrsta lagi myndaðist skyndilega mikið 

                                                 
135 2. mgr. 12. gr. reglna nr. 1050/2012 um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. 
136 1. tl. og 3. tl. 1. mgr. 123. gr. vvl. 
137 Aðalsteinn E. Jónasson ,,Markaðsþreifingar“ Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur (bókaútgáfan 

codex 2017) 24. 
138 Sjá tilkynningu Fjármálaeftirlitsins dags. 4. desember 2015 á heimasíðu stofunarinnar á eftirfarandi vefslóð: 

2015 <www.fme.is/media/gagnsaei/Arion-4-12-2015.pdf> skoðað 20. nóvember 2018. 
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framboð af hlutum í Högum í ljósi þess að þetta stór hluti af hlutafénu var seldur í einu lagi. 

Þegar framboð eykst svo mikið leiðir það vanalega til tímabundinnar lækkunar á verði 

hlutanna. Unnt hefði verið að hagnast á verðhreyfingunni ef aðilar hefðu vitað af ætluðum 

viðskiptum. Í öðru lagi að burtséð frá stærð viðskiptanna voru aðrar upplýsingar fólgnar í 

viðskiptunum sem telja skyldi til innherjaupplýsinga. Stór og fjárhagslega tengdur aðili var að 

selja meirihluta eignar sinnar í félaginu. Brotthvarf slíks kjölfestufjárfestis getur haft þau áhrif 

að gengi hlutanna lækki. Getur það gefið til kynna að verðmat bréfanna sé of hátt ef að aðili 

sem býr yfir mikilli yfirsýn yfir félaginu og hefur að geyma bestu upplýsingar um rekstur þess 

hverju sinni ákveður að selja hlut sinn.  

Fjármálaeftirlitið lagði 30.000.000 kr. sekt á Arion banka á grundvelli 1. tl. 1. mgr. 123. gr. 

vvl. Við ákvörðun sektarfjárhæðar leit Fjármálaeftirlitið til þess að brot gegn 123. gr. vvl. skuli 

almennt telja alvarleg og nefndi þar engan sérstakan tölulið. 

Miðlun innherjaupplýsinga varðandi mögulega sölu hluthafa Haga hf. til hugsanlegra 

kaupenda féll undir starfssvið þeirra sem sáu um miðlunina innan Arion banka og hún var 

nauðsynleg til þess að ná því markmiði að selja bréfin. Hún uppfyllir því þau skilyrði sem sett 

voru af Evrópudómstólnum í máli Grøngaard og Bang.139 Fjármálaeftirlitið fjallaði hins vegar 

ekkert um framkvæmd markaðsþreifingarinnar. Hvorki var staðfest að framkvæmdin rúmaðist 

innan undanþáguheimildarinnar né voru aðilar sakaðir um ólögmæta miðlun 

innherjaupplýsinga. Upplýsingarnar sem Fjármálaeftirlitið taldi til innherjaupplýsinga myndu 

flokkast sem sjálfsprottnar innherjaupplýsingar eins og fjallað er um í kafla 2.2.1. Það eitt og 

sér að aðilinn hafi ákveðið að selja bréfin taldist til innherjaupplýsinga og áttu þær að vera 

meðhöndlaðar sem slíkar. Upplýsingarnar eru þess eðlis að skynsamir fjárfestar myndu hiklaust 

nota þær við fjárfestingarákvarðanir sínar ef þær væru fyrir hendi. 

Innherjaupplýsingarnar sem miðlaðar voru við framkvæmd markaðsþreifingarinnar voru í 

rauninni tvennskonar. Í fyrsta lagi að stór hluti af bréfum í félaginu Högum hf. væri verið að 

selja í einu lagi sem eins og að framan var nefnt getur haft skammtíma áhrif á gengi bréfanna. 

Í öðru lagi eru það innherjaupplýsingar að svo stór og leiðandi hluthafi hafi verið að selja stóran 

hlut í félaginu. Eins og fram kom í máli Grøngaard og Bang þarf að meta hverja miðlun 

innherjaupplýsinga sjálfstætt út frá þeim skilyrðum sem þar eru nefnd. Ef við skoðum 

miðlunina út frá meðalhófsreglu við mat á því hvort að miðlunin hafi verið nauðsynleg til þess 

að ná því markmiði sem stefnt var að þá er hugsanlegt að til þess að finna kaupanda fyrir bréfin 

hefði verið nóg að miðla upplýsingum þess efnis að svo stór hlutur væri til sölu. Það væri ekki 

                                                 
139 Sjá umfjöllun í kafla 2.3.1. 
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endilega nauðsynlegt að upplýsa hver seljandinn væri. Málið fór aldrei fyrir dóm en áhugavert 

hefði verið að fá afstöðu dómstóla um þetta efni. 

Auk markaðsþreifingarinnar þá buðu starfsmenn Arion banka öðrum hluthöfum í Högum 

hf. að selja bréf sín á því gengi sem mynda hafði með markaðsþreifingunni. Ekki er ljóst hvað 

fólst nákvæmlega í þessum samskiptum bankans við hluthafana. Ef bankinn sagði þeim frá 

væntanlegri sölu A þá hefði sú miðlun verið ólögmæt. Slík samskipti yrðu ekki talin 

nauðsynleg til þess að ná því markmiði að selja bréf A.  

 

3.3.3 Stjórnvaldssekt Fjármálaeftirlitsins vegna brots Almenna lífeyrissjóðsins 

Málavextir voru þeir að árið 2013 gaf HS veitur hf. (HS) út skuldabréfaflokk að nafni HSVE 

13 01 (skuldabréfaflokkur 13) sem var skráður og tekinn til viðskipta hjá Nasdaq 

kauphöllinni.140 Þann 19. febrúar 2015 hafði verðbréfamiðlari samband við Almenna 

lífeyrissjóðinn (AL) og bauð þeim að kaupa skuldabréf úr skuldabréfaflokki 13. Á þessum 

tímapunkti höfðu engin viðskipti átt sér stað á eftirmarkaði með þessi skuldabréf. AL hafði 

ekki áhuga svo ekkert varð úr viðskiptunum. Í mars 2015 ætlaði HS að gefa út nýjan 

skuldabréfaflokk sem fékk nafnið HSVE 15 01 (skuldabréfaflokkur 15). HS buðu stórum 

fjárfestum, meðal annars AL að taka þátt í lokuðu útboði vegna nýju bréfanna. Eins og tíðkast 

við lokuð uppboð þá fengu þeir aðilar sem boðið var að taka þátt, upplýsingar um flokkinn. Í 

þessum upplýsingum kom fram að í framhaldi útboðsins átti að sameina skuldabréfaflokk 15 

við skuldabréfaflokk 13 sem var þegar á markaði. Þann 6. mars var útboðsaðilum tilkynnt af 

hönd umsjónaraðila uppboðsins að ávöxtunarkrafa nýja skuldabréfaflokksins yrði mjög líklega 

3,40%. AL tilkynnti umsjónaraðilanum að hann hefði ekki áhuga á að kaupa bréfin á 

áðurnefndri ávöxtunarkröfu. Þann sama dag hafði starfsmaður AL samband við miðlarann sem 

hafði boðið honum skuldabréf í skuldabréfaflokki 13 þremur vikum áður og bað hann að athuga 

hvort enn væri í boði að kaupa bréf í flokknum. Þann 9. mars hafði miðlarinn aftur samband 

og tjáir AL að hann sé með seljenda sem er tilbúinn að selja skuldabréf 13 á ávöxtunarkröfunni 

3.60%. AL tók boðinu og keypti bréfin fyrir samtals 300 milljónir króna. Þetta voru fyrstu 

tilkynntu viðskipti með þennan skuldabréfaflokk. Tilkynnt var opinberlega um útgáfu 

skuldabréfaflokks 15 þann 12. mars 2015. 

Fjármálaeftirlitið komst að því með ákvörðun sinni 26. febrúar 2016 að þær upplýsingar 

sem að AL bjó yfir við viðskipti sín 10. mars 2015 teldust innherjaupplýsingar. AL bar fyrir 

                                                 
140 Sjá tilkynningu Fjármálaeftirlitsins dags. 26. febrúar 2016 á heimasíðu stofnunarinnar á eftirfarandi vefslóð: 

<www.fme.is/media/gagnsaei/Almenni-lifeyrisjodurinn-26-2-2016.pdf> skoðað 18. nóvember 2018. 
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sig að ekki ætti að telja umræddar upplýsingar til innherjaupplýsinga þar sem þær uppfylltu 

ekki það skilyrði að vera nægjanlega tilgreindar. Rök AL voru að ekki lægi fyrir endanleg 

ákvörðun um útgáfu skuldabréfaflokksins né ávöxtunarkröfu þeirra. Þessum rökum AL var 

hafnað á þeim forsendum að við mat á hvort að upplýsingar skuli teljast nægjanlega tilgreindar 

skal líta til þess annars vegar hvort að upplýsingarnar gefa til kynna aðstæður sem eru fyrir 

hendi eða ætla má að verði fyrir hendi eða atburð sem sem hefur átt sér stað eða muni eiga sér 

stað. Hins vegar verða þær að vera nægjanlega nákvæmar til að hægt sé að draga ályktun um 

hugsanleg áhrif þessa aðstæðna eða atburða á verð fjármálagerningana. Gögn málsins sýndu 

fram á að í upplýsingunum sem miðlað var til AL kom fram að afar líklegt væri að til útboðsins 

kæmi. Einnig kom fram að afar líklegt væri að útboðinu lyki á ávaxtarkröfunni 3,40%. Fram 

kom að nýi flokkurinn yrði eftir útgáfu samhljóða flokki 13 og að síðar yrðu þeir sameinaðir í 

einn skuldabréfaflokk. Fjármálaeftirlitið taldi upplýsingarnar nægilega tilgreindar.141 Þessi 

túlkun Fjármálaeftirlitsins er í samræmi við túlkun Evrópudómstólsins í máli Daimler.142 

Við mat á því hvort að upplýsingarnar væru líklegar til að hafa marktæk áhrif á 

markaðsverð fjármálagerningana leit Fjármálaeftirlitið til þess að flokkarnir áttu að verða 

algjörlega sameinaðir og að engin viðskipti hefðu verið með skuldabréfaflokk 13 áður. Í ljósi 

þess má ætla að ávöxtunarkrafan sem skuldabréfaflokkur 15 yrði seldur á myndi hafa marktæk 

áhrif á verðmat flokks 13. Allir skynsamir fjárfestar myndu líta á ávöxtunarkröfu seinni 

skuldabréfaflokksins við fjárfestingarákvarðanir sínar varðandi fyrri flokkinn ef þeir hefðu þær 

upplýsingar. Ekki þykir líklegt að aðilinn sem seldi AL bréf fyrir 300 milljónir á 

ávöxtunarkröfunni 3,60% hefði gert svo ef hann byggi yfir umræddum upplýsingum. 

Mismunur þess að fá bréfin á ávöxtunarkröfunni 3,40% og 3,60% var um 5 milljónir króna á 

tíma viðskiptanna. 

Eins og í máli Arion banka þá gerði Fjármálaeftirlitið engar athugasemdir við sjálfa miðlun 

innherjaupplýsinganna. Upplýsingarnar töldust til innherjaupplýsinga frá þeim tímapunkti er 

ákveðið var innan HS að gefa út ný bréf sem sameina skyldi þeim gömlu. Samskipti HS við 

umsjónaraðila útboðsins hefði því þurft að uppfylla skilyrði undanþáguheimildarinnar. Það má 

því telja að umsjónaraðili skuldabréfaútboðsins hafi verið fjármálafyrirtæki sem hafi leyfi fyrir 

slíkri þjónustu.143 Upplýsingunum hefði því verið miðlað til þeirra í eðlilegu sambandi við starf 

þeirra og verið nauðsynlegar til þess að þeir gætu unnið það starf sitt sem milligönguaðili fyrir 

HS við uppboðið. Við uppboðið sjálft miðlaði síðan umsjónaraðilinn þessum upplýsingum til 

                                                 
141 sbr. 2. mgr. 2. gr. reglugerðar 630/2005. 
142 Sjá umfjöllun í kafla 2.2.1. 
143 sbr. f. lið 6. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 
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hugsanlegra kaupenda. Með þessari miðlun er verið að þreifa á markaðnum og reyna að fá 

viðbrögð frá fjárfestum til þess að gera útgefandanum ljóst hvort markaður sé til staðar og ef 

svo er á hvaða verði hann megi vænta þess að fá fyrir skuldabréfin, með það að markmiði að 

skapa markað með skuldabréfin. Með tilliti til nauðsynjar upplýsinganna og meðalhófsreglu þá 

er ekki að sjá að umsjónaraðilinn hefði miðlað upplýsingum sem teljast gætu óþarfar til að ná 

því markmiði sem stefnt var að. 

 

3.3.4 Samantekt 

Markaðsþreifingar þær er voru stundaðar í ofangreindum málum voru mjög ólíkar. Í máli Arion 

banka var þreifað á markaðnum til þess að finna kaupendur fyrir stórum hlut í skráðum 

útgefanda og finna viðeigandi verð fyrir hlutinn. Í máli Almenna lífeyrissjóðsins var hins vegar 

verið að þreifa á markaðnum vegna fyrirhugaðs útboðs skuldabréfa. Nú lá fyrir að sameina ætti 

skuldabréfaflokkana tvo fljótlega eftir útgáfu. Því er nokkuð ljóst að ef þær upplýsingar væru 

opinberar þá myndi verðbreyting á einum flokki hafa veruleg áhrif á verðmat hins. Enda voru 

það forsendur þess að upplýsingarnar töldust hafa marktæk áhrif af Fjármálaeftirlitinu. 

Brotið sjálft beindist að þeim skuldabréfaflokki sem hafði þegar verið tekin til viðskipta. 

Ef aðilar hefðu framið innherjasvik með skuldabréfaflokkinn sem ekki hafði verið gefinn út þá 

hefði sú háttsemi einnig fallið undir gildissviðið. Skuldabréfin voru ekki á markaði þegar 

umrætt útboð fór fram. Gildissvið vvl. nær samt sem áður til skuldabréfanna.144 Þar sem fram 

kemur ,,Fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta eða óskað hefur verið eftir að 

teknir verði til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði ... .“ Líklegt er að búið var að óska 

eftir að skuldabréfin yrðu tekin til viðskipta fyrir frumútboðið. Ef svo hefði ekki verið gert væri 

hugsanlegt að skuldabréfin myndu samt sem áður falla undir gildissvið ákvæðisins á þeim 

forsendum að vera tengdir öðrum fjármálagerningi.145 Þrátt fyrir að við setningu laganna hafi 

2. mgr. 1. mgr. 119. gr. vvl. um tengda fjármálagerninga aðallega verið hugsuð fyrir óskráða 

afleiðusamninga sem tengjast fjármálagerningum sem skráðir eru146 hefur Fjármálaeftirlitið í 

framkvæmd litið svo á að aðrar tegundir fjármálagerninga geta einnig átt undir ákvæðið.147 

Brotið sjálft beindist hins vegar ekki að seinni skuldabréfaflokknum var því ekki þörf að á að 

beita umræddum ákvæðum. 

                                                 
144 sbr. 1. mgr. 1. mgr. 119. gr. vvl. 
145 2. tl. 1. mgr. 119. gr. vvl. 
146 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 383 - 347. mál. athugasemdir með 42. gr. 
147 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (bókaútgáfan codex 2017) 190. 
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Í báðum tilvikum var verið að stunda markaðsþreifingar í gegnum milligönguaðila. Þetta 

er ríkjandi í framkvæmd enda eru aðilar sem starfa innan fjármálafyrirtækja í betri stöðu og 

hafa meiri þekkingu á hvernig best er að haga slíkri framkvæmd, heldur en innan útgefendanna 

sjálfra. Fjármálafyrirtækin sem eru að annast þessar markaðsþreifingar verða að fara 

varfærnislega með innherjaupplýsingarnar innan sinna veggja og gera viðeigandi ráðstafanir 

til þess að hindra að upplýsingarnar fari engra.148 Á sama tíma má milligönguaðilinn ekki 

stunda viðskipti með fjármálagerningana sem markaðsþreifingin nær til, né ráðleggja öðrum 

að gera það eins og Arion banki gerðist sekur um.149 

Það að Fjármálaeftirlitið ákvað að sekta ekki fyrir ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga í 

málunum gæti talist vísbending um viðurkenningu á lögmæti þeirra. Samt sem áður er það ekki 

staðfesting þess efnis. Málin veita þó góða innsýn í þá hættu sem skapast getur við slíka 

upplýsingagjöf með tilliti til innherjasvika. 

 

3.4 Markaðsþreifingarákvæði MAR 

3.4.1 Regluverk markaðsþreifinga 

Í 11. gr. MAR er að finna fyrsta ákvæði Evrópulöggjafar sem tekur sérstaklega fyrir 

markaðsþreifingar: 

 

,,A market sounding comprises the communication of information, prior to the announcement 

of a transaction, in order to gauge the interest of potential investors in a possible transaction 

and the conditions relating to it such as its potential size or pricing, to one or more potential 

investors” 

 

Eins og áður hefur verið nefnt eru engar sérreglur varðandi markaðsþreifingar í vvl. né MAD. 

Í 1. mgr. ákvæðisins er skilgreint hvað felst í hugtakinu markaðsþreifing.150 Samkvæmt 

greininni samanstendur markaðsþreifing af samskiptum sem fela í sér miðlun upplýsinga, sem 

eiga sér stað fyrir tilkynningu viðskipta, sem gerð eru til að kanna áhuga hugsanlegra fjárfesta 

varðandi möguleg viðskipti og skilmálum sem þeim tengjast eins og stærð eða verð, til eins 

eða fleiri hugsanlegra fjárfesta.  

Þessi skilgreining á markaðsþreifingum virðist vera í samræmi við ríkjandi framkvæmd 

markaðsþreifinga fyrir innleiðingu MAR eins og fjallað er um í kafla 3.3. Samkvæmt ákvæðinu 

                                                 
148 sbr. 12. gr. reglna nr. 1050/2012 og IIIX. kafla vvl. 
149 1. og 2. tl. 1. mgr. 123. gr. vvl. 
150 market sounding. 
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er það ekki skilyrði að í þessum samskiptum felist miðlun innherjaupplýsinga til þess að teljast 

til markaðsþreifinga, aðeins að um miðlun upplýsinga sé að ræða. Í 32. mgr. formála MAR er 

farið nánar út í hvað fellur undir ákvæðið. Í þessum formála er tekið fram að markaðsþreifingar 

skuli aðeins framkvæmdar þegar viðskipti eru frábrugðin hefðbundnum viðskiptum. Þetta á 

mögulega við þegar skortur er á öryggi markaða eða ef það vantar viðmið til þess að verðmeta 

fjármálagerninginn.  

Með setningu ákvæðisins er verið að viðurkenna lögmæti slíkra þreifinga. Fræðimenn hafa 

talið að við gerð fyrra regluverks151 hafi framkvæmdastjórnin ekki gert sér grein fyrir að miðlun 

innherjaupplýsinga væri jafn algeng og raun ber vitni.152 Athyglisvert er að ákvæðið er ekki 

ekki að finna í upprunalegu drögum framkvæmdastjórnarinnar að MAR heldur var því bætt við 

eftir tillögu Evrópuþingsins.153 Forsendur ákvæðisins eru þær að hættan á innherjasvikum sem 

fylgir slíkum samskiptum er mikil. Í fyrsta lagi er hætta á að aðilar misnota upplýsingarnar sem 

þeir öðlast með framkvæmd þeirra. Í öðru lagi er hætta á að aðilar búi yfir innherjaupplýsingum 

án þess að gera sér grein fyrir því. Upprunalegt markmið ákvæðisins samkvæmt tillögu 

Evrópuþingsins er að eftirlitsaðilar geti nálgast öll gögn um samskipti aðila við framkvæmd 

markaðsþreifinga. Það einfaldar rannsókn þeirra á hvort að brotið hafi verið á reglum MAR. 

Evrópuþingið viðurkenndi mikilvægi markaðsþreifinga fyrir starfsemi markaðarins og að þess 

vegna þyrfti að samræma framkvæmd þeirra.154 Í 32. mgr. formála MAR er mikilvægi þeirra 

ítrekað til þess að markaðurinn geti starfað sem skilvirkast.  

Það er líklega ekki tilviljun að tillaga að þessu ákvæði var gerð nokkrum mánuðum eftir 

tiltekna ákvörðun breska Fjármálaeftirlitsins. Breska Fjármálaeftirlitið FSA155 hafði með 

ákvörðun sinni í máli David Einhorn þann 12. janúar 2012 sektað aðila fyrir að hafa stundað 

viðskipti með innherjaupplýsingar sem hann öðlaðist við markaðsþreifingu.156 Málið vakti 

mikla athygli og hlaut fjölmiðlaumfjöllun um allan heim.157 Tillaga að 

                                                 
151 MAD. 
152 Jesper Lau Hansen ,,Article 8: Insider Dealing” í Marco Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), Market 

Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 230. 
153 European Parliament, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on insider 

dealing and market manipulation (market abuse) – Outcome of the European Parliament’s first reading (18 

september 2013) 12906/13. 
154 European Parliament, ,,Committee on Economic and Monetary Affairs Amendments 60 -331” (11. maí 2012) 

2011/0295(COD) 15 og 142. 
155 FSA (Financial Services Authority). Starfsemi eftirlitsins var svo skipt í tvennt árið 2013, annars vegar FCA 

(Financial Conduct Authority) og PRA (Prudential Regulation Authority). 
156 Greenlight Capital Inc., FSA Decision Notice 12. janúar 2012 <www.fca.org.uk/publication/decision-

notices/dn-einhorn-greenlight.pdf> skoðað 10. nóvember 2018. 
157 Sjá Michael J. De La Merced, ,,The Punch Insider Trading Case: A Peek at Einhorn on the Job” The New 

York Times (16. febrúar 2012) < https://dealbook.nytimes.com/2012/02/16/the-punch-insider-trading-case-a-

peek-at-einhorn-on-the-job/> ; Julia La Roche, ,,Here’s what David Einhorn thought would be ‘shockingly 

horrifying during the Greenlight – Punch phone call” Business Insider (16. febrúar 2012) 
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markaðsþreifingarákvæðinu kom einmitt sameiginlega frá Bretum og Frökkum.158 Ákvörðunin 

féll fyrir gildistöku MAR en samkvæmt þágildandi regluverki í Bretlandi þurftu aðilar að afla 

samþykkis móttakanda við framkvæmd markaðsþreifingu.159 Einnig þurftu aðilar að fá 

móttakanda upplýsinganna til þess að gangast á við ákveðnar trúnaðarkröfur. Þá þurfti 

miðlunin að eiga það að markmiði að koma á fót tilteknum viðskiptum.160 Þessi skilyrði eru 

sambærileg skilyrðum MAR um að miðlunin þurfi að vera gerð til að vekja áhuga hans á 

tilteknum viðskiptum.161 

Málavextir voru þeir að David Einhorn var framkvæmdastjóri fjárfestingarfyrirtækisins 

Greenlight Capital Inc. Fyrirtækið Punch Tavern plc. sem Greenlight átti 13% hlut í, íhugaði 

hlutafjáraukningu. Félagið fór því, í gegnum milligönguaðila, að hafa samband við hugsanlega 

fjárfesta til þess að kanna áhuga þeirra. Milligönguaðilinn fór fram á að fjárfestarnir skrifuðu 

undir trúnaðaryfirlýsingu áður en þeir miðluðu til þeirra innherjaupplýsingum varðandi hina 

hugsanlegu hlutafjárhækkun. Allir fjárfestanna skrifuðu undir nema Einhorn. Hann tók 

sérstaklega fram að hann vildi ekki taka við neinum innherjaupplýsingum og vildi ekki taka 

þátt í neinni markaðsþreifingu.  

Sektin beindist að viðskiptum Einhorn sem áttu sér stað eftir samskipti hans við 

verðbréfamiðlara sem starfaði við markaðsþreifinguna. Samskiptin fóru fram með símtali sem 

átti sér stað eftir yfirlýsingu Einhorn um að vilja ekki taka þátt í markaðsþreifingunni. Í 

símtalinu opinberaði miðlarinn að um væri að ræða hlutafjárhækkun til þess að safna fjármagni 

til þess að greiða upp breytileg skuldabréf sem lánveitendur áttu í félaginu. Í framhaldi af þessu 

símtali seldi Einhorn 4% eignarhlut í félaginu. Gengi hlutabréfanna féll um 30% í kjölfar 

tilkynningarinnar um hlutafjárhækkunina. Með þessum viðskiptum kom Einhorn sér undan tapi 

sem hefði numið um 5.8 milljón sterlingspundum. Breska fjármálaeftirlitið sektaði Einhorn um 

rúmlega 3.6 milljónir sterlingspunda á forsendum innherjasvika. Einhorn bar fyrir sig að hann 

gat ekki vitað að hann hefði undir höndunum innherjaupplýsingar vegna þess að hann hafði 

sérstaklega beðið um að slíkum upplýsingum yrði ekki miðlað til hans. Breska fjármáleftirlitið 

hafnaði þessum rökum Einhorn á þeim forsendum að hann ætti sífellt að meta það sjálfstætt 

                                                 
<www.businessinsider.com/heres-what-david-einhorn-thought-would-be-shockingly-horrifying-during-the-

greenlight-punch-phone-call-2012-2?IR=T> skoðað 1. desember 2018. 
158 AMF ,,Europe strengthens its market abuse regulations” (AMF 31. mars 2016) 1 <www.amf-

france.org/en_US/Reglementation/Dossiers-thematiques/Marches/Abus-de-marche/l-europe-renforce-son-

dispositif-anti-abus-de-marche> skoðað 22. nóvember 2018. 
159 Þessi löggjöf var byggð á MAD tilskipunni. 
160 ,,confidentiality requirements“ og ,,should aim at facilitating a commerical, financial or investment 

transaction,“ sjá FCA, ,,MAR 1.4 Unlawful disclosure” (FCA Handbook 3. júlí 2016) 

<www.handbook.fca.org.uk/handbook/MAR/1/4.html> skoðað 25. nóvember 2018. 
161 1. mgr. 11. gr. MAR ,,gauge interest.“ 
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hvort að upplýsingar sem til hans er miðlað teljist til innherjaupplýsinga. Einhorn var 

sérfræðingur á sínu sviði með áralanga reynslu á verðbréfamarkaði, honum átti að vera það 

ljóst að hann bjó yfir innherjaupplýsingum.162 Niðurstaðan er í samræmi við þá meginreglu að 

óheimilt er að stunda viðskipti búandi yfir innherjaupplýsingum. Einnig ítrekar þetta þá auknu 

hættu innherjasvika við framkvæmd markaðsþreifinga.  

Regluverk varðandi innherjasvik í Bretlandi byggði á MAD á sama hátt og okkar 

núgildandi löggjöf.163 Þeirra túlkanir á efnisreglum sem byggjast á þessari sömu tilskipun er 

samt sem áður ekki bindandi fyrir Ísland. Eins og áður kom fram var 

markaðsþreifingarákvæðið tillaga Breta. Ætlun þess er að auka eftirlit með samskiptum eins 

og þeim sem áttu sér stað í máli Einhorn. Eitt megin markmið EEA samningsins að koma á 

einsleitni innan Evrópska efnahagssvæðisins. Ákveðin háttsemi á því að hafa sömu lagalegu 

afleiðingar innan aðildarríkja samningsins.164 Í ljósi þess getur verið hjálplegt að líta til 

efnislegra úrlausna annarra aðildarríkja. Löggjöf okkar verður enn samræmdari eftir 

innleiðingu á MAR. Því geta mál sem þessi frá Bretlandi gefið okkur enn betri innsýn í hvernig 

túlka eigi regluverkið.165 

Samhliða innleiðingu MAR þá gaf framkvæmdastjórnin út 15 reglugerðir sem þróaðar voru 

af ESMA. Reglugerðirnar innihalda tæknistaðla sem fara þarf eftir. Það að ESMA leggur fram 

drög að stöðlum sem þessum er tilraun Evrópusambandsins til þess að ná fram betri 

samræmingu innan aðildarríkjanna. Þeir tæknistaðlar sem ESMA leggur drög að skiptast í 

tvennt. Annars vegar eru þetta tæknilegir eftirlitsstaðlar (RTS)166 sem fjallað er um í 10-14. gr. 

Reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1095/2010 (ESMA reglugerðin). Hins vegar eru 

þetta tæknilegir framkvæmdarstaðlar (ITS)167 sem fjallað er um í 15. gr. sömu reglugerðar.168 

Þessir tæknilegu staðlar sem ESMA hefur þróað eru svo innleiddir með reglugerðum sem 

gefnar eru út af framkvæmdastjórn Evrópu. Þeir eru innleiddir með annaðhvort 

viðbótarreglugerðum eða innleiðingarreglugerðum. Munurinn á þessum tegundum reglugerða 

er að það er meira svigrúm fyrir framkvæmdastjórnina til reglusetningar í viðbótarreglugerðum 

                                                 
162 FSA, Decision Notice 12 January 2012 <www.fca.org.uk/publication/decision-notices/dn-einhorn-

greenlight.pdf> 2.9. tl. bls. 3. sótt 10. nóvember. 
163 The Criminal Justice Act 1993 (c 36) 5. kafli. 
164 Marthe Kristine Fjeld Dystland, Fredrik Bøcham Finstad og Ida Sørebø, ,,Article 7 [Binding effect and 

implementation of EU legal acts] í Finn Arnesen o.fl. (ritstj.), Agreement on the European Economic Area 

(Nomos Verlagsgesellschaft 2018) 248. 
165 Ármann Snævarr, Almenn Lögfræði (Bókaútgáfa Orators 2003) 45. 
166 regulatory technical standards. 
167 implementing technical standards. 
168 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1095/2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB [2010] OJ L 331/84. 
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og eru þær notaðar til þess að innleiða RTS staðla. Minna svigrúm er til slíkrar reglusetningar 

í innleiðingarreglugerðum en þær fela frekar í sér framkvæmd þeirra atriða sem fram koma í 

MAR og eru notaðar til innleiðingar ITS staðla.169 Þessar reglugerðir teljast til afleiddrar 2. 

stigs löggjafar og hafa bein réttaráhrif innan aðildarríkja Evrópusambandsins. Það þarf samt 

sem áður að innleiða þær sérstaklega hér á landi og verður það að öllum líkindum gert samhliða 

innleiðingu MAR.  

Af þeim 15 reglugerðum sem ESMA þróaði fyrir hönd framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins fjalla tvær þeirra eingöngu um markaðsþreifingar. Svo samhliða MAR 

verða bæði ITS og RTS staðlar innleiddir sem útskýra þá verkferla sem huga þarf að við 

framkvæmd markaðsþreifinga. Annars vegar er það viðbótarreglugerð framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins nr. 2016/960 (viðbótarreglugerðin)170 og hins vegar innleiðingarreglugerð 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. 2016/959 (innleiðingarreglugerðin).171 Auk 

þessara reglugerða hefur ESMA gefið út sérstakar leiðbeiningar um tiltekin atriði MAR ætlaðar 

eftirlitsstofnunum aðildarríkjanna sem ætlaðar eru að stuðla að samræmingu í framkvæmd og 

túlkun ákvæða MAR. Leiðbeiningar ESMA sem snúa að MAR eru þrjár talsins og eru þær 

gerðar á grundvelli 16. gr. ESMA reglugerðarinnar. Af þessum þremur leiðbeiningum þá er ein 

þeirra einungis tileinkuð markaðsþreifingum sbr. 11. mgr. 11. gr. MAR.172 Það þykir því ljóst 

að mikilvægi þess að markaðsþreifingar séu framkvæmdar rétt sé framkvæmdastjórninni og 

eftirlitsstofnun ESMA ofarlega í huga. Leiðbeiningar ESMA teljast sem afleidd 3. stigs löggjöf 

þrátt fyrir að vera óbindandi fyrir aðildarríki eða þær eftirlitsstofnanir sem þar starfa og er 

Íslandi þess vegna ekki skylt að taka þær upp í sína löggjöf .173 Ætli eftirlitsaðilar ekki að fara 

eftir þeim ber þeim samt sem áður skylda að tilkynna ESMA um ákvörðunina og rökstyðja 

hvers vegna. Slík tilkynning verður að berast ESMA innan við tveggja mánaða frá gildistöku 

MAR.174 Ekki er neitt sem bendir til þess að Fjármálaeftirlitið muni ekki fara eftir 

leiðbeiningunum.  

 

                                                 
169 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (bókaútgáfan codex 2017) 60. 
170 Commission Delegated Regulation EU 2016/960 supplementing Regulation No 596/2014 with regard to 

regulatory technical standards for the appropriate arrangements and procedures for disclosing market 

participants conducting market soundings [2016] OJ L 160/29. 
171 Commission Implementing Regulation EU 2016/959 laying down implementing technical standards for 

market soundings with regard to the systems and notification templates to be used by disclosing market 

participants and the format of the records in accordance with Regulation No. 596/2014 [2016] OJ L 160/23. 
172 ESMA, ,,Persons receiving market soundings, MAR Guidelines” (10. nóvember 2011) ESMA/2016/1477. 
173 Sebastian Mock ,,History, Application, Interpretation, and Legal Sources of the Market Abuse Regulation” í 

Marco Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide 

(Oxford 2017) 10. 
174 ESMA ,,A guide to understanding ESMA, Friequently asked questions“ (3. janúar 2011) ESMA2011/009, 5. 
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3.4.2 Verndarsvæðið  

Hvergi kemur fram að aðilum sé skylt að fara eftir markaðsþreifingarregluverki MAR. Engin 

viðurlög eru að finna í MAR eða MAD II við því að fara ekki eftir regluverkinu. Tekið er fram 

í 35. formála MAR að stundi aðilar markaðsþreifingar en uppfylli ekki skilyrði 11. gr. MAR 

þá er það ekki talið sjálfkrafa að þeir hafi gerst sekir um innherjasvik, þrátt fyrir að þeir hafi 

miðlað innherjaupplýsingum til þriðja aðila. Markmið regluverksins er ekki að refsa aðilum 

sem ekki fara eftir því. Ákvæðið er heldur ekki undanþáguheimild til miðlunar 

innherjaupplýsinga. Eina undanþáguheimildin er ennþá sú sama. Miðlun innherjaupplýsinga 

er aðeins lögmæt ef gerð er í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldu aðila.175 Eins og 

fjallað er um í kafla 2.3 þá er það matskennt að einhverju leyti hvort að miðlun 

innherjaupplýsinga falli innan undanþáguheimildarinnar. Með tilkomu 11. gr. geta aðilar hins 

vegar verið öruggir að fari þeir eftir reglum ákvæðisins þá fellur miðlunin innan 

undanþáguheimildarinnar.176  

Ákvæðið skapar því verndarsvæði eða ,,safe harbour” eins og það hefur verið kallað.177 Það 

veitir aðilum því ákveðna hugarró að vita að háttsemi sem í flestum tilfellum væri talin ólögmæt 

sé talin lögmæt ef þeir uppfylla uppgefin skilyrði. Fyrir tilkomu þessa ákvæðis höfðu aðilar við 

framkvæmd markaðsþreifinga þurft að meta það sjálfstætt hverju sinni hvort þeir væru að 

brjóta gegn ákvæðum laga. Í kjölfar verndarsæðisins er matið því ekki eins matskennt.  

Verndarsvæði eins og þetta er ekki nýtt fyrirbæri. Í núgildandi regluverki er að finna 

verndarsvæði eða undanþágur fyrir framkvæmd endurkaupaáætlana og verðjöfnun 

fjármálagerninga. Einnig eru undanþágur fyrir viðskiptavakt og viðskipti ríkis og Seðlabanka 

Íslands. Einnig er heimilt að stunda viðskipti samkvæmt fyrirmælum viðskiptavina þrátt fyrir 

að innherjaupplýsingar séu fyrir hendi.178 Án þess að fara dýpra í öll þessi mismunandi 

verndarsvæði þá eiga þau það öll sameiginlegt að snúa að undanþágu frá þeirri meginreglu að 

óheimilt sé að stunda viðskipti ef aðili býr yfir innherjaupplýsingum. Verndarsvæði 

markaðsþreifinga er hið fyrsta sem nær til miðlunar innherjaupplýsinga en ekki viðskiptanna 

sjálfra. Einnig er markaðsþreifingar verndarsvæðið fyrsta verndarsvæðið sem eigendur 

fjármálagerninga geta nýtt sér. Fyrri verndarsvæði eru öll bundin við útgefendur eða opinbera 

                                                 
175 1. mgr. 10. gr. MAR. 
176 4. mgr. 11. gr. MAR. 
177 Fieldfisher, Market soundings: Practical issues under the new regime ( Fieldfisher 2016) 1 

<www.fieldfisher.com/media/4067240/market-soundings-practical-issues-under-the-new-regime.pdf> skoðað 

25. október. 
178 18 og 30 mgr. formála MAD, 7. og 8. gr. MAD. 
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aðila. Í kafla 4.4 er verndarsvæðið borið saman við verndarsvæði endurkaupaáætlana. Í sama 

kafla er fjallað nánar um þýðingu þess að stunda markaðsþreifingar utan verndarsvæðisins. 

 

3.4.3 Hverjum er heimilt að stunda markaðsþreifingar innan verndarsvæðisins 

Til þess að nýta verndarsvæðið þá þurfa aðilar fyrst að falla innan gildissviðs MAR. Gildissvið 

MAR nær til fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum 

verðbréfamarkaði, MTF eða OTF. Gildissviðið nær einnig til fjármálagerninga sem óskað 

hefur verið eftir að teknir séu til viðskipta á þessum mörkuðum. Þá nær gildissviðið einnig til 

fjármálagerninga þar sem undirliggjandi eignir eru fjármálagerningar sem teknir hafa verið til 

viðskipta á fyrirnefndum mörkuðum.179 Viðskipti með fjármálagerninga sem hér eru taldir upp 

teljast undir gildissviði MAR. Hvort sem þau fara fram í gegnum markaðinn sjálfan með 

sjálfvirkum hætti í rafrænu viðskiptakerfi eða í utanþingsviðskiptum.180 Markaðsþreifingar eru 

til dæmis einungis framkvæmdar við utanþingsviðskipti. 

Fjármálagerningar eru hvergi skilgreindir í reglugerðinni sjálfri. Skilgreiningu á 

fjármálagerningum er hins vegar að finna í tilskipun Evrópuþingsins og –ráðsins nr. 

2014/65/EU (MiFID II)181 sem saman með reglugerð Evrópuþingsins og –ráðsins nr. 600/2014 

(MiFIR)182 mynda regluverk Evrópu um markað með fjármálagerninga. Þar er að finna 

upptalningu á fjármálagerningum sem falla innan gildissviðs MAR.183 Að því sögðu þá eru 

útgefendur þeirra fjármálagerninga undir gildissviði MAR að því gefnu að þeir hafi tekið eða 

óskað eftir að taka þá til viðskipta á markaði.  

Lögaðilar sem ekki eru skráðir innan Evrópu geta samt sem áður nýtt sér verndarsvæðið ef 

þeir eru að eiga viðskipti með hluti sem falla innan gildissviðsins. Á sama hátt geta slíkir aðilar 

gert sekir um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga undir MAR. Eitt af hlutverkum ESMA er 

að koma upp samstarfsfyrirkomulagi milli eftirlitsaðila aðildarríkja og eftirlitsaðila 

utanaðkomandi ríkja.184  

                                                 
179 2. gr. MAR. 
180 Viðskipti sem ekki fara fram með sjálfvirkri pörun kaup- og sölutilboða. Viðskiptin eru heldur framkvæmd 

annars staðar og svo tilkynnt í framhaldinu til viðkomandi skipulegs verðbréfamarkaðar þar sem 

fjármálagerningarnir eru skráðir. Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (bókaútgáfan codex 2017) 45.  
181 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 

instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L 173/349. 
182 Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in 

financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 [2014] OJ L 173/84. 
183 Að því gefnu að þeir uppfylli 2. gr. MAR. 
184 26. gr. og 29. gr. MAR. 
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Í a-d lið ákvæðisins eru taldir upp þeir aðilar er markaðsþreifingarákvæðið sjálft nær til 

(markaðsþreifari).185 

Í a-lið er talinn upp útgefandi þeirra fjármálagerninga sem markaðsþreifingin nær til. 

Útgefandi eins og HS Veitur sem framkvæmir markaðsþreifingu sjálfur við skuldabréfaútboð 

í stað þess að nota milligönguaðila myndi falla undir þennan lið.186  

Undir b-lið falla þeir sem eiga viðskipti með fjármálagerninga á eftirmarkaði. Þarna er átt 

við aðila sem eiga fjármálagerninga en eru ekki sjálfir útgefendur þeirra. Þessi liður nær þess 

vegna til dæmis til almennra hluthafa í skráðu félagi. Til þess að falla undir liðinn þarf magn 

eða verð fjármálagerninganna að vera frábrugðið hefðbundnum viðskiptum með sömu 

fjármálagerninga og þess vegna fela í sér söluaðferð sem byggir á því að meta þarf fyrirfram 

hugsanlegan áhuga fjárfesta.187 Hinn almenni hluthafi sem ætti einstaka hlutabréf myndi þess 

vegna ekki falla þar undir. Hins vegar eru töluverðar líkur á því að stór og fjárhagslega tengdur 

hluthafi eins og um var að ræða í sektarmáli Arion banka.188  

 Í c-lið er heimild fyrir þá aðila sem eru á markaði fyrir losunarheimildir. Ísland hefur aðild 

af ETS-viðskiptakerfi Evrópusambandsins189 sem byggist á því að fyrirtæki sem eru í stóriðju 

og flugrekstri er einungis heimilað að losa ákveðið mikið magn af gróðurhúsalofttegundum út 

í andrúmsloftið. Ef fyrirtækin geta ekki starfað undir þeirri heimild sem þeim er úthlutað þá 

verða þau að kaupa meiri heimild. Á sama hátt geta félög sem losa minna magn af 

gróðurhúsalofttegundum heldur en heimild þeirra veitir selt hana áfram. Þessar 

losunarheimildir er því hægt að kaupa og selja á markaði.190 Viðskipti með losunarheimildir 

var ekki undir gildissviði MAD.  

Í d-lið er heimild fyrir aðila sem koma fram fyrir hönd eða reikning þeirra sem nefndir eru 

í a, b og c lið (milligönguaðilar). Undir þennan lið myndi Arion banki falla í umræddu 

sektarmáli. Ekki er gert skilyrði um að skriflegur samningur sé milli útgefanda og 

milligönguaðila svo að milligönguaðilinn teljist koma fram fyrir hönd útgefandans. Ef 

milligönguaðilinn hegðar sér eftir regluverki 11. gr. MAR að beiðni útgefanda þá fær hann að 

                                                 
185 32 - liður. 1. mgr. 3. gr. MAR ,,Disclosing Market Participants” (DMP) ; Hugtakið DMP hefur ekki verið 

þýtt af íslensku löggjafarvaldi. Hugtakið hefur verið þýtt sem ,,markaðsmiðlari” í íslenskum fræði skrifum, sjá 

Aðalsteinn E. Jónasson ,,Markaðsþreifingar“ Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur (bókaútgáfan 

codex 2017) 37. Hins vegar mun höfundur notast við hugtakið ,,markaðsþreifari” í ritgerð þessari þar sem það 

þykir eiga betur við. 
186 Sjá umfjöllun í kafla 3.3.3. 
187 Aðalsteinn E. Jónasson ,,Markaðsþreifingar“ Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur (bókaútgáfan 

codex 2017) 36. 
188 Sjá umfjöllun í kafla 3.3.2. 
189 Emmissions Trading System. 
190 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (bókaútgáfan codex 2017) 55. 
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njóta verndarsvæðisins sem ákvæðið veitir.191 Milligönguaðilar eru oftast notaðir í 

utanþingsviðskiptum. Algengt er að slík viðskipti eigi sér stað í gegnum stór fjármálafyrirtæki 

eins og banka.192 

Þeir aðilar sem persónulega framkvæma markaðsþreifinguna þurfa einnig sjálfir að 

uppfylla skilyrði 4. mgr. 11. gr. MAR. Skilyrði málsgreinarinnar er sú sama og hin hefðbundna 

undanþáguheimild við miðlun innherjaupplýsinga. Að hún sé eðlileg í sambandi við starf, stöðu 

og skyldur þess sem upplýsingarnar veitir. Sé lögaðili að framkvæma markaðsþreifingu þarf 

því bæði að athuga hvort lögaðilinn falli undir ákvæðið og hvort að starfsmaðurinn sem 

framkvæmir markaðsþreifinguna gerir það.193  

Aðilar geta í sameiningu þreifað á markaðnum ef þeir eru að leita að kaupendum fyrir sama 

fjármálagerninginn. Slíkt er heimilt fyrir fjölda eigenda fjármálagerninga eins og til dæmis ef 

stór hópur hluthafa vill selja hlut sinn í sameiningu. Einnig er heimilt fyrir útgefanda og eiganda 

að stunda sameiginlega markaðsþreifingu.194 

ESMA hefur talið að þegar eigendur fjármálagerninga stunda markaðsþreifingar þá megi 

þeir ekki þreifa á sjálfum útgefenda fjármálagerninganna í þeirra í von um að hann kaupi þá. 

Þetta er vegna þess að sérreglur gilda um það þegar útgefendur kaupa sín eigin bréf og 

markaðsþreifingarákvæðið á ekki að stangast á við þær reglur.195 

Þeim sem heimilt er að móttaka markaðsþreifingu eða ,,móttakandi”196 eru hvergi tæmandi 

taldir upp á sama hátt og markaðsþreifarar. Skilyrði þess að vera móttakandi markaðsþreifingar 

virðist eingöngu vera það að þú sért hugsanlegur fjárfestir. Hins vegar eins og fjallað er um í 

kafla 3.4.5. eru miklar kröfur og hömlur lagðar á móttakanda markaðsþreifinga. 

 

3.4.4 Markaðsþreifing við yfirtöku og samruna 

Sérstök málsgrein nær til markaðsþreifinga sem framkvæmdar eru verið er að yfirtökutilboð í 

skráð félag.197 Ákvæðið veitir yfirtökuaðila heimild til að miðla innherjaupplýsingum til 

hluthafa félagsins. Lítið er fjallað um þessa málsgrein en ekki er að finna neitt um hann í 

formálum MAR né í leiðbeiningum og skýrslum ESMA.198 Yfirtökutilboð samkvæmt 

skilgreiningu sem finna má í 1. mgr. 2. gr. yfirtökutilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

                                                 
191 ESMA/2014/809, 21. 
192 John C. Hull, Options, Futures, And Other Derivatives (Pearson 2015) 3. 
193 35. mgr. formáli MAR. 
194 ESMA/2015/1455, 23. 
195 ESMA/2016/1130, 11. 
196 ,,Market Sounding Recipient” (MSR), sjá ESMA/2016/1130, 3.  
197 2. mgr. 11. gr. MAR. 
198 ESMA/2016/1477 og ESMA/2016/1130. 
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2004/25/EB er tilboð einhvers aðila annars en útgefandans sjálfs til hluthafa útgefandans, um 

að kaupa öll eða hluta af verðbréfum þeirra, hvort sem að það sé vegna yfirtökuskyldu eða er 

valfrjálst tilboð, sem kemur í kjölfar þess að aðilinn náði yfirráðum eða hefur það að markmiði 

að ná yfirráðum í útgefandanum.199  

Í hvaða tilvikum aðilar þurfa að leggja fram lögskylt yfirtökutilboð fer eftir lögum hvers 

ríkis.200 Hér á landi myndast sú skylda við 30% atkvæðaréttar í félagi.201 Skilyrði þess að aðili 

megi miðla innherjaupplýsingum til hluthafa við framkvæmd yfirtöku eru að upplýsingarnar 

séu nauðsynlegar til þess að hluthafar geti tekið ákvörðun um hvort þeir vilji selja hlutabréf 

sín. Svo að markaðsþreifing sé heimil verður vilji hluthafanna að vera nauðsynlegur til þess að 

hægt sé að yfirtaka félagið. Aðilar myndu því ekki falla innan verndarsvæðisins ef þeir ættu 

meira en 9/10 af hlutafé og atkvæðisrétt félagsins enda væri í þeim tilvikum vilji annarra 

hluthafa ekki nauðsynlegur þáttur til þess að framkvæma yfirtökuna. Ef aðili á 9/10 af hlutafé 

félags þá getur hann innleyst aðra hluthafa úr félaginu án samþykkis þeirra.202  

Það að yfirtökuaðilar geti miðlað innherjaupplýsingum til hluthafa útgefandans er eina 

heimildin þar sem kaupanda er heimilt að miðla innherjaupplýsingum til seljenda undir 

verndarsvæðinu. Innherjaupplýsingarnar sem yfirtökuaðili miðlar til hluthafa geta verið 

rekstrarupplýsingar hins yfirtekna félags sem yfirtökuaðilinn komst yfir með framkvæmd 

áreiðanleikakönnunar. Einnig gætu upplýsingarnar einfaldlega verið markaðsupplýsingar þess 

efnis að það yfirtökutilboð verði gert í félagið sem gæti hækkað markaðsvirði hlutanna. Við 

framkvæmd samruna þá fá hluthafar hins yfirtekna félags oft hlutafé í yfirtöku félaginu í stað 

reiðufjár.203 Því gæti yfirtökuaðilinn einnig þurft að miðla innherjaupplýsingum um sinn eigin 

rekstur. 

Ekkert sérstakt ákvæði kveður á um heimild milligönguaðila til að framkvæma 

markaðsþreifingu fyrir hönd yfirtökuaðila. Þrátt fyrir það hafa fræðimenn talið að slíkt sé 

heimilt innan regluverksins. Nefnd á vegum City of London Law Society (CLLS) sem fengin 

var til þess að fjalla um framkvæmd samruna og yfirtöku út frá ákvæðum MAR taldi að túlka 

ætti ákvæðið svo að það næði einnig til milligönguaðila. Rök þeirra voru einungis þau að ef 

ákvæðið yrði ekki túlkað á þann hátt myndi það leiða til afleitrar niðurstöðu.204 Vilji löggjafans 

                                                 
199 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/25/EB frá 21. apríl 2004 um yfirtökutilboð [2004] OJ L 142/12. 
200 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/25/EB frá 21. apríl 2004 um yfirtökutilboð [2004] OJ L 142/12, 1. 

mgr. 4. gr. 
201 sbr. 100. gr. vvl. 
202 110. gr. vvl. 
203 4. mgr. 103. gr. vvl. 
204 ,,would produce an anomalous result,” sjá City of London Law Society and Law Society Company Law 

Committees’ Joint Working Parties on Market Abuse, ,,Market Abuse Regulation (EU MAR) Q&A Prepared by 

the City of London Law Society and Law Society Company Law Committees” Joint Working Parties on Market 
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til þess að heimila miðlun innherjaupplýsinga við framkvæmd yfirtaka og samruna er skýr. 

Sérstök heimild var sett fyrir aðila til að leggja fram slík tilboð þrátt fyrir að búa yfir 

innherjaupplýsingum.205 Við setningu laganna gerði Framkvæmdastjórnin sér grein fyrir að í 

flestum tilfellum séu markaðsþreifingar framkvæmdar af milligönguaðilum og voru til dæmis 

fyrstu drög ákvæðisins aðeins gerð með milligönguaðila í huga.206 Furðulegt þykir því að ekki 

sé tekið skýrt fram að milligönguaðilar megi framkvæma markaðsþreifingar við yfirtökur á 

sama hátt og slíkt er tekið fram um útgáfu eða sölu fjármálagerninga. Ef að óljóst þykir að 

eitthvað tiltekið atvik eigi undir lagaákvæði þá er mikilvægt að líta til hverjar ástæðurnar eru 

að baki ákvæðisins og hver vilji löggjafans var með setningu þess.207 Ef litið er til vilja 

löggjafans með setningu markaðsþreifingarregluverksins þá verður að telja að ákvæðið eigi 

einnig að ná til milligönguaðila.  

 

3.4.5 Efnis- og formsskilyrði markaðsþreifinga 

Krafa er gerð að markaðsþreifari meti sjálfstætt hvort að að innherjaupplýsingum verði miðlað 

við markaðsþreifinguna.208 Markaðsþreifari skal skjalfesta mat sitt með rökum um hvort 

tilteknar upplýsingar skuli teljast til innherjaupplýsinga eða ekki. Matið skal sent til 

eftirlitsaðila viðkomandi ríkis, sem hér á landi er Fjármálaeftirlitið. Innherjaupplýsingum sem 

miðlað er með markaðsþreifingum snúa oftast beint að fjármálagerningnum sjálfum. 

Verndarsvæðið nær þó ekki einungis til þeirra. Heimilt er að miðla öðrum innherjaupplýsingum 

sem eru ekki tengdar fjármálagerningnum með beinum hætti ef þær eru mikilvægar í stærra 

samhengi með tilliti til viðskiptanna.209  

Þegar markaðsþreifari hefur metið hvort að innherjaupplýsingum verður miðlað þá verður 

hann að tilkynna móttakanda um niðurstöðu sína. Móttakandi þarf síðan að samþykkja 

markaðsþreifinguna.210 Móttakandi skal vera upplýstur um að með samþykki hans sé honum 

óheimilt að stunda viðskipti á forsendum upplýsinganna. Móttakandi má hvorki leggja fram 

tilboð í fjármálagerninga tengdum upplýsingunum né afturkalla tilboð í fjármálagerninga sem 

                                                 
Abuse: Share Plans and Takeovers Code (22. maí 2018) Q4 A2 14 

<www.citysolicitors.org.uk/attachments/category/114/CLLS%20and%20Law%20Society%20MAR%20QA%2

0-%20updated%2022%20May%202018.pdf> skoðað 18. nóvember 2018. 
205 4. mgr. 9. gr. MAR. 
206 European Parliament, ,,Committee on Economic and Monetary Affairs Amendments 60 -331” (11. maí 2012) 

2011/0295(COD) 14. 
207 Ármann Snævarr, Almenn Lögfræði (Bókaútgáfa Orators 2003). 
208 3. mgr. 11. gr. MAR. 
209 ESMA/2014/809, 23. 
210 a-liður 5. mgr. 11. gr. MAR. 
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þegar hafði verið lagt fram. Markaðsþreifari skal upplýsa móttakanda um þann trúnað sem 

hann er bundinn varðandi upplýsingarnar.211  

Í máli Almenna lífeyrissjóðsins hefðu umsjónarmenn útboðsins því þurft að afla samþykkis 

HS Veitna fyrir því að taka við innherjaupplýsingunum. Ef HS Veitur hefðu veitt þeim 

samþykki sitt þá hefði umsjónaraðilinn upplýst þá um þau skilyrði sem hér voru nefnd. 

Mögulegt er samt sem áður að HS Veitur hefðu ekki talið að innherjaupplýsingarnar næðu til 

skuldabréfaflokksins sem þeir áttu að lokum viðskipti með, enda náði markaðsþreifingin ekki 

til hans með beinum hætti. Einnig er möguleiki á að umsjónaraðilinn hefði ekki metið 

upplýsingarnar sem þeir miðluðu sem innherjaupplýsingar. Verði innherjaupplýsingum miðlað 

með markaðsþreifingunni þarf markaðsþreifari að áætla hvenær þær hætti að teljast slíkar og 

tilkynna móttakanda um þá áætlun.212  

Viðbótarreglugerðin fjallar náið um þau formsskilyrði sem markaðsþreifari þarf að fylgja 

við framkvæmd markaðsþreifinga. Við framkvæmd markaðsþreifinga skulu þær upplýsingar 

sem miðlað eru vera í stöðluðu formi.213 Þetta er gert til þess að gæta jafnræðis þeirra 

hugsanlegu fjárfesta sem markaðsþreifingin nær til og að þeir fái allir nákvæmlega sömu 

upplýsingarnar. Þrátt fyrir að eiga að vera í stöðluðu formi þá er ekki skylda að hún fari fram 

skriflega. Heimilt er að framkvæma markaðsþreifingu munnlega. Hún getur átt sér stað í 

persónu, í gegnum síma, með bréfaskiptum, faxi eða öðrum rafrænum hætti.214 

Markaðsþreifari þarf að setja sér innri verkferla sem að einfalda fyrir eftirlitsaðilum. 

Eftirlitsaðilar skulu hafa beinan aðgang að þeim gögnum sem ná til markaðsþreifingarinnar. 

Verkferlar skulu vera svo skýrir að ljóst er hvaða upplýsingar fóru á milli aðila og með hvaða 

hætti.215 Sé markaðsþreifing gerð í gegnum síma þá skulu aðilar taka símtalið upp að gefnu 

samþykki móttakanda. Hafi aðilar ekki aðgang að hljóðrituðum símalínum þá verða þeir að 

skrásetja upplýsingagjöfina með öðrum hætti. Með þessu er átt við að taka upp samtalið með 

utankomandi hljóðritunartæki eða með myndbandsupptöku. Einnig er nefnt að hægt sé að 

skrifa niður hvaða upplýsingum er miðlað með símtalinu ef fyrir nefnd úrræði eru ekki fyrir 

hendi. Ætla megi að seinasta úrræðið væri eingöngu réttlætanlegt ef ekki væri hægt einhverra 

hluta vegna að taka upp samtalið annaðhvort með hljóðritun eða myndbandsupptöku. Í 

ákvæðinu er gerð krafa um að taka samtalið upp í þeim tilfellum sem aðilar hafa aðgang að 

                                                 
211 b-d lið 5. mgr. 11. gr. MAR. 
212 e-liður 3. tl. 3. gr. viðbótarreglugerðarinnar. 
213 3. gr. viðbótarreglugerðarinnar. 
214 2. mgr. 1. tl. 2. gr. viðbótarreglugerðarinnar. 
215 4. tl. 6. gr. viðbótarreglugerðarinnar 
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slíkri hljóðritunartækni.216 Sé markaðsþreifarinn milligönguaðili er virkur að veita slíka 

þjónustu væri erfitt að færa rök gagnvart eftirlitsaðilanum að hann hafi ekki aðgang að slíkri 

tækni. Einfalt er að setja upp slíkan búnað og hefur ESMA áætlað að slíka þjónustu sé hægt að 

fá fyrir 50 – 200 evrur á mánuði.217 Skiljanlegra væri að einstaklingur sem væri sjálfur að þreifa 

á markaðinum án milligönguaðila væri ekki með slíkan búnað. 

 Ef miðlun á sér stað í persónu og fundurinn er tekinn upp með myndbandsupptöku þá þarf 

einnig að afla samþykkis móttakanda fyrir upptökunni.218 Ef enginn upptökubúnaður er til 

reiðu þá þarf að skjalfesta skriflega hvaða upplýsingar fóru á milli aðila. Þetta skal vera 

skjalfest í stöðluðu formi.219 Skjalfesta skal hverjar upplýsingarnar voru nákvæmlega, hvort 

markaðsþreifari telji þær vera innherjaupplýsingar, til hverra þeim var miðlað, á hvaða tíma 

fundurinn átti sér stað og hvaða gögn voru afhent.220 Auk þessara upplýsinga þarf að vera 

yfirlýsing þess efnis að samskiptin eigi sér stað á grundvelli markaðsþreifinga, staðfest umboð 

þeirra sem móttaka upplýsingarnar þarf að liggja fyrir, yfirlýsing um að innherjaupplýsingum 

hafi verið miðlað, hafi svo verið gert, áætlaða tímasetningu er upplýsingarnar hætta að vera 

innherjaupplýsingar og staðfest samþykki móttakanda fyrir markaðsþreifingunni.221  

Markaðsþreifara ber skylda til þess að tilkynna móttakanda þegar upplýsingarnar hætta að 

teljast innherjaupplýsingar.222 Upplýsingarnar hætta að vera innherjaupplýsingar ef til dæmis 

markaðsþreifari hættir við fyrirhuguð viðskipti eða útgáfu. Markaðsupplýsingarnar hætta því 

að vera sannar og fjárfestar búa því ekki lengur yfir forskoti gagnvart öðrum fjárfestum. Einnig 

hætta upplýsingar að vera innherjaupplýsingar ef þær eru birtar opinberlega. Þetta á við um 

rekstrarupplýsingar sem birta á opinberlega samkvæmt 17. gr. MAR. Markaðsþreifari skal eins 

fljótt og auðið er tilkynna móttakanda um slíkt í ljósi þess að móttakanda er ekki frjálst að 

versla með umrædda fjármálagerninga. Það getur heft móttakandann umtalsvert ef hann er 

virkur á fjármálamarkaðnum. Markaðsþreifara er skylt að geyma upplýsingar varðandi 

markaðsþreifinguna í hið minnsta 5 ár.223 

Móttakandi ber einnig skyldur við framkvæmd markaðsþreifingar. ESMA hefur gefið út 

ítarlegar leiðbeiningar um þá verkferla sem móttakandi markaðsþreifingar skal tileinka sér og 

fylgja. Þessar leiðbeiningar voru settar á grundvelli 11. mgr. 11. gr. MAR.224 Honum er skylt 

                                                 
216 2. tl. 2. gr. viðbótarreglugerðarinnar. 
217 ESMA/2016/1130, 16. 
218 b-lið 3. og 4. tl. 3. gr. viðbótarreglugerðarinnar. 
219 d-lið 2. tl. 6. gr. viðbótarreglugerðarinnar ; viðauki I og II í innleiðingarreglugerðinni. 
220 a-c lið 1. mgr. 3. tl. 6. gr. viðbótarreglugerðarinnar. 
221 Sjá viðauka I og II í innleiðingarreglugerðarinnar. 
222 6. mgr. 11. gr. MAR. 
223 8. mgr. 11. gr. MAR sbr. í 4. og 6. gr. viðbótarreglugerðarinnar. 
224 ESMA/2016/1477. 
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að meta sjálfstætt hvort að þær upplýsingar sem til hans er miðlað séu innherjaupplýsingar.225 

Þetta mat móttakanda er ekki háð því hvort að markaðsþreifari telji upplýsingarnar vera 

innherjaupplýsingar eða ekki. Við framkvæmd matsins verður móttakandi að meta 

upplýsingarnar út frá öllum þeim upplýsingum sem hann hefur til undir höndum.226 Þetta skal 

gert vegna þess að upp geta komið aðstæður þar sem upplýsingum er miðlað með 

markaðsþreifingu sem einar og sér teljast ekki til innherjaupplýsinga. En á sama tíma þá býr 

móttakandi mögulega yfir öðrum upplýsingum og saman mynda þessar upplýsingar 

innherjaupplýsingar. Slíkar upplýsingar kallast mósaík upplýsingar og eru nefndar í kafla 2.2.1. 

Móttakandi getur búið yfir upplýsingum sem markaðsþreifari býr ekki yfir. Undir þessum 

kringumstæðum má móttakandi ekki miðla þeim til markaðsþreifarans, enda myndi sú miðlun 

ekki uppfylla skilyrði lögmætrar miðlunar.227 Móttakandi skal ekki einu sinni tilkynna 

markaðsþreifara um að hann hafi komist að annarri niðurstöðu í mati sínu heldur en 

markaðsþreifarinn. Slík samskipti myndu einungis auka líkurnar á miðlun óþarfa upplýsinga á 

milli aðilanna.228 Móttakandi innherjaupplýsinga verður einnig að meta hvort að þær nái til 

annarra fjármálagerninga heldur en þeirra sem markaðsþreifingin nær til.229 Að þessu sögðu 

hefðu starfsmenn Almenna lífeyrissjóðsins þurft að framkvæma þess konar mat þegar þeir tóku 

þátt í markaðsþreifingu vegna útboðs HS Veitna. Ef rétt hefði verið farið að mati þessu þá hefði 

niðurstaða þess verið sú að innherjaupplýsingarnar sem voru miðlaðar til þeirra næðu einnig til 

skuldabréfaflokksins HSVE 13 01 og ættu þeim þá að vera ljóst að óheimilt væri að stunda 

viðskipti með þann flokk. 

Móttakandi þarf að tileinka sér innri verkferla til þess að vera í stakk búinn til að móttaka 

viðkvæmar innherjaupplýsingar. Það skal liggja skýrt fyrir hjá lögaðilanum hverjir það eru sem 

taka á móti þessum upplýsingum, með fyrirfram ákveðnum hætti og til hverra þeir hafa leyfi 

til að miðla þeim áfram.230 Tilteknir starfsmenn þurfa að vera hæfir til þess að taka við 

markaðsþreifingunni og fara eftir þeim verkferlum sem henni fylgja. Í þessu getur falist að 

þjálfa þurfi sérstaklega tiltekna starfsmenn um hvernig skuli taka á móti svona upplýsingum.231 

Þegar markaðsþreifari tilkynnir móttakanda að upplýsingarnar séu ekki lengur 

innherjaupplýsingar þá þarf móttakandi aftur að meta það sjálfstætt. Á sama hátt og þegar hann 

fékk upplýsingarnar þá verður hann að meta það út frá öllum þeim upplýsingum sem hann býr 

                                                 
225 7. mgr. 11. gr. MAR. 
226 ESMA/2016/1477, 5.  
227 ESMA/2016/1130, 9. 
228 ESMA/2016/1130, 9. 
229 ESMA/2016/1477, 6.  
230 ESMA/2016/1477, 5. 
231 ESMA/2016/1477, 5.  
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yfir.232 Móttakandi þarf að kvitta undir þau gögn sem markaðsþreifari útbýr varðandi samskipti 

aðilanna. Upptökur af símtölum, bréfskipti og öll þau gögn sem snúa að samskiptum aðilanna. 

Sé móttakandi ósammála einhverju í gögnum markaðsþreifara þá skal hann skila inn sínum 

eigin gögnum varðandi þau samskipti til fjármálaeftirlitsins. Móttakandi þarf samt sem áður að 

útbúa skjöl varðandi hvernig hann mat upplýsingarnar og hvaða starfsmenn það voru sem sáu 

um móttöku þeirra.233 

 

3.4.6 Samskipti markaðsþreifara og móttakanda áður en samþykki liggur fyrir 

Eins og nefnt er í kaflanum á undan þá þarf móttakandi markaðsþreifingar að samþykkja 

markaðsþreifinguna. Áður en samþykki hans liggur fyrir þá eru takmarkanir fyrir hversu 

miklum upplýsingum markaðsþreifari má miðla til hans. Eðli máls samkvæmt verður 

markaðsþreifari að deila með móttakanda einhverjum lágmarksupplýsingum svo að hann geti 

myndað sér skoðun um hvort hann vilji taka þátt í markaðsþreifingunni og þeim hugsanlegu 

viðskiptum sem henni fylgja. Um þessi samskipti er hvorki fjallað í MAR né leiðbeiningum 

ESMA og er því nokkuð óljóst hverju er leyfilegt að miðla undir þessum kringumstæðum. Ef 

móttakandi getur áttað sig á gerð fjármálagerningsins og hver útgefandinn er þá er hugsanlegt 

að hann búi yfir innherjaupplýsingum í ljósi þess að hann hefur nú upplýsingar sem aðrir 

fjárfestar hafa ekki aðgang að. Ef að móttakandi fær upplýsingar þess efnis að útgefandi A ætli 

að gefa út skuldabréf þá getur þetta sagt mikið til um hver fjárhagsstaða A er. Það eitt og sér 

gæti ekki verið nóg að vita af skuldabréfaútgáfu A til þess að það hefði marktæk áhrif, en 

samhliða öðrum markaðsupplýsingum gæti verið að það myndi innherjaupplýsingar eða 

svokallaðar mósaík upplýsingar. Hið sama getur átt við ef útgefandinn ætlar að gefa út fleiri 

hlutabréf. Oft þegar útgefandi gefur út ný hlutabréf þá fellur verð þeirra tímabundið við 

útgáfuna vegna aukins framboðs hluta. Ef um er að ræða frumútboð gætu bréfin hækkað vegna 

undirverðmats.234 Að því sögðu þá eru margar leiðir sem fjárfestar geta hagnast á því að vita 

af útgáfu fjármálagernings. Slík vitneskja myndi teljast til innherjaupplýsinga.  

Ein leið til þess að komast framhjá þessu er að nota milligönguaðila. Í stað þess að 

útgefandinn sjálfur hefur samband við hugsanlegan fjárfesti þá gerir milligönguaðili það. 

Milligönguaðilinn nefnir við móttakanda fjölda sambærilegra útgefanda sem starfa á svipuðu 

sviði og tilkynnir honum að einn af þeim sé að íhuga útgáfu fjármálagerninga. Meta þyrfti 

                                                 
232 ESMA/2016/1477, 5. 
233 ESMA/2016/1477, 6. 
234 Amy K. Edwards og Kathleen Weiss Hanley, ,,Short selling in initial public offerings” (2010) 98 Journal of 

Financial Economics 21, 22. 
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þessa upplýsingagjöf samhliða almennum upplýsingum á markaðnum. Hún þyrfti að vera gerð 

þannig að móttakandi geti ekki áttað sig á hver raunverulegur útgefandi umræddra 

fjármálagerninga sé. Í einhverjum tilvikum gæti milligönguaðilinn metið það svo að hentugra 

væri að gefa upp ekkert nafn heldur aðeins upplýsingar um eðli fjármálagerningsins. 

 Eftir að samþykki móttakanda fyrir markaðsþreifingu liggur fyrir þá hefur móttakandi 

skuldbundið sig til þess að gangast að þagnarskyldu varðandi innherjaupplýsingarnar sem og 

viðurkennt að hann viti af því að ólögmætt sé fyrir hann að stunda viðskipti með hlutina. Þegar 

samþykkið liggur fyrir gæti útgefandinn séð sjálfur um markaðsþreifinguna í stað þess að nota 

milligönguaðila kjósi hann það.Útgefandinn gæti komist framhjá því að þurfa að nota 

milligönguaðila áður en samþykki fæst með því að tilkynna opinberlega að hann sé að huga að 

útgáfu. Með því eyðir hann því forskoti sem einstaka fjárfestar myndu búa yfir við að vita af 

hugsanlegri útgáfu nýrra fjármálagerninga. Eftir tilkynninguna gæti hann síðan nálgast 

hugsanlega fjárfesta.  

Aðalsteinn E. Jónasson hefur bent á að ,,Hugsanlega væri hægt að gefa upplýsingar um í 

hvaða atvinnugrein viðkomandi útgefandi er, að því gefnu að það séu fleiri útgefendur í sama 

flokki svo fleiri komi til greina.“235 Á eins litlum markaði og ríkir á Íslandi getur verið að 

einungis séu tveir aðilar á tilteknum markaði og í þeim tilfellum gætu þær upplýsingar 

auðveldlega talist til innherjaupplýsinga. Ekki væri erfitt að átta sig á hver útgefandinn væri ef 

móttakanda væri tilkynnt að útgefandi sem starfaði í flugbransanum væri að íhuga útboð, og 

þá sérstaklega ef litið er til almennra markaðsupplýsinga. 

Í samskiptum aðila áður samþykki móttakanda liggur fyrir má áætla að líta þurfi á þær 

upplýsingar sem verið er að miðla út frá 10. gr. MAR. Meta þarf allar upplýsingarnar sjálfstætt 

og hvort að þær uppfylli þau skilyrði að teljast nægilega tilgreindar og líklegar til að hafa 

marktæk áhrif á verð fjármálagerningana. Í ljósi þess að heimild til þess að miðla 

innherjaupplýsingum er undantekningarheimild þarf upplýsingamiðlun að vera metin út frá 

meðalhófsreglu. Hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar til þess að ná því markmiði að gera 

móttakanda grein fyrir viðskiptunum án þess að veita honum innherjaupplýsingar.236 Allar þær 

upplýsingar sem uppfylla meðalhófsregluna að þessu leyti ætti að vera heimilt að miðla. 

 

                                                 
235 Aðalsteinn E. Jónasson ,,Markaðsþreifingar“ Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur (bókaútgáfan 

codex 2017) 48. 
236 ESMA/2015/1455, 23. 
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3.4.7 Þarf að fresta birtingu innherjaupplýsinga samhliða markaðsþreifingu? 

Í 17. gr. MAR er að finna ákvæði sem leggur skyldu á útgefanda að birta almenningi 

innherjaupplýsingar eins fljótt og auðið er. Krafa er gerð á að innherjaupplýsingar séu birtar 

eins fljótt og auðið er til þess að takmarka það tímabil sem aðilar gætu nýtt til innherjasvika.237  

Í 4. mgr. 17. gr. er að finna heimild útgefanda til þess að fresta birtingu innherjaupplýsinga 

á eigin ábyrgð ef öll þau þrjú skilyrði sem talin eru upp í málsgreininni eru uppfyllt. Með því 

að fresta birtingu innherjaupplýsinga samhliða markaðsþreifingu þá er útgefandinn að fresta 

birtingu þeirra á eigin ábyrgð. Eitt meginskilyrði lögmætrar frestunar birtingu er það að birting 

innherjaupplýsinganna myndi líklega skaða hagsmuni útgefandans.238 Ef viðskiptin eru það 

ólík hefðbundnum viðskiptum að markaðsþreifing sé nauðsynleg þá gætu talist vera lögmætir 

hagsmunir fólgnir í markaðsþreifingunni. 

Í 50. mgr. formála MAR eru nefndar aðstæður þar sem heimilt væri að fresta birtingu og er 

þar nefnt yfirstandandi samningsviðræður aðila.239 Til að frestun birtingu sé heimil þá má hún 

ekki vera líkleg til þess að villa fyrir almenningi.240 Eins og fjallað hefur verið um er 

móttakanda markaðsþreifingarinnar óheimilt að stunda viðskipti með hlutina sem 

innherjaupplýsingarnar snerta. Krafa er gerð á að markaðsþreifara sé skylt að gera móttakanda 

þetta ljóst.241 Ef farið er eftir þessu þá er ólíklegt að markaðsþreifingin hafi áhrif á hinn almenna 

fjárfesti. Einnig er skilyrði til frestunar birtingu það að hægt sé að tryggja trúnað 

upplýsinganna.242 Ef litið er til þeirrar gríðarlega regluverks sem nær til markaðsþreifinga þá 

má ganga út frá því að þessu skilyrði sé fullnægt. Ef fresta á birtingu á þennan hátt skal 

útgefandinn tilkynna viðeigandi eftirlitsstofnun um frestunina og þau rök sem liggja 

ákvörðuninni að baki.243 

ESMA hefur hvergi í leiðbeiningum sínum dregið upp þá kröfu að markaðsþreifingar þurfi 

að uppfylla skilyrði til frestunar birtingu á þennan hátt. Hins vegar nefnir ESMA tengingu þar 

á milli í samráðsskýrslu nr. 809/2014 vegna tæknilegra draga MAR. Í umfjöllun sinni um að í 

sumum tilfellum sé nauðsynlegt með markaðsþreifingu að miðla upplýsingum um 

fjárhagsstöðu útgefandans kemur fram: ,,However it should be noted that any inside 

information about the financial standing of the issuer should have been made public by the 

                                                 
237 Jesper Lau Hansen, Say When: When Must an Issuer Disclose Inside Information? (September 19, 2016). 

Nordic & European Company Law Working Paper No. 16-03, 6 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2795993> skoðað 25. nóvember 2018. 
238 a-liðar 4. mgr. 17. gr. MAR. 
239 ,,ongoing negotiations.” 
240 b-liður 4. mgr. 17. gr. MAR. 
241 b-liður 5. mgr. 11. gr. MAR. 
242 c-liður 4. mgr. 17. gr. MAR. 
243 4. mgr. 4. mgr. 17. gr. MAR. 
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issuer, unless delayed disclosure is justified.”244 Með þessu er ESMA að einblína á upplýsingar 

varðandi fjárhagsstöðu útgefanda en ekki aðrar tegundir innherjaupplýsinga sem miðlaðar eru 

með markaðsþreifingu.  

Í 8. mgr. 17. gr. MAR er ákvæði sem sérstaklega nær til þeirra atvika þegar 

innherjaupplýsingum er miðlað til þriðja aðila. Í greininni segir ,,Where an issuer or an 

emission allowance market participant, or a person acting on their behalf or for their account, 

discloses any inside information to any third party in the normal course of the exercise of an 

employment, profession or duties as referred to in Article 10(1) ... .”245 Vert er að benda á að 

greinin nefnir 1. mgr. 10. gr. MAR og þau skilyrði sem þar er að finna246 en hún bindur ekki 

slíka upplýsingagjöf aðeins við miðlun innherjaupplýsinga samkvæmt þeirri grein. Í ljósi þess 

að í 4. mgr. markaðsþreifingarákvæðisins kemur fram að þegar aðili framkvæmir 

markaðsþreifingu þá sé það gert í eðlilegu sambandi við starf, stöðu og skyldur hans, má túlka 

það svo að slík miðlun ætti einnig að ná undir 8. mgr. 17. gr. MAR. Seinna í sömu málsgrein 

er tekið fram að ekki sé krafa gerð á að innherjaupplýsingar sem miðlaðar eru sé birtar ef aðilinn 

sem móttekur upplýsingarnar er bundinn trúnaði. Eins og fjallað er um fyrr í þessum kafla eru 

móttakandi markaðsþreifingar bundinn trúnaði með samþykki sínu. Það má því ætla að ekki sé 

nauðsynlegt að sækja um frestun á birtingu innherjaupplýsinga samhliða markaðsþreifingu. 

Markaðsþreifingar falla því að öllum líkindum undir undanþáguheimild til birtingu 

innherjaupplýsinga.247 Hins vegar ef miðla á rekstrarupplýsingum til móttakanda þá á 

mögulega að hafa verið búið að sækja um frestun á birtingu þeirra upplýsinga áður en að 

markaðsþreifingunni kemur.248 

Það væri ekki praktískt að krefjast af aðilum að uppfylla skilyrði beggja ákvæða. Það myndi 

reynast aðilum verulega íþyngjandi sem og fela í sér ákveðinn tvíverknað, skila af sér 

tilkynningu varðandi frestun birtingu innherjaupplýsinga samhliða þeim ítarlegu tilkynningum 

sem aðili þarf að senda sama eftirlitsaðila við framkvæmd markaðsþreifinga.  

 

3.4.8 Samantekt 

Tilkoma 11. gr. MAR verður að teljast vera jákvæð þróun enda voru samskipti sem þessi ekki 

í föstum skorðum. Ákvæðið er í takt við markmið MAR sem er að auka trúverðugleika 

                                                 
244 ESMA/2014/809, 23. 
245 Þetta ákvæði er efnislega eins og 122. gr. vvl. 
246 að miðlunin sé gerð í eðlulegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur þess sem upplýsingarnar veitir. 
247 8. mgr. 17. gr. MAR. 
248 ESMA/2014/809, 23 
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markaðarins og fjárfestavernd.249 Hvorki hefur það tíðkast að meta sérstaklega hvort að 

innherjaupplýsingum sé miðlað með svona samskiptum markaðsaðila né voru skýrar reglur 

varðandi hvað taka skal til ráða ef svo er. Með því að aðilar haldi utan um hvaða upplýsingar 

það eru sem fara á milli þeirra þá minnka líkurnar á að þeir stundi viðskipti með 

fjármálagerninga sem upplýsingarnar ná til án þess endilega að vita að þeir hafi í höndunum 

innherjaupplýsingar. Það að fara skuli eftir regluverkinu þrátt fyrir að markaðsþreifari telji að 

engum innherjaupplýsingum verði miðlað verður að teljast jákvætt út frá öryggissjónarmiðum. 

Eins og fjallað hefur verið um getur oft verið óljóst hvort ákveðnar upplýsingar skuli telja til 

innherjaupplýsinga eða ekki. Enda geta innherjaupplýsingar orðið til við markaðsþreifingu 

þrátt fyrir að engum hafi verið miðlað. Til dæmis ef markaðsþreifari fær mun betri viðbrögð 

frá móttakanda en hann búist var við þá gætu slík viðbrögð talist til innherjaupplýsinga. Góð 

viðbrögð frá fjárfestum gætu sýnt að það væri meiri eftirspurn eftir fjármálagerningnum og 

gætu fjárfestar nýtt sér það upplýsingarforskot.250  

Regluverkið mun líklegast draga úr óþarfa miðlun innherjaupplýsinga vegna þess að allar 

upplýsingar skal meta sjálfstætt. Einungis á að miðla upplýsingum sem vinna að markmiði 

markaðsþreifingarinnar. Regluverkið gerir þá kröfu að meta skuli hverja miðlun innan lögaðila 

með sama hætti. Slíkir verkferlar ættu draga úr flæði innherjaupplýsinga innan þeirra.251 

Regluverkið gerir þá kröfu að aðilar geymi öll gögn sem viðkoma markaðsþreifingunni. Slík 

framkvæmd einfaldar eftirlitsaðilum að staðreyna hvort að þessir tilteknu aðilar hafi í raun 

framið markaðssvik eða ekki. Jákvætt er að fá staðfestingu að þessi samskipti aðila við 

utanþingsviðskipti teljist ekki til ólögmætrar miðlunar upplýsinga og þá markaðssvika.252 

Aðilar geta treyst því að fari þeir eftir regluverkinu þá verða þeir ekki sakaðir um innherjasvik. 

Þetta ítarlega regluverk mun augljóslega skapa aukið aðhald og draga úr líkum á misnotkun 

upplýsinga.253 Það að formsskilyrðin við framkvæmd markaðsþreifingar séu svona ítarleg mun 

að öllum líkindum verða til þess að aðilar munu nýta milligönguaðila í enn meiri mæli. Það er 

að öllum líkindum einfaldara og ódýrara að nýta sérþekkingu slíkra aðila til framkvæmdar svo 

flókins regluverks. Það er þá milligönguaðilinn sem framkvæmir það mat hvort þær 

upplýsingar sem miðlaðar verði séu innherjaupplýsingar. Hann þarf svo að tilkynna niðurstöðu 

sína til umbjóðanda síns.  

                                                 
249 ESMA/2014/809, 8. 
250 Chiara Mosca ,,Article 10: Unlawful disclosure of inside information” í Marco Ventoruzzo og Sebastian 

Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 291. 
251 ESMA/2016/1477, 5. 
252 Sjá 32. mgr. formála MAR. 
253 Aðalsteinn E. Jónasson, Markaðssvik, (bókaútgáfan codex 2017) 263. 
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Ákvæðið er nýmæli í evrópskri löggjöf og ekki er að finna sambærileg ákvæði hér á landi. 

Þess vegna eigum við eftir að sjá betur hvernig þetta mun hafa áhrif á markaðsaðila og hvort 

aðilar muni fara eftir regluverkinu eða ekki. Í 35. mgr. formála MAR er tekið skýrt fram að það 

að framkvæma markaðsþreifingu án þess að fara eftir regluverkinu skuli ekki sjálfkrafa teljast 

til ólögmætrar miðlunar innherjaupplýsinga. Í næsta kafla verður nánar farið í 

markaðsþreifingar sem ekki fara eftir þessu regluverki og það sem kemur til álita við slíka 

framkvæmd.  
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4. Framkvæmd ,,markaðsþreifinga” utan verndarsvæðis 

4.1 Almennt 

Eins og fjallað er um í kafla 3.4.1. leggur MAR ekki skyldu á aðila að framkvæma 

markaðsþreifingar eftir regluverki markaðsþreifingarákvæðisins. Þess í stað veitir MAR 

aðilum sem fara eftir öllum ítarlegu skilyrðunum ákvæðisins, verndarsvæði til þess að miðla 

innherjaupplýsingum í tilvikum sem krefjast þess. Í þessum kafla er skoðað hvaða þýðingu það 

hefur ef aðilar framkvæma markaðsþreifingu án þess að fara eftir regluverkinu. Fyrst er litið til 

þeirra matskenndu atriða er varða gildissvið ákvæðisins eins og ,,hefðbundin viðskipti“ og 

,,vekja áhuga á hugsanlegum viðskiptum.“ Síðan er skoðað hvort að aðilar sem framkvæma 

markaðsþreifingar utan verndarsvæðisins þurfa í einhverjum tilfellum að uppfylla efnisskilyrði 

ákvæðisins. Í lok kaflans er svo borið saman regluverk markaðsþreifinga við regluverk 

endurkaupaáætlana í ljósi dóma Hæstaréttar sem féll nýverið um framkvæmd þeirra.  

 

4.2 Þýðing matskenndra atriða markaðsþreifinga 

4.2.1 ,,Hefðbundin viðskipti” 

A, c, og d liðir markaðsþreifingarákvæðisins eru heldur skýrir, þar undir eiga sjálfir útgefendur, 

aðilar með losunarheimildir og milligönguaðilar þeirra. B-liður er hins vegar matskenndari. 

Liðurinn nær til viðskipta með fjármálagerninga á eftirmarkaði. Hvort að viðskipti fara fram á 

eftirmarkaði er ekki matskennt. En auk þess að fara fram á eftirmarkaði þurfa viðskiptin að 

vera óvenjuleg hefðbundnum viðskiptum.254 Fram kemur í ákvæðinu að líta skuli til magns og 

verðmæta viðskiptanna við mat á hvort þau teljast óvenjuleg hefðbundnum viðskiptum. Meta 

þarf sjálfstætt hverju sinni hvort að viðskipti falla undir hugtakið.  

ESMA hefur fjallað um þetta í sambandi við svokölluð ,,block-trade”. Block-trade eru 

viðskipti þar sem stór hluti tiltekins fjármálagernings er seldur í einu lagi á uppboði. Tilteknum 

fjárfestum er boðið að taka þátt í uppboðinu. Áhugasamir kaupendur bjóða í hlutina lægra verð 

en markaðsverð hlutanna er.255 Sá kaupandi sem býður sem næst markaðsverðinu fær 

fjármálagerninganna.256 Hugtakið block-trade er oftast notað um 10 þúsund hluti af sama 

                                                 
254 ,,distinct from ordinary trading.” 
255 ESMA, ,,Discussion Paper, ESMA’s policy orientations on possible implementing measures under the 

Market Abuse Regulation” (14. nóvember 2013) ESMA/2013/1649, 19. 
256 Með þessu er eigandi fjármálagerninganna að koma áhættunni yfir á annan. Selji hann hlutinna á skipulegum 

verðbréfamarkaði þá getur hann ekki verið viss um hvað hann fær fyrir hlutinna. Einnig getur þetta mikla 

framboð hluta dregið niður markaðsverð. Slík uppboð eru líka framkvæmd við útboð fjármálagerninga, sjá B 

Bortolotti, W Megginson and SB Smart, ,,The Rise of Accelerated Seasoned Equity Underwritings“ (2008) 20 

Journal of Applied Corporate Finance 35, 37. 
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fjármálagerningnum.257 ESMA hefur hins vegar tekið fram að ekki skuli notast við neina 

fyrirfram gefna skilgreiningu á hugtakinu.258 Það er því matskennt hvort að umfang 

viðskiptanna sé nógu stórt til þess að réttlæta markaðsþreifingu. Ef magn hlutanna er það mikið, 

að líklegt þykir að hið skyndilega aukna framboð hlutanna á markað muni hafa mikil áhrif á 

gengi þeirra þá skuli viðskiptin teljast vera óvenjuleg. Ef viðskipti eru það stór að það eitt að 

vita af þeim teljist til innherjaupplýsinga þá uppfylla þau skilyrði þess að vera óvenjuleg 

hefðbundnum viðskiptum.259 Í sektarmáli Arion banka voru rök Fjármálaeftirlitsins þau að 

viðskiptin væru það stór að framboð þeirra gæti leitt til tímabundinnar lækkunar á verði 

hlutanna.260 Þrátt fyrir að þarna væri ekki um að ræða svokallað block-trade þá hefðu viðskipti 

hluthafans líklegast talist vera óvenjuleg hefðbundnum viðskiptum í ljósi stærðar þeirra. Með 

þessu gætu fjármálafyrirtæki, verðbréfasjóðir og lífeyrissjóðir nýtt ákvæðið til þess að stunda 

markaðsþreifingar með fjármálagerninga sem þeir eru ekki útgefandi af. 

Í ákvæðinu er tekið skýrt fram að til þess að teljast vera óvenjuleg hefðbundnum viðskipum 

verði að horfa til stærðar og verðmætis viðskiptanna. Það að aðili sem er tengdur útgefenda261 

sé að selja hluti í honum nægir ekki til þess að teljast óvenjuleg hefðbundnum viðskiptum. Þrátt 

fyrir að ákvæðið er að einhverju leyti matskennt þá er skýrt til hvaða þátta eigi að líta til. Í 

sektarmáli Arion banka fjallaði Fjármálaeftirlitið um það að seljandi bréfanna væri stór og 

leiðandi hluthafi. Fjármálaeftirlitið tók það fram að brotthvarfs slíks kjölfestufjárfestis hefur 

vanalega þau áhrif að gengi hluta lækki. Þrátt fyrir að upplýsingar um slíka sölu gætu talist til 

innherjaupplýsinga þá myndi sala slíks einstaklings ekki falla innan gildissviðs 

markaðsþreifinga einungis vegna stöðu hans. 

Þrátt fyrir að ESMA fjallaði aðeins um tilvik þegar viðskipti eru óvenju stór þá er það ekki 

þar með sagt að það útiloki önnur tilvik frá því að falla undir ákvæðið. Þetta gæti átt við um 

um fjármálagerninga sem sjaldan eða jafnvel aldrei er stundað viðskipti með. Mögulega gæti 

verið nóg að verið sé að fara eiga viðskipti með þau í þetta eina skipti burtséð frá stærðum 

viðskiptanna. Svo gæti verið að aðilar hafi fengið verðbréf við frumútboð þeirra og engin 

viðskipti hafi orðið með þau síðan. Á þessum tíma gæti markaðurinn hafa breyst frá því að 

útboðið var og erfitt gæti verið að verðmeta fjármálagerninginn enda ekkert viðmið á 

                                                 
257 B Bortolotti, W Megginson og SB Smart, ,,The Rise of Accelerated Seasoned Equity Underwritings“ (2008) 

20 Journal of Applied Corporate Finance 35, 37 ; Marc Levinson, Guide To Financial Markets ( The Economist 

Books 2000) 159. 
258 ,,Please note that the term ‘block trade’ is not being used as a technical defined term,” sjá ESMA/2015/1455 

22. 
259 ESMA/2015/1455, 22. 
260 Sjá umfjöllun í kafla 3.3.2. 
261 t.d. stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri. 
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markaðnum. Slík viðskipti myndu uppfylla það skilyrði að vera óvenjuleg hefðbundnum 

viðskiptum með tilliti til stærðar. Í ljósi þess að ESMA einbeitir sér að óvenju stórum 

viðskiptum við túlkun sína á ákvæðinu þá má ganga út frá því að ákvæðið var sett með þess 

konar viðskipti í huga. Ekki er samt hægt að útiloka að viðskipti eins og hér er nefnt gæti átt 

undir ákvæðið. Markaðsþreifari þyrfti þá að geta sýnt fram á að markaðsþreifing væri 

nauðsynleg til þess að mynda markað með fjármálagerninginn. 

Að því sögðu getur samt sem áður verið að aðilar megi hafa samskipti við kaupendur þrátt 

fyrir að viðskipti þeirra teljist ekki vera óvenjuleg. Ef viðskiptin eru það lítil að þau eru ekki 

líkleg til þess að hafa áhrif á markaðinn þá telst vitneskja um viðskiptin ekki til 

innherjaupplýsinga. Því væri ekkert sem stæði í vegi fyrir A að upplýsa B um fyrirhugaða sölu 

sína. A væri hins vegar að öllum líkindum óheimilt að miðla rekstrarupplýsingum við þessi 

viðskipti. Þrátt fyrir að viðskiptin væru lítil þá væru óbirtar rekstrarupplýsingar tengdar 

útgefandanum samt sem áður innherjaupplýsingar. En markaðsupplýsingar þess efnis að hann 

vilji selja hluti sína væri honum líklegast heimilt að miðla. 

 

4.2.2 ,,Vekja áhuga á hugsanlegum viðskiptum” 

Sé markaðsþreifingin ekki gerð í þeim tilgangi að vekja áhuga tiltekins fjárfestis á 

hugsanlegum viðskiptum þá á hún ekki að njóta verndarsvæðisins. Séu samskipti einungis gerð 

til þess að klára ákveðin viðskipti án þess að reyna að vekja áhuga fjárfesta og átta sig á 

verðmæti og magni viðskiptanna þá njóta samskiptin ekki verndar ákvæðisins. ESMA gerir 

þannig greinarmun á samskiptum sem gerð eru í þeim tilgangi að ,,conclude a transaction“ en 

ekki til að ,,gauge the conditions relating to the potential size or pricing of a transaction.“262 

Vilji aðili aðeins fá álit einhvers utanaðkomandi aðila um hugsanlegt verðmat 

fjármálagernings er ekki að sjá að slík samskipti myndu falla undir gildissviðs ákvæðisins. 

Samskipti þar sem ekki er reynt að vekja áhuga aðilans á tilteknum viðskiptum heldur aðeins 

leita ráðgjafar uppfylla ekki skilyrði ákvæðisins um hugsanleg viðskipti.263 Þetta á við hvort 

sem ráðgjöfin snýr að fjármálagerningum á eftirmarkaði eða við útboð nýs fjármálagernings. 

Slík samskipti voru umfjöllunarefni í sektarmáli breska Fjármálaeftirlitsins í máli Steven 

Harrison þann 8. september 2008.264 Málavextir voru þeir að efnaframleiðandinn Rhodia SA 

(Rhodia) hafði áform um að endurfjármagna félagið. Rhodia hafði samband við Credit Suisse 

                                                 
262 ESMA/2015/1455, 140. 
263 ,,possible transaction.“ 
264 Steven Harrison, FSA Decision Notice 8. september 2008 <www.fca.org.uk/publication/final-

notices/steven_harrison.pdf> skoðað 2. desember 2018. 
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Group AG til þess að annast framkvæmdina. Hluti af endurfjármögnunaráætluninni var að 

greiða upp tiltekin skuldabréf sem þeir höfðu áður gefið út. Credit Suisse hafði samband við 

Steve Harrison og báðu hann um ráðleggingu varðandi hvaða verð þeir ættu að kaupa bréfin 

tilbaka á. Harrison var sjóðsstjóri hjá Moore Europe Capital Management Limited (MECM). 

Sjóðurinn átti engin skuldabréf útgefin af Rhodia þegar samskiptin fóru fram. Í kjölfar 

símtalsins þá keypti Harrison 2 milljónir af hinum umræddu skuldabréfa á genginu 118,75 

evrur á skipulegum verðbréfamarkaði. Fjórum dögum seinna gerði Rhodia tilboð til þess að 

kaupa öll skuldabréfin á genginu 120,952 evrur. Breska fjármálaeftirlitið komst að þeirri 

niðurstöðu að þarna hefði Harrison gerst sekur um innherjasvik. Harrison var gert að greiða 52 

þúsund sterlingspunda í sekt. 

Breska fjármálaeftirlitið sá sig hins vegar ekki knúið til þess að sækja á þann sem miðlaði 

innherjaupplýsingunum. Þrátt fyrir að falla ekki undir gildissvið markaðsþreifinga þá geta slík 

samskipti verið lögmæt. Miðlun upplýsinga sem kann að fylgja slíkri ráðgjöf lýtur regluverki 

MiFID II265 og MiFIR266 sé aðilinn sem veitir ráðgjöfina fjármálafyrirtæki samkvæmt 

skilgreiningu laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Þar er að finna ítarlegt regluverk sem 

aðilar verða að fylgja sem starfa við fjárfestingarráðgjöf. ESMA hefur tekið fram að ákvæði 

markaðsþreifinga skuli ekki skarast á við ákvæði MiFID II.267 Á sama hátt myndu almenn 

samskipti útgefenda við hluthafa sína ekki ná undir ákvæðið. Þetta á við samskipti sem eiga 

sér stað á hluthafafundum eða með öðrum hætti.268 Ef útgefandinn væri hins vegar að vekja 

áhuga hluthafa á hugsanlegum viðskiptum þá myndu slík samskipti falla innan ákvæðisins. 

Málavextir gera verið þeir að útgefandi ætli að gefa út ákveðinn fjármálagerning. Hann 

leitar ráðgjafar varðandi hvað útboðið skuli vera stórt, á hvaða kjörum eða aðra þætti sem snúa 

að fjármálagerningnum. Hann á því í samskiptum við hugsanlega fjárfesta vegna útboðsins. 

Fjármálafyrirtækið ætlar svo sjálft að fjárfesta í þeim fjármálagerningi. Í þessum samskiptum 

er ekki aðeins verið að vekja áhuga á hinum væntanlega fjármálagerning heldur er í rauninni 

verið að semja um innihald hans. Orðalag ákvæðisins er ekki skýrt hvort að vekja þurfi áhuga 

á tilteknum fyrirfram ákveðnum fjármálagerning. Eða hvort að það sé nóg að verið sé að vekja 

áhuga á óákveðnum fjármálagerning þar sem atriði hans séu kannski háð viðbrögðum 

kaupendans. ESMA hefur tekið skýrt fram að lokuð útboð séu innan gildissviðs ákvæðisins ef 

                                                 
265 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial 

instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU [2014] OJ L 173/349. 
266 Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in 

financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 [2014] OJ L 173/84. 
267 ESMA/2013/1649, 19. 
268 ESMA/2015/1455, 23. 
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útboðið uppfyllir skilyrði ákvæðisins269 en hefur ekki fjallað nánar um hvernig túlka skuli 

,,hugsanleg viðskipti.” Einn megin tilgangur markaðsþreifingarregluverksins er að veita 

aðilum heimild til þess að miðla innherjaupplýsingum til þess að geta átt viðskipti sem annars 

væri erfitt að eiga.  

Ekki er að sjá að tilgangurinn sé að veita aðilum verndarsvæði til þess að sníða 

fjármálagerning frá grunni, þrátt fyrir að þeir ætli í framhaldi að stunda viðskipti með 

fjármálagerninginn. Það má því ganga að því að samskipti aðila áður en komið er á hreint hver 

fjármálagerningurinn er njóta ekki verndarsvæðisins. Uppfylli fjármálagerningurinn síðar 

skilyrðum ákvæðisins þá myndu samskipti þar eftir mögulega njóta verndarsvæðisins. 

Samskipti milli seljenda og kaupenda þar sem báðir aðilar taka þátt í að móta viðskiptin að 

miklu leyti þyrfti því að meta sjálfstætt hverju sinni. Meta þyrfti á hvaða tímapunkti samskipti 

hætta að teljast sem ráðgjöf og byrja að teljast sem markaðsþreifing. Þannig væri hægt að meta 

á hvaða tímapunkti sé til staðar ,,hugsanleg viðskipti’’ í skilningi MAR. Þetta hefði ESMA 

mátt fjalla meira um í leiðbeiningum sínum. Ef markaðsþreifari fer eftir öllum formsatriðunum 

varðandi ákveðin hugsanleg viðskipti sem ekkert verður síðan úr og ætlar svo að þreifa á sömu 

fjárfestum vegna annarra viðskipta þá þarf allt ferlið að byrja frá byrjunarreit. Aðilar hafa því 

í sumum tilvikum verið að opna á samskipti um mörg hugsanleg viðskipti undir sömu 

markaðsþreifingu. Með því að opna á samskipti um margskonar viðskipti í einu lagi þá komast 

þeir framhjá því að þurfa að byrja verkferlanna að nýju ef ekkert verður úr þeim.270 

Miðlun innherjaupplýsinga frá milligönguaðila til hugsanlegs fjárfestis fellur ekki undir 

verndarsvæðið nema hann sé að vinna fyrir aðila að hugsanlegum viðskiptum. Sé 

milligönguaðili að hafa samskipti við fjárfesta af fyrra bragði þá uppfyllir það ekki skilyrðið. 

Milligönguaðili gæti reynt að vekja áhuga fjárfesta á viðskiptum sem hann svo síðar kynnir 

fyrir seljanda eða útgefanda fjármálagerninga. Þrátt fyrir að slík samskipti gætu fallið undir 

undanþáguheimildina þá er ekki að sjá að hún nyti verndarsvæðisins. 

 

4.3. Framkvæmd ,,markaðsþreifinga’’ utan verndarsvæðis 

4.3.1 Þýðing þess að vera utan verndarsvæðis 

Í 35. mgr. formála MAR er tekið fram að framkvæmd markaðsþreifinga utan regluverksins 

skuli ekki teljast sjálfkrafa til ólögmætrar miðlunar innherjaupplýsinga. Hvort slík miðlun 

upplýsinga skuli teljast ólögmæt í skilningi 10. og 14. gr. MAR þarf að meta með tilliti til allra 

                                                 
269 ESMA/2015/1455, 22. 
270 Tom Young, ,,MAR’s top three concerns revealed” ( 2. febrúar, London 2017) International Financial Law 

Review 2. 
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ákvæða reglugerðarinnar. Við slíkt mat ber að ítreka að meginreglan er að miðlun 

innherjaupplýsinga er ólögmæt.271 Í 10. gr. MAR er síðan tekið fram að öll miðlun 

innherjaupplýsinga telst ólögmæt nema hún sé gerð í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða 

skyldu þess er upplýsingarnar veitir. Slíka undanþáguheimild frá meginreglu skal ávallt túlka 

þröngt.272 Var það meðal annars staðfest með tilliti til miðlunar innherjaupplýsinga af 

Evrópudómstólnum í máli Grøngaard og Bang.273  

Eins og fjallað er um í 3.3.2 þá verður miðlunin einnig að vera nauðsynleg til þess að sá 

sem framkvæmir miðlunina geti sinnt starfi sínu með hagsmuni félagsins í huga. Miðlunin þarf 

að vera nauðsynleg til þess að að ná ákveðnu markmiði eins og að verðmeta fjármálagerning 

eða átta sig á eftirspurn eftir honum. Hún má ekki eiga sér stað einungis til þess að upplýsa 

móttakanda um ákveðna hluti svo að kaupandi og seljandi hafi sömu upplýsingar við 

viðskiptin. Það að seljandi vilji að hann og kaupandi hafi sömu upplýsingar við framkvæmd 

viðskipta réttlætir ekki miðlun innherjaupplýsinga.274 Meta þarf hverja miðlun sjálfstætt út frá 

þessum skilyrðum. Markaðsþreifari má því einungis miðla innherjaupplýsingum til 

starfsmanna móttakanda sem eru hæfir til þess að móttaka upplýsingarnar.275 Starfsmaðurinn 

þarf einnig sjálfur að vera nauðsynlegur fyrir framkvæmd viðskiptanna. Lögaðili getur verið 

gerður ábyrgur ef starfsmenn hans brjóta gegn ákvæðum MAR og ef lögaðilinn hefur ekki gert 

viðeigandi ráðstafanir innan starfseminnar til þess að hindra slíkt.276 Hver einasta miðlun 

innherjaupplýsinga á milli starfsmanna innan móttakanda þurfa því að uppfylla skilyrði 8. og 

10. gr. MAR hvort sem farið sé eftir markaðsþreifingarregluverkinu eða ekki.277 Auk þessara 

skilyrða þá krefst markaðsþreifingarákvæðið að aðilar uppfylli önnur efnisskilyrði til þess að 

njóta verndarsvæðisins. Hér að neðan er farið yfir öll þau skilyrði og skoðað hvort uppfylla 

þurfi sambærileg skilyrði þrátt fyrir að ætla ekki að njóta verndarsvæðisins. 

 

1) ,,Markaðsþreifari skal meta hvort að innherjaupplýsingum verði miðlað við framkvæmd 

markaðsþreifingar.” – 3 .mgr. 11. gr. MAR.278 

                                                 
271 c-lið 1. mgr. 14. gr. MAR. 
272 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða (Bókaútgáfan Codex 2007) 337. 
273 Mál C-384/02 Criminal proceedings against Knud Grøngaard and Allan Bang (2005) ECR I-9939 27. mgr. 
274 Chiara Mosca, ,,Article 10: Unlawful disclosure of inside information“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian 

Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 296. 
275 Sjá umfjöllun í kafla 3.4. 
276 8. gr. MAD. 
277 Chiara Mosca, ,,Article 10: Unlawful disclosure of inside information“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian 

Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 295. 
278 ,,A disclosing market participant shall, prior to conducting a market sounding, specifically consider whether 

the market sounding will involve the disclosure of inside information”. 



 

55 

 

 

Í lok 35. mgr. formála MAR kemur fram að krafa er gerð um að aðilar meti hvort 

innherjaupplýsingum verði miðlað við framkvæmd markaðsþreifinga. Ekki er þar tekið fram 

að slíkt mat skuli einungis gert ef markaðsþreifingin sé framkvæmd undir verndarsvæðinu. Ef 

markaðsþreifing á að eiga sér stað undir verndarsvæðinu þurfa aðilar hins vegar að skrá niður 

niðurstöðu sína eftir stöðluðu formi.279 Því er ljóst að allir aðilar þurfa að uppfylla þetta skilyrði 

hvort sem nýta eigi verndarsvæðið eða ekki. 

 

2) ,,Móttakandi markaðsþreifingar er skylt að meta sjálfur hvort þær upplýsingar sem til hans 

er miðlað séu innherjaupplýsingar.” - 7. mgr. 11. gr. MAR.280 

 

Eins og breska fjármálaeftirlitið fjallaði um í máli Einhorn281 þá er alltaf krafa á að móttakandi 

meti allar upplýsingar sem miðlað er til hans. Allir aðilar þurfa því að uppfylla þetta skilyrði 

hvort sem nýta eigi verndarsvæðið eða ekki. 

 

3) ,,Áður en markaðsþreifing er framkvæmd verður markaðsþreifari að afla samþykkis 

móttakanda fyrir henni.” – a-liður 5. mgr. 11. gr. MAR.282 

 

Það að miðla innherjaupplýsingum til utanaðkomandi aðila sem ekki vill taka við slíkum var 

álitaefni Breska fjármálaeftirlitsins í sektarmáli Andrew Jon Osborne þann 15. febrúar 2012.283 

Osborne var miðlarinn sem vann fyrir Merrill Lynch og sá um markaðsþreifinguna í máli 

Einhorn. Osborne var sektaður um 350 þúsund sterlingspund vegna ólögmætrar miðlunar 

innherjaupplýsinga. Samkvæmt túlkun Breska fjármálaeftirlitsins um heimild aðila til þess að 

miðla innherjaupplýsingum þá verður samþykki og trúnaðaryfirlýsing aðila að liggja fyrir. Sé 

það ekki gert telst miðlunin ekki vera í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur þess sem 

upplýsingarnar veitir. Aðilar þurfa því að uppfylla þetta efnisskilyrði hvort sem þeir eru undir 

regluverkinu eða ekki. 

 

                                                 
279 Sjá viðauka I og II í innleiðingarreglugerðinni. 
280 ,,..the person receiving the market sounding shall assess for itself whether it is in possession of inside 

information or when it ceases to be in possession of inside information.” 
281 Sjá umfjöllun í kafla 3.4.1. 
282 ,, obtain the consent of the person receiving the market sounding to receive inside information.” 
283 Andrew Osborne, FSA Decision Notice 15. febrúar 2012 <www.fca.org.uk/publication/final-

notices/andrew_osborne.pdf> sótt 12. nóvbember 2018. 
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4) ,,Markaðsþreifari skal upplýsa móttakanda að honum sé óheimilt að nota upplýsingarnar, 

beint eða óbeint, til viðskipta með fjármálagerninga eða fjármálagerninga þeim tengdum” – b 

og c-liðir 5. mgr. 11. gr. MAR.284 

 

Við framkvæmd markaðsþreifingar þá verður móttakandi upplýsinganna að innherja.285 Hafi 

markaðsþreifingin verið framkvæmd af útgefandanum þá ber honum skylda að skrá 

móttakandann og tiltekna starfsmenn hans í innherjaskrá sína. Útgefandanum ber þá skylda til 

þess að upplýsa móttakanda skriflega um þær reglur og skyldur sem fylgja því að búa yfir 

innherjaupplýsingum. Einnig skal upplýsa hinn nýja innherja um þau viðurlög sem gilda ef 

hann skyldi brjóta gegn þeim.286 Engin slík regla krefst þess að aðrir en útgefendur upplýsi 

aðila um reglur varðandi innherjaupplýsingar með þessum hætti. Þrátt fyrir að engin ákveðin 

regla kveði á um slíka skyldu þá er það talið falla innan skyldu þeirra sem miðla 

innherjaupplýsingum að taka tilteknar ráðstafanir til þess að draga úr líkum á 

innherjasvikum.287 

 

5) ,,Markaðsþreifari skal upplýsa móttakanda að með samþykki sínu ber hann trúnaðarskyldu 

varðandi upplýsingarnar” - d-liður 5. mgr. 11. gr. MAR.288 

 

Útgefendur mega ekki miðla innherjaupplýsingum til þriðja aðila án þess að tilkynna þær 

opinberlega samtímis. Hægt er að víkja frá þessari meginreglu ef móttakandi upplýsinganna 

gengst undir trúnaðarskyldu.289 Útgefandi þarf því að fá móttakanda til þess að skrifa undir 

trúnaðarskyldu hvort sem markaðsþreifing er framkvæmd undir verndarsvæðinu eða ekki. Ekki 

er sérregla sem kveður á um slíka skyldu til annarra en útgefenda en það myndi líklegast falla 

undir starfsskyldu þess aðila sem miðlar innherjaupplýsingunum. 

 

                                                 
284 ,,inform the person receiving the market sounding that he is prohibited from using that information or 

attempting to use that information, by acquiring or disposing of, for his own account ot for the account of a third 

party, directly or indirectly, financial instruments relating to that information.“ 
285 Sjá umfjöllun í kafla 2.2.2. 
286 2. mgr. 18. gr. MAR. 
287 Chiara Mosca, ,,Article 10: Unlawful disclosure of inside information“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian 

Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 287. 
288 ,,inform the person receiving the market sounding that by agreeing to receive the information he is obliged to 

keep the information confidential.” 
289 8. mgr. 17. gr. MAR. 
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6) ,,Markaðsþreifari skal upplýsa móttakanda um það hvenær upplýsingar hætta að teljast til 

innherjaupplýsinga” – 6. mgr. 11. gr. MAR.290 

 

Ekki virðist vera nein regla sem kveður á um slíka skyldu önnur en sú sem finna má í 

regluverkinu. Eðli máls samkvæmt þá myndi móttakandi oftast verða var við það þegar 

innherjaupplýsingarnar hætta að teljast slíkar. Það myndi gerast með opinberun þeirra 

upplýsinga291 samkvæmt 17. gr. MAR eða þegar viðskiptin ganga í gegn. Ef móttakandi 

upplýsinganna á sjálfur ekki aðild að viðskiptunum þá myndi hann samt verða var við þau 

vegna tilkynningarskyldu utanþingsviðskipta.292 Upp geta komið tilvik þar sem móttakandi 

dregur sig úr viðræðum að tilteknum viðskiptum og aldrei verður úr sölunni eða útgáfunni sem 

markaðsþreifingin náði til. Þá gæti verið erfitt fyrir móttakanda að átta sig á hvenær 

upplýsingarnar hætta að teljast til innherjaupplýsinga. Undir kringumstæðum sem þessum væri 

hentugt að markaðsþreifari tilkynni honum um slík afdrif. 

 

7) ,,Markaðsþreifari skal geyma öll gögn varðandi markaðsþreifinguna í 5 ár’’ – 8. mgr. 11. 

gr. MAR.293 

 

Engin slík krafa er gerð á aðila sem framkvæma markaðsþreifingu utan regluverksins. Þessi 

skylda er beintengd þeim ítarlegu formsskilyrðum sem regluverkið leggur á aðila varðandi 

gagnavarðveislu.294 

 

Samkvæmt ofangreindu virðast útgefendur þurfa að uppfylla nánast öll efnisskilyrði 

regluverksins hvort sem þeir ætli að nýta sér verndarsvæðið eða ekki. Eina viðbótarkrafan auk 

formsskilyrðanna er að tilkynna móttakanda hvenær upplýsingarnar hætta að teljast til 

innherjaupplýsinga. Með tilliti til þeirra fjölda starfsmanna sem oftast starfa hjá útgefendum 

                                                 
290 ,,Where information that has been disclosed in the course of a market sounding ceases to be inside 

information the disclosing market participant shall inform the recipient accordingly, as soon as possible.” 
291 17. gr. MAR 
292 Niamh Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation (2014) 488–493. 
293 The disclosing market participant shall keep the records referred to in this Article for a period of at least five 

years. 
294 Commission Delegated Regulation (EU) 2016/960 of 17 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 

596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the 

appropriate arrangements, systems and procedures for disclosing market participants conducting market 

soundings [2016] OJ L 160/29 ; Commission Implementing Regulation (EU) 2016/959 of 17 May 2016 laying 

down implementing technical standards for market soundings with regard to the systems and notification 

templates to be used by disclosing market participants and the format of the records in accordance with 

Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council [2016] OJ L 160/23. 
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ætti ekki að vera það flókið að setja upp verkferla þar sem formsskilyrði gagnavarðveislunnar 

eru uppfyllt. Í stað þess að meta hverja einustu miðlun út frá öllum ákvæðum MAR þá getur 

útgefandinn andað léttar vitandi að hann starfi undir verndarsvæðinu. Þrátt fyrir að 

formsskilyrðin geti verið ítarleg þá eru þau réttlætanleg vegna þeirrar áhættu á ólögmætri 

miðlun innherjaupplýsinga sem stafar af markaðsþreifingum. Útgefendur spila veigamikið 

hlutverk í að ná þeim markmiðum er snúa að jafnræði og vernd fjárfesta sem og endurnýja 

traust og trúverðugleika markaðarins. Markaðsþreifingarákvæðið er sniðið til þess að koma til 

móts við þá framkvæmd markaðsþreifinga sem stunduð hefur verið til fjölda ára. Ákvæðið 

dregur línu varðandi hvað skuli teljast heimilt með slíkum samskiptum og hvað ekki. Ein megin 

ástæða ákvæðisins er einmitt að einfalda útgefendum að safna fé.295 Það má því ganga út frá 

því að miklar væntingar verði gerðar til þess að þær markaðsþreifingar sem þeir framkvæma 

verði í samræmi við ákvæði regluverksins.  

Þær kröfur sem nefndar voru hér að ofan sem lagðar eru á útgefenda296 eiga ekki við um 

aðila sem framkvæmt gætu markaðsþreifingar vegna viðskipta með fjármálagerninga á 

eftirmarkaði.297 Sjóðir og fjármálafyrirtæki sem ekki eru útgefendur í skilningi MAR eða 

einstaklingar sem eru eigendur fjármálagerninga eru því undanskyldir þessum kröfum í 

hefðbundinni starfsemi sinni. Eðli máls samkvæmt hafa eigendur fjármálagerninga í flestum 

tilfellum ekki sama magn af innherjaupplýsingum og útgefendur þeirra. Einnig er eðli 

innherjaupplýsinga sem eigendur þeirra hafa oftast ekki jafn viðkvæmar og þær sem útgefendur 

hafa. Í markaðsþreifingu milli eigenda fjármálagerninga og hugsanlegs fjárfestis er því ekki 

sama hættan á að viðkvæmar innherjaupplýsingar gangi á milli aðila. Eins og fjallað er um í 

2.3.1 var hin hefðbundna undanþáguheimild til miðlunar innherjaupplýsinga aðallega hugsuð 

með miðlun innherjaupplýsinga innan sama lögaðila, eða á milli aðila sem hafa sömu eða 

sambærilega hagsmuni að gæta. Hættan á innherjasvikum verður mikið meiri þegar 

innherjaupplýsingum er miðlað á milli aðila sem ekki hafa sömu hagsmuni að gæta. 

Sérstaklega erfitt er fyrir einstaklinga að fylgja því ítarlega regluverki sem verndarsvæðinu 

fylgir. Hins vegar er erfiðara að heimfæra almennan fjárfesti undir undanþáguheimildina til 

miðlunar innherjaupplýsinga. Meta þyrfti innherjaupplýsingarnar sem verið er að miðla. 

Ólíklegra er að almennur fjárfestir sem fellur undir gildissvið markaðsþreifinga298 mætti miðla 

viðkvæmum rekstrarupplýsingum um útgefanda undir almennu undanþáguheimildinni. Miðlun 

                                                 
295 Niamh Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation ( Oxford 2014) 726. 
296 8. mgr. 17. gr. og 18. gr. MAR. 
297 b-liðar 1. mgr. 11. gr. MAR. 
298 óhefðbundin venjulegum viðskiptum – b-liður 1. mgr. 11. gr. MAR. 
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sjálfsprottinna markaðsupplýsinga væri mun réttlætanlegra. Það eitt og sér að fjárfestirinn ætli 

að selja fjármálagerninganna telst til sjálfsprottinna innherjaupplýsinga (markaðsupplýsinga). 

Þeim upplýsingum væri honum heimilt að miðla ef þörf væri á. 

Ef aðili er eigandi fjármálagerninga en uppfyllir ekki skilyrði b-liðar þess efnis að eign hans 

sé óhefðbundin þá er erfitt að færa rök fyrir lögmæti þeirrar miðlunar. Það að ákvæðið tekur 

skýrt fram að viðskipti eigenda fjármálagerninga þurfi að vera óhefðbundin bendir til þess að 

nær ómögulegt væri að réttlæta miðlun innherjaupplýsinga við hefðbundin viðskipti. Ólíklegt 

er að markaðsþreifing utan verndarsvæðisins væri lögmæt undir undanþáguheimildinni ef hún 

uppfyllir ekki þetta skilyrði. Slík miðlun þætti tilgangslaus í ljósi þess að hann ætti að geta selt 

hlutina í gegnum kauphöll og því væri ekki nauðsyn á miðluninni. 

Öruggast væri fyrir aðila sem ætla að framkvæma markaðsþreifingu utan verndarsvæðisins 

að uppfylla flest ef ekki öll efnisskilyrði ákvæðisins. Ákvæðið var sett til þess að koma til móts 

við utanþingsviðskipti aðila með þessum hætti. Ákvæðið er sniðið til þess að taka á þeirri hættu 

sem skapast án þess að leggja bann við slík samskipti. Ekki aðeins myndi það draga úr líkum 

á að aðili gerist sekur um innherjasvik vegna gáleysis heldur væri einnig auðveldara að réttlæta 

lögmæti miðlunarinnar fyrir eftirlitsaðilum.  

 

4.3.2 Markaðsþreifing við yfirtökur og samruna utan verndarsvæðis 

Eins og fjallað hefur verið um er sérákvæði sem nær einungis til markaðsþreifinga sem gerðar 

eru til þess að ná fram yfirtöku eða samruna.299 Við framkvæmd slíkra viðskipta er oft 

nauðsynlegt að miðla innherjaupplýsingum á milli aðila til þess að verðmeta félagið sem allra 

best. Slíkt fer oftast fram með áreiðanleikakönnun þar sem ítarlega er farið yfir öll gögn 

félagsins. Ákvæðið er beintengt ákvæði 4. mgr. 9. gr. MAR sem heimilar aðilum að klára slík 

viðskipti þrátt fyrir að búa yfir innherjaupplýsingum. Ólíkt 1. mgr. 11. gr. MAR þá veitir þetta 

ákvæði kaupendum fjármálagerninga verndarsvæði en ekki seljendum. Þetta er því heimild 

fyrir utanaðkomandi aðila sem hafa mögulega enga hagsmuni með útgefandanum til þess að 

miðla innherjaupplýsingum honum tengdum. Miðlunin er samt sem áður bundin til eigenda 

fjármálagerninga. Þannig getur yfirtökuaðili ekki miðlað innherjaupplýsingum varðandi 

útgefandann til annarra utanaðkomandi aðila undir verndarsvæðinu. 

Ef litið er til orðalags ákvæðisins þá veitir það heimild til þess að miðla 

innherjaupplýsingum til rétthafa fjármálagerninganna.300 Miðlunin virðist því vera bundin við 

                                                 
299 Sjá umfjöllun í kafla 3.4.4. 
300 ,,disclose of inside information ... to parties entitled to the securities ... .”  
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sjálfa eigendur fjármálagerninganna en ekki til dæmis stjórnarmanna félagsins eða aðra innan 

þess. Algengt er við yfirtökur og samruna að yfirtökuaðilinn setur sig fyrst í samband við 

stjórnarmenn félagsins til þess að kanna hverjir möguleikar eru á viðskiptunum. Þannig fara 

oft af stað samskipti á milli yfirtökuaðila og stjórnarmanna áður en hluthafarnir sjálfir vita af 

komandi tilboði. Í þessum samskiptum reynir yfirtökuaðilinn að sannfæra stjórnarmennina um 

kosti yfirtökunnar í von um að fá þá til þess að mæla með yfirtökunni við hluthafa.301 Í mörgum 

tilfellum eru þessir stjórnarmenn hluthafar sjálfir og í þessum samskiptum er oft samið um að 

stjórnarmennirnir skuldbindi sig til þess að ganga að yfirtökunni þegar að kosningum kemur. 

Nefnd á vegum City of London Law Society (CLLS) sem fengin var til þess að fjalla um 

framkvæmd samruna og yfirtöku út frá ákvæðum MAR taldi að öll slík samskipti féllu fyrir 

utan verndarsvæði ákvæðisins.302 Slík túlkun er í samræmi við að túlka skuli lagaákvæði í sem 

bestu samræmi við orðalag þess.303 Þau fælu ekki í sér samskipti við rétthafa 

fjármálagerninganna sem á að bjóða í. Þrátt fyrir að í mörgum tilfellum væru stjórnarmenn 

einnig eigendur fjármálagerninganna þá þarf að hafa samband við alla rétthafa 

fjármálagerninganna en ekki aðeins útvalda. Þetta er í samræmi við meginreglu 

verðbréfamarkaðsréttar um jafnt aðgengi aðila að upplýsingum. Samkvæmt 2. mgr. 11. gr. 

MAR þurfa innherjaupplýsingarnar sem miðla má undir þessu ákvæði að vera nauðsynlegar 

fyrir alla rétthafa fjármálagerninganna til þess að mynda sér skoðun um viðskiptin. Miðlun sem 

aðeins snýr að stjórnarmönnum og er gerð til þess að fá þeirra stuðning og skuldbindingu til 

atkvæðagreiðslu uppfyllir ekki þetta efnisskilyrði.304 Samskipti yfirtökuaðila og stjórnarmanna 

áður en tilboð er gert er ekki sjálfkrafa óheimil. Ef í þeim samskiptum fara á milli aðila 

innherjaupplýsingar þá þyrfti að meta lögmæti þeirra út frá hinni hefðbundnu 

undanþáguheimild. 

Ef markaðsþreifing er framkvæmd sem uppfyllir það skilyrði að vera gerð til allra rétthafa 

fjármálagerninganna en þreifingin fer ekki eftir regluverki 11. gr. MAR þá er líklegt að sömu 

sjónarmið yrðu til skoðunar og rætt er í kaflanum á undan. Fari þreifingin eftir öllum 

                                                 
301 Arad Reisberg, ,,Article 11: Market soundings“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), Market 

Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 304. 
302 City of London Law Society and Law Society Company Law Committees’ Joint Working Parties on Market 

Abuse, ,,Market Abuse Regulation (EU MAR) Q&A Prepared by the City of London Law Society and Law 

Society Company Law Committees” Joint Working Parties on Market Abuse: Share Plans and Takeovers Code 

(22. maí 2018) Q1 13 

<www.citysolicitors.org.uk/attachments/category/114/CLLS%20and%20Law%20Society%20MAR%20QA%2

0-%20updated%2022%20May%202018.pdf> skoðað 18. nóvember 2018.  
303 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða (Bókaútgáfan Codex 2007) 337. 
304 Arad Reisberg, ,,Article 11: Market soundings“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), Market 

Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 304. 
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efnisskilyrðum ákvæðisins en ekki formsskilyrðum þá eru líkur fyrir því að hún teljist vera í 

eðlilegu sambandi við starf, stöðu og skyldur aðilanna og falli því innan undanþáguheimildar 

10. gr. MAR. 

 

4.4 Samanburður verndarsvæða markaðsþreifinga og endurkaupaáætlana 

Í kafla 3.4.2 voru nefnd önnur verndarsvæði innan verðbréfamarkaðsréttar. Falli aðilar undir 

verndarsvæði vita þeir með vissu að þeir séu ekki að brjóta gegn banni við ákveðinni 

markaðsmisnotkun eða innherjasvikum. Ekki verður fjallað frekar um öll verndarsvæðin. Í 

þessum kafla verður eitt þeirra tekið fyrir til þess að veita betri skilning á túlkun verndarsvæðis. 

Skoðað er hvaða hugsanlega þýðingu það hefur ef aðilar kjósa að framkvæma 

markaðsþreifingu utan þess.  

Það telst ekki til innherjasvika að stunda viðskipti með eigin hluti þrátt fyrir að hafa undir 

höndunum innherjaupplýsingar ef að viðskiptin eru gerð á grundvelli endurkaupaáætlana.305 

Viðskiptin verða hins vegar að uppfylla fjölda skilyrða sem lögð hafa verið.306 

Endurkaupaáætlun er það að eiga viðskipti með eigin hlutabréf í samræmi við VIII. kafla laga 

nr. 2/1995 um hlutafélög. Undir háttsemina felst að útgefandinn kaupir útistandandi eigin bréf. 

Ástæður fyrir slíkum viðskiptum geta verið margskonar. Þær geta verið vegna skuldbindinga 

útgefandans vegna breytilegra skuldabréfa eða kaupréttar starfsmanna. Breytilegt skuldabréf 

er í raun lán en þegar kemur að gjalddaga þá ræður lánveitandi hvort hann vilji fá lánið greitt 

með peningum eða hlutafé útgefandans. Kaupréttur starfsmanna eru umsamin réttindi sumra 

starfsmanna útgefenda til þess að kaupa hlutabréf á fyrirfram ákveðnu verði að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum.307 Í báðum tilvikum þyrfti útgefandinn að eiga hlutabréf til þess að 

standa við þessar skuldbindingar sínar. Einnig gæti útgefandinn verið að kaupa hlutina til þess 

að lækka framboð þeirra á markaði og því koma í veg fyrir að aukið framboð skil sér í lækkun 

bréfanna.308 Sem útgefandi þá hefur aðilinn í mörgum tilfellum innherjaupplýsingar og mætti 

                                                 
305 5. gr. MAR og 2. mgr. 119. gr. vvl. 
306 Núgildandi skilyrði er að finna í 2. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005. Samhliða innleiðingu MAR 

verður innleitt nýtt regluverk sem er að finna í : Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 

2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard 

to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation 

measures [2016] OJ L 173/34. 
307 Með slíkum samningum er verið að gera hagsmuni félagsins að einkahagsmunum starfsmannsins. Samningar 

sem þessir eru mikið notaðir til þess að halda mikilvægum starfsmönnum innan félagsins, sjá Alþt. 1999 – 2000, 

þskj. A-deild, 849 – 547. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið.  
308 Emilios E. Avgouleas, The Mechanics and Regulation of Market Abuse: A Legal and Economic Analysis 

(Oxford 2005) 280.  
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því ekki eiga viðskipti með þá hluti sem þeim tengjast. Einnig gæti sú vitneskja ein og sér að 

ætla að kaupa eigin hluti verið nóg til að teljast til innherjaupplýsinga.309  

Það telst heldur ekki til markaðsmisnotkunar að stunda viðskipti með eigin hluti ef svo er 

gert með endurkaupaáætlun.310 Markaðsmisnotkun er háttsemi sem skilgreind er í 12. gr. MAR 

og 117. gr. núgildandi verðbréfaviðskiptalaga. Með ákvæðinu er aðilum óheimilt að haga sér á 

markaði með hætti sem blekkir aðra fjárfesta eða skapar rangar hugmyndir um verðmæti 

tiltekinna fjármálagerninga. Á einfaldan hátt er hægt að útskýra muninn á markaðsmisnotkun 

og innherjasvikum með þeim hætti, að með innherjasvikum er aðili að nýta sér 

upplýsingaforskot um staðreyndir sem aðrir markaðsaðilar hafa ekki. Með markaðsmisnotkun 

er aðilinn hins vegar að nýta sér þá stöðu að aðrir markaðsaðilar búa yfir röngum eða 

misvísandi upplýsingum. Einnig telst það til markaðsmisnotkunar að dreifa slíkum misvísandi 

upplýsingum.311 Markaðsmisnotkunarákvæði 117. gr. vvl. eins og við þekkjum það í dag var 

tekið upp hér á landi í kjölfar innleiðingar á MAD.312 Ákvæði 117. gr. er byggt á a-c. lið 2. 

mgr. 1. gr. MAD. 

Í 1. til 3. mgr. 117. gr. eru talin upp mismunandi háttsemi sem telst til markaðsmisnotkunar. 

Nánari útlistun á hvað felst í markaðsmisnotkun er að finna í 7. – 9. gr. reglugerðar nr. 

630/2005. Í 1. mgr. greinarinnar kemur fram að óheimilt er að eiga viðskipti eða gera tilboð 

sem gefa eða eru líkleg til að gefa framboð, eftirspurn eða verð fjármálagerninga ranglega eða 

misvísandi til kynna. Óheimilt er að tryggja óeðlilegt verð eða búa til verð á einum eða fleirum 

fjármálagerningum. Í b-lið 1. mgr. er að finna undantekningarheimild við þessu. Skilyrði 

undantekningarreglunnar eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi þarf aðilinn sem átti viðskiptin eða gaf 

fyrirmæli um þau að sýna fram á að ástæður að baki þeim séu lögmætar. Í öðru lagi þurfa 

viðskiptin eða fyrirmælin að hafa verið í samræmi við viðurkennda markaðsframkvæmd. 

Markaðsframkvæmd er skilgreind sem framkvæmd sem eðlilegt er að gera ráð fyrir að sé 

viðhöfð á einum eða fleiri fjármálamörkuðum og Fjármálaeftirlitið hefur viðurkennt með þeim 

hætti sem kveðið er á um í reglugerð nr. 630/2005.313 Í 10. gr. þeirrar reglugerðar er að finna 

upptalningu á þeim þáttum sem Fjármálaeftirlitið skal líta til við mat á því hvort um 

viðurkennda markaðsframkvæmd sé að ræða. Meðal atriða sem líta skal til er gagnsæi og 

nauðsynjar markaðsframkvæmdarinnar, þeirrar áhættu sem henni fylgir og hvernig hún 

                                                 
309 Emilios E. Avgouleas, The Mechanics and Regulation of Market Abuse: A Legal and Economic Analysis 

(Oxford 2005) 526. 
310 1. mgr. 3. mgr. 115. gr. vvl. 
311Aðalsteinn E. Jónasson, ,,Viðskipti með fjármálagerninga’’ (Bókaútgáfan Codex 2009) 518. 
312 Innleidd með lögum nr. 31/2005 um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, með síðari breytingum. 
313 13. tl. 2. gr. vvl. 
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samrýmist öðrum viðskiptavenjum markaðarins. Fjármálaeftirlitið skal birta ákvarðanir um 

hvers kyns hegðun skuli teljast til viðurkenndrar markaðsframkvæmdar.314 Hegðun sem ekki 

hefur verið samþykkt af Fjármálaeftirlitinu skal hins vegar ekki vera talin óviðunandi einungis 

vegna þess að hún hefur ekki verið samþykkt.315 Aðilar geta því staðið frammi fyrir óvissu um 

hvort að háttsemin þeirra teljist til viðurkenndrar markaðsframkvæmdar eða ekki.  

Þannig er óheimilt að eiga viðskipti eða gera tilboð sem gefa framboð, eftirspurn eða verð 

fjármálagerninga ranglega til kynna. En séu viðskiptin gerð í samræmi við endurkaupaáætlun 

og í samræmi við áðurnefnda reglugerð þá fellur hegðunin ekki undir markaðsmisnotkun. Við 

framkvæmd endurkaupaáætlana þurfa aðilar því ekki að meta lögmæti viðskiptanna. Ekki 

þyrfti að meta hvort viðskipti þeirra myndu teljast þess eðlis að gefa eða vera líkleg til að gefa 

framboð, eftirspurn eða verð fjármálagerninga ranglega eða misvísandi til kynna, eða tryggja 

óeðlilegt verð. 

Verndarsvæðið sem aðilar njóta við framkvæmd endurkaupaáætlana nær því bæði til 

markaðsmisnotkunar og innherjasvika. Ef aðilar fylgja regluverkinu geta þeir verið vissir um 

að háttsemi þeirra falli undir undanþáguheimild til þess að stunda viðskipti þrátt fyrir að hafa 

undir höndunum innherjaupplýsingar. Einnig þurfa þeir ekki að nýta sér 

undantekningarheimild b-liðar 1. mgr. 117. gr. vvl. og skoða hvort að háttsemi þeirra teljist til 

viðurkenndrar markaðsframkvæmdar. 

Meðal þeirra skilyrða sem útgefendur þurfa að uppfylla til þess að njóta verndarsvæðisins 

er að falla undir gildissvið verndarsvæðisins. Gildissviðið nær til verðbréfafyrirtækja og 

lánastofnana í skilningi laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.316 Þau efnisskilyrði sem þarf 

að uppfylla eru meðal annars að birta þarf almenningi ítarlega lýsingu á áætluninni og hver 

markmið hennar eru, hvert hámarksendurgjald sé fyrir hluti og fjölda þeirra hluta sem áætlunin 

nær til.317 Skilyrðin vinna að því að viðhalda gagnsæi markaðarins. Slíkt gagnsæi væri ekki til 

staðar ef endurkaupaáætlanir væru framkvæmdar án þess að vera birtar almenningi. Einnig má 

aðili ekki kaupa bréf á hærra verði en sem nemur hæsta verði síðustu, óháðu viðskipta og hæsta 

fyrirliggjandi óháða boði í þeim viðskiptakerfum sem kaupin fara fram.318 Þetta dregur úr líkum 

á að aðilar geti blekkt markaðinn og framið markaðsmisnotkun. Einnig þurfa útgefendur að fá 

annan aðila til þess að framkvæma viðskiptin. Fjármálafyrirtæki eða lánastofnanir taka að sér 

                                                 
314 Reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005 12. gr. 
315 Reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005 2. mgr. 10. gr.  
316 2. gr. viðauka reglugerðar nr. 630/2005. 
317 4. gr. viðauka reglugerðar nr. 630/2005. 
318 5. gr. viðauka reglugerðar nr. 630/2005. 
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það verkefni að framkvæma endurkaupaáætlun fyrir hönd útgefandans.319 Með þessu er verið 

að hindra það að þeir aðilar er búa yfir innherjaupplýsingum innan útgefandans sjái um 

framkvæmdina. Þannig er dregið úr líkum á innherjasvikum. 

Verndarsvæðið við endurkaupaáætlanir var fyrst kynnt til sögunnar hér á landi árið 2005 

eftir innleiðingu MAD.320 Fyrir þann tíma þurfti að meta háttsemi aðila við framkvæmd 

endurkaupaáætlana í samræmi við markaðsmisnotkunarákvæði gildandi laga hverju sinni. Á 

sama hátt og meta þarf í dag markaðsþreifingar út frá almennri undanþáguheimild til miðlunar 

innherjaupplýsinga. Ástæða þess að verndarsvæðið fyrir endurkaupaáætlanir var tekið upp var 

sú að framkvæmdastjórnin gerði sér grein fyrir mikilvægi slíkra viðskipta. Ef ekki væri sérstakt 

verndarsvæði fyrir viðskiptin þá stæðu útgefendur fyrir óvissu og óþarfa áhyggjum. 

Framkvæmdastjórninni var ljós sú mikla áhætta sem stafaði af slíkum viðskiptum með tilliti til 

markaðssvika. Því var ákveðið að viðskiptin þyrftu að vera undir eftirliti og fara eftir ítarlegu 

regluverki.321 Þessi sjónarmið framkvæmdastjórnarinnar eru sambærileg þeim sjónarmiðum 

sem liggja að baki markaðsþreifingarregluverksins. Veita útgefendum hugarró frá því að þeir 

séu að stunda ólögmæt viðskipti en á sama tíma bæta gagnsæi og jafnræði markaðarins.322 

Áhugavert er að benda á að orðatiltækið ,,safe-harbour” kemur hvergi fram í regluverki MAD 

um endurkaupaáætlanir.323 CESR notaði hins vegar hugtakið í leiðbeiningum sínum um túlkun 

á MAD.324 Á sama hátt notar ESMA hugtakið í leiðeiningum sínum við MAR325 en ekki er að 

finna það í sjálfri reglugerðinni. 

Framkvæmd endurkaupaáætlana sem ekki nýtir sér verndarsvæðið á ekki sjálfkrafa að 

teljast til markaðssvika. Þetta kemur fram í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 

2273/2003 frá 22. desember um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB 

að því er varðar undanþágur fyrir endurkaupaáætlanir og verðjöfnun fjármálagerninga.326 Það 

að framkvæmdastjórnin gaf út reglugerð en ekki tilskipun varðandi viðskipti sem þessi 

endurspeglar mikilvægi þess að slíkar reglur séu samræmdar milli allra aðildarríkja. 

                                                 
319 3. mgr. 6. gr. viðauka reglugerðar nr. 630/2005. 
320 Lög um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum. 
321 Emilios E. Avgouleas, The Mechanics and Regulation of Market Abuse: A Legal and Economic Analysis 

(Oxford 2005) 260. 
322 Sjá umfjöllun í kafla 3.4. 
323 MAD ; Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2273/2003 frá 22. desember 2003 um framkvæmd 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB að því er varðar undanþágur fyrir endurkaupaáætlanir og 

verðjöfnun fjármálagerninga [2003] OJ L 336/33. 
324 Leiðbeiningar Samstarfsnefndar evrópskra eftirlitsaðila (CESR) nr. 08-717 frá október 2008 um túlkun á 

MAD-tilskipuninni. 
325 ESMA/2015/1455. 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2273/2003 frá 22. desember 2003 um framkvæmd tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB að því er varðar undanþágur fyrir endurkaupaáætlanir og verðjöfnun 

fjármálagerninga [2003] OJ L 336/33, 2. gr. 
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Samræming túlkunar þessa ákvæða var eitt helsta áhyggjuefni samráðsaðila CESR við gerð 

reglugerðarinnar. Er það þess vegna ítrekað í leiðbeiningum CESR að það skyldi ekki teljast 

til markaðssvika að framkvæma endurkaupaáætlun eða verðjöfnun fjármálagerninga utan 

verndarsvæðisins.327 Að því sögðu er athyglisvert að skoða niðurstöðu Hæstaréttar í tveimur 

dómum sem féllu árið 2016. 

 Í dómi Hæstaréttar frá 4. febrúar 2016 í máli nr. 842/2014 (Landsbanki) voru málavextir 

þeir að ákveðnir stjórnendur og starfsmenn Landsbankans hf. voru ákærðir fyrir 

markaðsmisnotkun samkvæmt 117. gr. vvl. Þeim var gefið að sök að hafa á tímabilinu frá 1. 

nóvember 2007 til 3. október 2008, stundað viðskipti fyrir eigin reikning bankans með 

hlutabréf útgefin af bankanum sjálfum. Taldi Hæstiréttur að þeir hefðu tryggt óeðlilegt verð og 

búið til verð á hlutabréfunum sem gáfu eða voru líkleg til að gefa eftirspurn og verð þeirra 

ranglega og misvísandi til kynna. Hæstiréttur taldi að bankanum hefði verið óheimilt að stunda 

viðskipti með eigin hluti í þeim tilgangi að mynda markað með hlutina. Ákærðu báru fyrir sig 

að með háttsemi sinni hefðu þeir verið að stunda ,,óformlega viðskiptavakt.“ Viðskiptavakt er 

sú háttsemi þegar útgefandi gerir samning við fjármálafyrirtæki þess efnis að 

fjármálafyrirtækið kaupi og selji fyrir eigin reikning, í því skyni að greiða fyrir að markaðsverð 

skapist á þeim. Slíkt er heimilt samkvæmt 116. gr. vvl. en tilkynna þarf um slíkan samning og 

taka skal fram lágmarksfjárhæð kaup- og sölutilboða, hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag 

hvern, hámarksmun á kaup- og sölutilboðum og hvernig fjármálafyrirtækið hyggst að öðru leyti 

fullnægja skyldum sínum samkvæmt samningnum.328 Ákærðu báru fyrir sér að þessi óformlega 

viðskiptavakt sem þeir stunduðu á eigin bréfum væri útbreidd viðskiptahegðun og almenn 

vitneskja meðal fagfjárfesta og miðlara. Ákærðu kröfðust sýknu á þessum forsendum.  

Hæstiréttur hafnaði þessum rökum ákærðu með gagnályktun frá 3. mgr. 115. gr. og 116. 

gr. vvl. Samningar milli útgefenda og fjármálafyrirtækja um viðskiptavakt verða að vera 

tilkynntir til Fjármálaeftirlitsins. Einnig má útgefandi ekki hafa áhrif á framkvæmd 

viðskiptavakans. Með gagnályktun frá þessu komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að 

útgefanda væri þess vegna óheimilt að vera viðskiptavaki með eigin hluti. Hæstiréttur hélt 

áfram og taldi að í ljósi þess að heimild væri til þess að stunda viðskipti með eigin hluti undir 

verndarsvæðinu í því skyni að greiða fyrir að markaðsverð skapist á þeim þá væri það ljóst að 

með gagnályktun væri slík háttsemi ólögmæt í öllum öðrum tilvikum. Einnig var ekki að sjá 

                                                 
327 CESR/08-717, 4. 
328 Sjá 2. mgr. 116. gr. vvl.  
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að lögmætar ástæður væru að baki háttseminni né að hún félli undir viðurkennda 

markaðsframkvæmd.  

Í dómi Hæstaréttar frá 6. október 2016 í máli nr. 498/2015 (Kaupþing) voru málavextir 

sambærilegir og í fyrri dómi. Stjórnendum Kaupþings banka hf. (Kaupþing) var gefið að sök 

að hafa með ólögmætum hætti átt viðskipti með eigin hluti sem líkleg væru til að gefa framboð, 

eftirspurn eða verð fjármálagerninga ranglega eða misvísandi til kynna. Stjórnendur Kaupþings 

báru einnig fyrir sig að þeir hefðu verið að framkvæma óformlega viðskiptavakt og að það væri 

almenn vitneskja markaðsaðila að slíkt tíðkaðist. Hæstiréttur komst að sömu niðurstöðu og í 

máli Landsbankans með sams konar gagnályktun. Hæsiréttur sagði: 

þá er og áður fram komið að ákvæði laga nr. 108/2007 verða skýrð með þeim 

hætti að lagt sé bann við því að slík fyrirtæki stundi skipuleg viðskipti með eigin 

hluti í þeim tilgangi að greiða fyrir því að markaðsverð skapist á hlutunum nema í 

þeim tilvikum sem vísað er til í 1. tölulið 3. mgr. 115. gr. laganna og þá með því 

að tilkynna þær fyrirhuguðu ráðstafanir opinberlega. 

 

Með þessum orðum virðir Hæstiréttur að vettugi þá hugmynd að aðilar gætu átt þess konar 

viðskipti undir undanþáguheimild b. liðar 1. mgr. 117. gr. vvl. Það er ekki sjálf niðurstaða 

Hæstaréttar um ólögmæti þeirrar viðskipta ákærðu sem vekur athygli heldur einungis það að 

þeir hafi komist að ólögmæti hennar með gagnályktun sem þessari. Hæstiréttur staðfesti því að 

slík viðskipti séu ekki heimil nema undir verndarsvæði 1. mgr. 3. mgr. 115. gr. vvl. Sú túlkun 

er hvorki í samræmi við túlkun CESR né því sem fram kemur í MAD.329  

Í MAR og leiðbeiningum ESMA varðandi markaðsþreifingar er tekið fram að 

markaðsþreifing skuli ekki teljast ólögmæt einungis vegna þess að hún uppfyllir ekki skilyrði 

ákvæðisins. Í ljósi niðurstöðu Hæstaréttar í umræddum málum þá þykir ekki ljóst hver túlkun 

Hæstaréttar yrði við framkvæmd markaðsþreifinga hjá aðilum sem falla undir gildissvið 

regluverksins en kjósa að nota það ekki. Með þessum rökum Hæstaréttar gæti það farið svo að 

Hæstiréttur myndi telja það svo að öll háttsemi sem nær undir markaðsþreifingarregluverkið 

en nýtir sér ekki verndarsvæði þess skuli með gagnályktun sjálfkrafa teljast til ólögmætrar 

miðlunar innherjaupplýsinga. Þá yrði það virt að vettugi að meta sjálfstætt hvort að 

markaðsþreifingin væri í eðlilegu sambandi við starf eða skyldur þess sem upplýsingarnar 

veitir. 

Verndarsvæði það sem er til staðar fyrir framkvæmd endurkaupaáætlana er sett upp með 

það markmið að heimila þessa hegðun svo framarlega svo hún raski ekki gagnsæi og jafnræði 

                                                 
329 33. gr. formála MAD. 
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markaðarins.330 Þess vegna er lögð mikil áhersla á að slík áætlun sé opinber. Því minna sem 

gagnsæi á markaði því meiri líkur eru á markaðsmisnotkun. Markaðsþreifingar verndarsvæðið 

er til staðar svo að aðilar geti þreifað á markaðnum svo fremi sem það leiði ekki til viðskipta 

þar sem annar aðilinn hefur innherjaupplýsingar sem hinn hefur ekki. Því fleiri sem hafa 

innherjaupplýsingar því meiri líkur eru á innherjasvikum. Að framkvæma endurkaupaáætlanir 

án þess að þær séu opinberar er sambærilegt og að framkvæma markaðsþreifingu án þess að 

gera ráðstafanir sem hindra flæði innherjaupplýsinga. 

  

                                                 
330 Sebastian Mock, ,,Article 5: Market Exemption for buy-back programmes and stabilisation“ í Marco 

Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 

2017) 157. 
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5. Niðurstöður 

Í ljósi þess að MAR er reglugerð þá munum við sjá heilmiklar breytingar á uppsetningu 

íslenskra laga um verðbréfaviðskipti. Íslandi er skylt að taka upp reglugerðina orðrétt inn í sína 

löggjöf.331 Við verðum því að aðskilja ákvæði 123. gr. vvl. Í íslenskri löggjöf er til dæmis það 

ákvæði sem leggur bann við miðlun innherjaupplýsinga undir sömu grein og ákvæði er bannar 

viðskipti aðila sem búa yfir innherjaupplýsingum.332 Innan sömu greinar er einnig að finna 

undanþáguheimild til miðlunar innherjaupplýsinga í sambandi við eðlilegt starf, stöðu og 

skyldur aðila. Í MAR er hins vegar ólögmæt miðlun innherjaupplýsinga skilgreind í 10. gr. Í 

þeirri grein er einnig að finna undanþáguheimildina. Viðskipti aðila sem búa yfir 

innherjaupplýsingum er svo skilgreint í 8. gr. reglugerðarinnar.333 Síðan er lagt bann við þeirri 

háttsemi sem skilgreind er í 8. og 10. gr. í 14. gr. MAR. Okkar löggjöf mun þurfa að hafa 

ákvæðin aðskilin á þennan hátt. Við munum svo sjá sér ákvæði sem nær til markaðsþreifinga 

á sama hátt og það er sér ákvæði í MAR 

Tilgangur og markmið innleiðingar MAR er að tækla þá annmarka sem augljósir voru í 

kjölfar fjármálahrunsins og vernda útgefendur og fjárfesta og halda uppi trúverðugleika 

markaðarins. Með komu MAR er almennt ekki verið að gera margar breytingar á heimild aðila 

til þess að miðla innherjaupplýsingum. Ekki er heldur verið að breyta þeim atriðum sem líta 

skuli til við mat á lögmæti miðlunar. Við miðlun innherjaupplýsinga þarf ennþá að meta 

lögmæti miðlunarinnar með hliðsjón af úrlausn Evrópudómstólsins í máli Grøngaard og Bang. 

MAR regluverkinu er ekki ætlað að koma með gríðarlegar efnisbreytingar á regluverki 

MAD. Því er ekki að sjá stórar efnislegar breytingar á ákvæðum sem snúa að innherjasvikum 

eða markaðsmisnotkun. Ætlun regluverksins er frekar að skilgreina þætti sem voru matskenndir 

í fyrra regluverki.334 Regluverk MAR dregur skýrari línur um hvað eigi að falla undir 

undanþáguheimildir og hvað ákveðin hugtök þýða. Með því minnka líkurnar bæði á 

skipulögðum markaðssvikum sem og brotum vegna gáleysis.  

Evrópuþingið og framkvæmdastjórnin urðu varir við þá hættu sem verður við framkvæmd 

markaðsþreifinga. Með tilkomu markaðsþreifingarákvæðisins er verið að bregðast við þeirri 

hættu. Ákvæðið er algjört nýmæli í löggjöf og er fyrsta verndarsvæðið til miðlunar 

                                                 
331 Marthe Kristine Fjeld Dystland, Fredrik Bøcham Finstad og Ida Sørebø, ,,Article 7 [Binding effect and 

implementation of EU legal acts] í Finn Arnesen o.fl (ritstj.), Agreement on the European Economic Area 

(Nomos Verlagsgesellschaft 2018) 225. 
332 1. og 2. tl. 1. mgr. 123. gr. vvl. 
333 ,,Insider dealing.”  
334 Marco Ventoruzzo, ,,The Concept of Insider Dealing” í í Marco Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), 

Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 25. 
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innherjaupplýsinga. Regluverkið gerir það að verkum að hinn matskenndi þáttur á lögmæti 

miðlunar innherjaupplýsinga við framkvæmd markaðsþreifinga er ekki jafn mikill. Fari aðilar 

eftir öllum efnis- og formsskilyrðum þá geta þeir verið vissir að miðlunin teljist lögmæt. Ekki 

er verið að rýmka heimild aðila til slíkrar miðlunar enda var slík framkvæmd lögmæt undir 

undanþáguheimildinni. Með tilkomu þessa ákvæðis hefur framkvæmdastjórnin samt sem áður 

skýrt betur hvenær slík samskipti eru réttlætanleg. Eins og fjallað er um í kafla 4.2 þá eru samt 

sem áður matskennd atriði innan efnisskilyrða ákvæðisins. Óljóst getur verið hvenær viðskipti 

eru óhefðbundin eða hvenær samskipti eru gerð til þess að vekja áhuga á hugsanlegum 

viðskiptum. Þetta eru atriði sem gagnlegt hefði verið að fá útskýrð betur. Ef við rýnum í 

markaðsþreifingarregluverkið og berum saman við þau fjögur skilyrði sem lögð voru í máli 

Grøngaard og Bang þá má sjá að regluverkið byggist á þeim sömu fjórum meginreglum og þar 

voru lagðar.335  

 

1) Miðlunin verður að vera nauðsynleg fyrir framkvæmd þess starfs sem um ræðir. Við 

framkvæmd markaðsþreifinga þurfa að vera aðstæður fyrir hendi þar sem nauðsynlegt er að 

þreifa á markaðnum til þess að mynda markað með hlutina. Þetta skilyrði á ekki aðeins við um 

markaðsþreifinguna sjálfa heldur einnig innan tiltekins lögaðila. Undir regluverkinu er gerð sú 

krafa að innri verkferlar séu til staðar til þess að þær upplýsingar sem á milli aðila fara með 

markaðsþreifingu fljóti ekki frjálslega um á milli allra starfsmanna móttakanda. Hver einasti 

aðili innan lögaðilans verður að vera talinn nauðsynlegur til framkvæmda viðskiptanna á einn 

eða annan hátt ef miðla á til hans innherjaupplýsingum.  

 

2) Ekki má miðla upplýsingum umfram þær sem teljast nauðsynlegar. Samkvæmt regluverkinu 

má aðeins miðla upplýsingum sem þykja nauðsynlegar til þess að vekja áhuga hugsanlegra 

fjárefsta á viðskiptunum. Allar aðrar upplýsingar sem teljast vera umfram væru því ekki undir 

verndarsvæðinu.  

 

3) Miðlunin þarf að vera gerð með lögmæta hagsmuni útgefandans í huga. Eins og fjallað er 

um í kafla 2.3.1 þá er miðlun innherjaupplýsinga algeng á milli starfsmanna og stjórnarmanna 

útgefandans. Einnig tíðkast í sumum tilvikum að miðla slíkum upplýsingum til hluthafa. Oft 

þarf að miðla innherjaupplýsingum til greiningardeilda eða lögfræðinga sem starfa fyrir hönd 

útgefandans. Í þessum tilvikum er auðveldara að sjá hvernig verið er að miðla upplýsingum 

                                                 
335 Sjá umfjöllun í kafla 2.3.1. 
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með hagsmuni útgefandans í huga. Aðilarnir eru í flestum tilvikum bundnir 

trúnaðarsamningum og hafa sína eigin hagsmuni bundna við hagsmuni útgefandans. Með 

markaðsþreifingu er hins vegar verið að miðla innherjaupplýsingum til utanaðkomandi aðila 

sem oft og tíðum hefur enga hagsmuni bundna í útgefandanum. Útgefandinn hefur samt 

klárlega mikla fjárhaglega hagsmuni bundna við útboð nýrra fjármálagerninga. Útgefandinn 

hefur samt sem áður ekki endilega beina hagsmuni bundna við framsal almennra hluthafa á 

fjármálagerningnum. Þrátt fyrir að eiga ekki beina hagsmuni að hverri einstaka sölu 

fjármálagerninga þá hefur útgefandinn hagsmuni bundna við það að fjármálagerningarnir eru 

framseljanlegir. Það að virk viðskipti séu með fjármálagerninga útgefanda heldur verðmati 

útgefandans uppi og einnig einfaldar honum að gefa út fleiri fjármálagerninga. Ef erfitt er að 

framselja fjármálagerning þá eru fjárfestar ólíklegri til þess að fjárfesta í honum. Þetta er ein 

megin ástæða fyrir viðskiptavökum.336 

 

4) Meta þarf hverja miðlun sjálfstætt út frá ofangreindum meginreglum. Markaðsþreifing aðila 

er ekki lögmæt einungis á þeim forsendum að sambærileg markaðsþreifing sem framkvæmd 

var milli sömu aðila var lögmæt. Hverja markaðsþreifingu þarf að meta sjálfstætt út frá áður 

nefndum meginreglum. Þó að það væri réttlætanlegt að aðili framkvæmi markaðsþreifingu fyrir 

fjármálagerning A þá er ekki þar með sagt að hann mætti framkvæma markaðsþreifingu fyrir 

fjármálagerning B. Einnig þarf að meta hverja einstöku upplýsingu sjálfstætt út frá þessum 

meginreglum. Við framkvæmd markaðsþreifingar fyrir útgáfu á fjármálagerning A þá gæti 

verið réttlætanlegt að miðla upplýsingum um fjölda útgefinna hluta og á hvaða verði. Það er 

ekki þar með sagt sjálfgefið að miðla mætti upplýsingum um aðra hugsanlega kaupendur 

fjármálagerningsins. Hugsanlegur fjárfestir (X) gæti sjálfur verið útgefandi annarra 

fjármálagerninga. Upplýsingar um að X ætli að fjárfesta í A gætu talist til innherjaupplýsinga. 

Ef þær innherjaupplýsingar eru ekki nauðsynlegar til þess að koma á viðskiptum milli 

útgefenda A og Y þá væri miðlunin ólögmæt. 

 

Samkvæmt regluverkinu þurfa markaðsþreifingar því að uppfylla þau skilyrði sem nefnd 

voru í Grøngaard og Bang. Ekki er það sjálfkrafa ólögmætt að miðla innherjaupplýsingum til 

hugsanlegra fjárfesta sem ekki uppfylla þessi skilyrði en erfitt væri samt að færa rök fyrir 

                                                 
336Aðili sem tekur að sér að kaupa og selja ákveðna fjármálagerninga útgefanda á fyrirfram ákveðnu verði. sjá 

Jesper Lau Hansen, ,,Article 9: Legitimate behaviour“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), Market 

Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 262 ; Peter Moles, Nichola Terry, The 

Handbook Of International Financial Terms (Oxford 1999) 343. 
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lögmæti þeirra ef ekki er farið eftir þeim meginreglum Evrópudómstóllinn lagði árið 2005. 

Eins og áður hefur verið nefnt þá ber að túlka undanþáguheimildir þröngt. Það má vel vera að 

með komu markaðsþreifingarregluverksins verði undanþáguheimild við framkvæmd 

markaðsþreifinga túlkuð enn þrengra. Með komu ákvæðisins á aðilum að vera ljóst hvaða 

reglum þurfi að fylgja til þess að miðlunin teljist lögmæt hvor sem hún er framkvæmd undir 

verndarsvæðinu eða ekki. Þrátt fyrir að það séu rúmlega tvö ár síðan regluverkið var innleitt í 

aðildarríkjum Evrópusambandsins þá eru fræðimenn og markaðsaðilar ennþá að velta fyrir sér 

hver nákvæmur vilji löggjafans er með regluverkinu. Óvissa ríkir hvort að það sé algjörlega 

valkvætt um að starfa eftir skilyrðunum eða hvort krafa verði lögð á tiltekna aðila eins og 

milligönguaðila að venja sig á verkferlanna.337  

Markaðsþreifingarákvæðið og þau ítarlegu formsskilyrði sem þar er að finna eru tilkomin 

til þess að auðvelda það mat eftirlitsaðila á hvort framkvæmd þeirra sé lögmæt sem og eftirliti 

með viðskiptum aðilanna í kjölfar markaðsþreifingarinnar. Dómstólar gætu því litið svo á að 

markaðsþreifingar sem ekki fara eftir efnisskilyrðum ákvæðisins teljist vera ólögmætar. Það 

væri öruggast að temja sér að uppfylla sem flest efnisskilyrði ákvæðisins og þá sérstaklega í 

ljósi þess að engin dómafordæmi hafa verið sett um túlkun ákvæðisins. Það að 

Fjármálaeftirlitið geti nálgast upptökur og önnur gögn aðila er verkfæri sem vinnur að 

markmiði MAR að auka úrræði eftirlitsaðila. Hvort að Fjármunaeftirlitið muni vera virkt að 

þessu leyti verður að koma í ljós. Ef vafaatriði koma upp varðandi ákveðin samskipti og ekki 

var farið eftir formsskilyrðunum ákvæðisins þá gæti verið að eftirlitsaðilar leggi sönnunarbyrði 

um lögmæti samskiptanna yfir á markaðsþreifara. Fjármálaeftirlitinu ber að birta opinberlega 

ákvarðanir og sektir sem þeir leggja á aðila338 og munu aðrir því getað aðlagað verkferla sína 

út frá ákvörðunum Fjármálaeftirlitsins. Slíkar birtingar eru gerðar með gagnsæis tilkynningum 

Fjármálaeftirlitsins.  

Ef Fjármálaeftirlitið er ekki með virkt eftirlit með framkvæmd markaðsþreifinga þá gerir 

það illt verra fyrir þá aðila sem fara eftir öllum formsatriðum regluverksins. Aðilar sem eyða 

fjármagni í að setja upp þá verkferla til þess að uppfylla formsskilyrðin væru í raun að eyða 

fjármagni til einskis. Einnig væru þeir mögulega að koma verr út á markaðnum vegna þess að 

aðrir samkeppnisaðilar þeirra væru að komast upp með ólögmæta hegðun. Þess vegna getur 
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það verið neikvætt fyrir markaðinn að kynna svona íþyngjandi regluverk sem dýrt er að fylgja 

ef ekki á að fara fram á að tilteknir aðilar noti það.339  

Líklega verður meiri krafa á að milligönguaðilar fylgi regluverkinu. Fyrsta tillagan að 

ákvæðinu náði einungis til milligönguaðila.340 Þau mál Fjármálaeftirlitsins sem fjallað er um í 

kafla 3.3 og bæði mál breska Fjármálaeftirlitsins sem reifuð eru í ritgerðinni fjalla um 

markaðsþreifingar sem gerðar voru í gegnum milligönguaðila. Milligönguaðilar hafa oft að 

geyma innherjaupplýsingar frá mörgum mismunandi útgefendum og eru einnig sjálfir að 

stunda verðbréfaviðskipti. Hættan á innherjasvikum er því mikil innan þeirra. 

Markaðsþreifingarákvæðið var innleitt aðallega með milligönguaðila í huga. Fjármálafyrirtæki 

hafa almennt verið að taka upp þessa verkferla við framkvæmd markaðsþreifinga erlendis.341 

Fræðimenn hafa fjallað um það að milligönguaðilar ættu að temja sér verkferla regluverksins 

meiri að segja þegar þeir framkvæma markaðsþreifingar með fjármálagerninga sem eru utan 

gildissviðs reglugerðarinnar.342  

Ekki þykir líklegt að krafa sé gerð að einstaklingar fylgi regluverkinu. Of íþyngjandi er 

fyrir þá að standa í þeirri gagnasöfnun eins og að taka upp öll símtöl og varðveita. Ekkert mál 

hefur fallið í Evrópudómstólnum varðandi notkun 11. gr. MAR síðan reglugerðin tók gildi hjá 

aðildarríkjunum árið 2016. Athyglisvert verður að fylgjast með þegar fyrst reynir á túlkun 

ákvæðisins og mun það eflaust hafa áhrif á hvernig eftirlitsaðilar túlka markaðsþreifingar utan 

verndarsvæðisins. 

Hafa skal í huga að hvað telst vera lögmæt miðlun í sambandi við starf, skyldu og stöðu 

aðila getur verið háð gildandi lögum landsréttar.343 Innan Íslands ásamt öðrum Norðurlöndum 

ríkir til dæmis meiri hefð fyrir virkum samskiptum á milli hluthafa og stjórnar. Það er því 

víðtækara hverskonar samskipti teljast vera lögmæt þar á milli heldur en í mörgum öðrum 

ríkjum.344 Í Bretlandi er til dæmis talið að heimild stjórnarmanna til þess að eiga í samskiptum 

                                                 
339 Utpal Bhattacharya og Hazem Daouk, ,,When no law is better than a good law” (2006) IDEAS Working 

Paper Series from RePEc, 27. 
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við ákveðna hluthafa sé afar lítil.345 Þessi mismunandi túlkun ríkja getur samt sem áður ekki 

náð svo langt miðlun sem færi beint gegn ákvæðum MAR eða þeim skilyrðum sem lögð voru 

í máli Daimler gæti talist lögmæt.346 

Þrátt fyrir þá gagnályktun Hæstaréttar sem fjallað er um í kafla 4.4 þá verður að teljast 

ólíklegt að slík túlkun verði gerð á sama hátt varðandi ákvæði markaðsþreifinga, þ.e. að allar 

markaðsþreifingar sem eru utan verndarsvæðisins séu ólögmætar. Gagnályktun er tæk í 

tilvikum þegar ákvæði hefur að geyma tæmandi talningu.347 Ákvæði markaðsþreifinga hefur 

að geyma tæmandi talningu yfir þá aðila sem framkvæma mega markaðsþreifingu undir 

ákvæðinu. Því er hægt að gagnálykta að aðilar sem ekki eru taldir þar upp geta ekki nýtt 

verndarsvæðið. Ekki er jafn augljós tæmandi talning á atvikum þar sem markaðsþreifing er 

lögmæt enda nokkur matskennd atriði eins og fjallað hefur verið um.348 Tæmandi talning er 

skilgreind sem tilvik þar sem ekki verður komið atvikum undir ákvæðið með rýmkandi 

lögskýringu né með lögjöfnun.349 Ólíklegt er að hægt væri með rýmkandi lögskýringu eða 

lögjöfnun að fella atvik undir ákvæðið sem ekki uppfyllir skilyrðin. Verndarsvæðið veitir 

aðilum vissu um að falla undir undanþágureglu frá meginreglu laga um ólögmæta miðlun 

innherjaupplýsinga. Eins og áður hefur komið fram skal túlka undanþágureglur þröngt. 

Rýmkandi lögskýringum og lögjöfnunum ber að hafna þegar ákvæði hafa að geyma 

undantekningarreglu. Í þessu tilliti þá hefur ákvæðið að geyma tæmandi talningu. Því er einnig 

líklegt að beita eigi gagnályktun um að aðilar sem ekki uppfylla skilyrðin sem þar eru nefnd 

falli sjálfkrafa utan verndarsvæðisins. Hins vegar verður ekki séð að hægt sé að gagnálykta á 

þann veg að vegna þess að ákveðið tilvik rúmast ekki innan ákvæðisins að það sé sjálfkrafa 

ólögmætt. Ekki á að beita gagnályktun ef til staðar er annað ákvæði sem gæti náð yfir 

háttsemina.350 Að því sögðu yrðu dómstólar að líta til þess hvort að tilvikið rúmast innan 

undanþáguheimildarinnar. Ekki er að finna tæmandi talningu í undanþáguheimildinni og þyrfti 

því að líta til allra þeirra þátta sem fjallað er um í kafla 2.3. 

Regluverkið mun augljóslega hafa áhrif á markaðsaðila. Markaðsaðilar sem vilja njóta 

verndarsvæðisins þurfa að taka upp verkferla sem eru í samræmi við þau ströngu skilyrði um 

varðveitingu gagna. Þjálfa verður starfsmenn bæði til þess að framkvæma markaðsþreifingu 
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sem og taka á móti slíkri. Slíkt getur orðið kostnaðarsamt fyrir aðilana. Ganga má út frá því að 

notkun milligönguaðila við markaðsþreifingar muni því einungis aukast eftir innleiðingu. Það 

væri líklegast hagkvæmara fyrir flesta aðila frekar en að setja upp tiltekna kostnaðarsama 

verkferla. Milligönguaðilar sjá því um að uppfylla öll skilyrði verndarsvæðisins 

Milligönguaðilar eins og til dæmis bankar eða önnur fjármálafyrirtæki eru oftast sjálf virk á 

verðbréfamarkaði. Þeir geta því þurft að tileinka sér enn strangari verkferla til þess að koma í 

veg fyrir flæði innherjaupplýsinga á milli mismunandi deilda. Slíkir verkferlar innan fyrirtækja 

þekkjast sem ,,chinese-walls.“351 Aðilar sem annast slíka milligöngu innan 

fjármálafyrirtækisins verða því að vera aðskildir aðilum sem annast viðskipi fyrir eigin reikning 

fyrirtækisins. Einnig mega þeir aðilar ekki veita almenna fjárfestingarráðgjöf til annarra 

fjárfesta eins og málavextir voru í sektarmáli Arion banka352.  

Engin heimild er í regluverkinu fyrir móttakanda markaðsþreifingar til þess að notast við 

milligönguaðila. Móttakandi getur þannig ekki fengið aðra til þess að annast þau formsskilyrði 

sem markaðsþreifingu fylgir. Með móttöku markaðsþreifingar er móttakandi að fækka 

möguleikum sínum á markaði. Aðili sem hefur fengið innherjaupplýsingar varðandi ákveðin 

fjármálagerning má ekki stunda viðskipti með þá á markaði eða aðra fjármálagerninga frá sama 

útgefanda sem honum tengjast. Aðilinn þyrfti því að bíða þangað til upplýsingarnar hætta að 

teljast til innherjaupplýsinga. Markaðsþreifari á samt sem áður að haga markaðsþreifingunni á 

þann hátt að tíminn frá miðluninni og þangað til upplýsingarnar hætta að teljast til 

innherjaupplýsinga sé sem stystur.353 Móttakandi getur þó einnig sett upp svokallaða ,,chinese-

walls” verkferla. Þeir starfsmenn mættu þá halda áfram að stunda viðskipti með 

fjármálagerninginn fyrir hönd lögaðilans. Þeir mættu ekki fá neinar ráðleggingar eða hvatningu 

til slíkra viðskipta frá þeim er tóku við markaðsþreifingunni.354 Stór fjármálafyrirtæki eins og 

bankar sem hafa mikinn fjölda starfsmanna geta auðveldlega skipt starfsmönnum sínum niður 

á þennan hátt. Félög sem hafa ekki þennan fjölda starfsmanna sér til reiðu eins og til dæmis 

margir verðbréfasjóðir búa ekki svo vel. Þeir þurfa því að íhuga það vel hvort þeir vilji taka við 

markaðsþreifingu. Þessi ákvörðun getur verið erfið, sérstaklega í ljósi þess að upplýsingarnar 

sem þeir fá áður en þeir samþykkja markaðsþreifinguna eru takmarkaðar. Aðilar geta sent frá 

sér yfirlýsingar þess efnis að þeir vilji ekki móttaka neinar markaðsþreifingar. Mögulegt er að 

slíkir aðilar gætu sent yfirlýsingar varðandi hverskonar markaðsþreifingar þeir væru viljugir til 

                                                 
351 Harry McVea ,,Heard it through the grapevine: Chinese walls and former client confidentiality in law firms 

(Cambridge Law Journal 2000) 1. 
352 Sjá umfjöllun í kafla 3.3.2. 
353 ESMA 2013/1649, 21. 
354 1. mgr. 9. gr. MAR. 
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þess að taka þátt í. Þar gætu þeir listað þá fjármálagerninga sem þeir hefðu áhuga á. Þannig 

getur markaðsþreifari vitað hvaða fjárfesta eigi að nálgast og hverja ekki. Slíkar yfirlýsingar 

gætu einfaldað fyrir markaðsaðilum sem og takmarkað óþarfa hættu á miðlun 

innherjaupplýsinga. 

Í upphafi ritgerðarinnar var lagt upp með þá spurningu hvenær miðlun innherjaupplýsinga 

væri lögmæt með markaðsþreifingum eftir innleiðingu MAR. Eins og ritgerðin hefur sýnt er 

ekki að finna neina efnisbreytingu í MAR á hvernig meta skuli lögmæti miðlunar 

innherjaupplýsinga. Markaðsþreifingar styðjast við sömu grunn skilyrði og hafa verið notuð 

við mat á lögmæti miðlunar innherjaupplýsinga seinustu ár. Ákvæðið er nýmæli og engir dómar 

hafa fallið varðandi túlkun þess. Ákvæðið mun líklega hafa áhrif á samskipti aðila og hvernig 

verkferla lögaðilar temji sér. Hversu mikil áhrif er ekki hægt að vita þar til einhverjum árum 

eftir innleiðingu. Efnisskilyrði ákvæðisins geta verið notuð sem viðmið á lögmæti 

markaðsþreifinga hvort sem þær eru framkvæmdar eftir regluverkinu eða ekki. Það er í 

samræmi við ætlun löggjafans með setningu reglugerðarinnar.355  

Fínt er að rifja upp að það réttarsvið sem nær til miðlunar innherjaupplýsinga er ungt. Fyrsta 

samræmda regluverk Evrópu var tekið upp 1989 og fyrir þann tíma voru nánast engar reglur 

um miðlun innherjaupplýsinga að finna í landsrétti ríkja. Á komandi árum munum við eflaust 

sjá fjölda dóma falla á réttarsviðinu og með tíð og tíma mun fordæmi aukast og leikreglur 

skýrast enn frekar. 

 

  

                                                 
355 Marco Ventoruzzo, ,,The Concept of Insider Dealing” í í Marco Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), 

Market Abuse Regulation Commentary and Annotated Guide (Oxford 2017) 25. 
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