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Ágrip á íslensku 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þá rannsóknarspurningu hvort hægt sé með aukinni virkni 

hluthafa í skráðum félögum að ná því markmiði að bæta stjórnarhætti og langtíma hag félaga. 

Einnig hvort tilskipun Evrópuþingsins og Evrópuráðsins (ESB) nr. 2017/828 1  (hér eftir 

„Shareholders Rights Directive II / SRDII“) muni stuðla að því markmiði í félagarétti hér á 

landi. Mun sú tilskipun leggja nýjar skyldur á herðar aðila á markaði. Skoðað verður: 1) hvort 

fullt gagnsæi á samsetningu hluthafahópsins muni hvetja hluthafa til virkni við 

atkvæðagreiðslur og 2) hvort skilyrt samþykki hluthafa á starfskjör og starfskjarastefnu 

stjórnenda sem og viðskipti tengdra aðila muni leiða til aukinnar áherslu á langtíma 

frammistöðu. Markmiðið er að bæta stjórnarhætti félaga og auka áherslur á langtíma hagsmuni 

og með því auka þjóðarhag, nýsköpun og atvinnu. Með tilskipuninni munu hluthafar og stjórnir 

félaga öðlast aukin réttindi og innsýn en einnig nýjar kvaðir sem fylgja aukinni þátttöku. 

Í kjölfar hrunsins í Evrópu árið 2008 hefur verið lögð áhersla á aukið fjármálalegt og 

þjóðhagslegt eftirlit. Reglum um reikningsskil fjármálafyrirtækja og skráðra félaga á markaði 

hefur sem dæmi verið breytt. Tilskipunin skyldar skráð fyrirtæki á markaði til að veita meira 

gagnsæi á störf og ákvarðanir stjórnenda varðandi starfskjör og viðskipti tengdra aðila. 

Stofnanafjárfestum og milliliðum er skylt að uppfylla sömu gagnsæiskröfur auk þess að 

tilgreina hvernig stefna þeirra stuðli að langtíma skuldbindingu og styðji við góðan rekstur til 

langs tíma. Markmið breytinganna er að draga úr áhættusækni stjórnenda og takmarka áhrif 

skuggastjórnenda eða stórra eigenda.  

Tilskipunin SRDII verður að vera innleidd í landslög innan Evrópusambandsins (hér 

eftir „ESB“) eigi síðar en í júní 2019. Hér verður skoðað hvaða áhrif þessar breytingar gætu 

haft á störf stjórnenda og hvort aðhald og ítök hluthafa, beint eða í gegnum milliliði, muni 

aukast með auknu gagnsæi. Skoðuð verður lauslega forsaga þeirra atburða sem leiddu til 

þessara breytinga og reynt að meta hvort það aðhald sem stefnt sé að sé raunhæft.  

                                                 

1 Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 

2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement. Sótt 29. mars 2019 af https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:132:TOC 
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Abstract 

 

In this paper, the research question will be discussed whether it is possible, through increased 

activity of shareholders in listed companies, to achieve the goal of improving corporate 

governance and long-term benefits of companies. Also, whether the directive SRDII will 

contribute to the goal of company law in Iceland. This directive will impose new obligations 

on parties in the market. The following will be considered: 1) whether full transparency of the 

composition of the shareholder group will encourage shareholders to exercise their voting 

power; and 2) whether the conditional approval of shareholders on remuneration policy of 

management and related party transactions will lead to increased emphasis on long-term 

performance. The goal is to improve corporate governance and increase emphasis on long-term 

interests, thereby increasing national economy, innovation and employment. Through the 

Directive, shareholders and boards of directors will gain increased rights and insights, as well 

as new obligations that result from increased participation. 

Following the collapse in Europe in 2008, emphasis has been placed on increased 

financial and macroeconomic controls. As an example, rules on the financial statements of 

financial undertakings and listed companies on the market have been changed. The Directive 

obliges registered companies in the market to provide more transparency on the work and 

decisions of management regarding remuneration and related party transactions. Institutional 

investors and intermediaries are required to meet the same transparency requirements as well 

as specify how their policies contribute to long-term commitment and support long-term 

growth. The aim of the changes is to reduce the risk appetite of managers and limit the impact 

of shadow managers or large owners. 

The SRDII Directive must be transposed into national law within the European Union 

by June 2019 at the latest. The impact of these changes on management responsibilities will be 

researched and whether the restraint and involvement of shareholders, directly or through 

intermediaries, will increase with increased transparency. The premise of the events that led to 

these changes will be examined loosely and attempted to assess whether the restraint that is 

aimed at is realistic. 
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Formáli 

Lokaverkefni þetta er 12 ECTS einingar og til BSc gráðu við námsbrautina Viðskiptalögfræði 

með vinnu við félagsvísinda og lagadeild Háskólans á Bifröst. Viðfangsefni hennar er að fjalla 

um möguleg mótvægis- og varnaðaráhrif sem innleiðing tilskipunar SRDII hefði á störf og 

ákvarðanir stjórnenda og samskipti við hluthafa. Leitað verður að gögnum með og á móti ásamt 

því að reyna varpa ljósi á breytingar gagnvart íslenskum félagarétti. Mun þessi ritsmíð varpa 

einhverju ljósi á viðfangsefnið og vekja upp nýjar spurningar.  

Ég vil koma á framfæri þakklæti til leiðbeinanda míns, Helgu Kristínar Auðunsdóttur 

lektors og sviðsstjóra lögfræðisviðs við Háskólans á Bifröst, fyrir að hafa komið mér á þessa 

áhugaverðu braut við val á viðfangsefni og góð ráð. Einnig vil ég þakka eiginkonu minni fyrir 

yfirlestur og ómælda þolinmæði sem og stuðning við námið allt. Börnin mín hafa einnig þurft 

að sýna þolinmæði og er þeim þakkað fyrir það. 

 

 

Yfirlýsing: 

Ég undirritaður, Arnar þorri Arnljótsson, er einn höfundur að þessu verki og hef unnið alla 

rannsóknarvinnu sjálfur. Verkið uppfyllir kröfur skólans og reglugerðar um vinnslu slíkrar 

lokaritsmíðar í grunnnámi. Hún er unnin á höfuðborgarsvæðinu á vorönn 2019. 
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1. Inngangur 

Hlutafélög og einkahlutafélög eru sjálfstæðir lögaðilar og einkennast af takmarkaðri ábyrgð 

eigenda.2 Þeir sem stýra félagi og bera ábyrgð á daglegum rekstri gera það í umboði eigenda. 

Hver fjárhagsleg ákvörðun stjórnenda og eigenda er vegin og metin með tilliti til þess hvort hún 

skili til baka arði til skamms tíma eða tryggi framtíð félagsins til lengri tíma. Margar lagalegar 

skyldur er settar á herðar þeim sem valdir eru til að stjórna félagi. Hlutverk félags og starfsemi 

ákvarðar einnig hvaða opinberra laga- og eftirlitsramma það þarf að uppfylla. Aðskilnaður 

eigenda og stjórnenda er eitt af grundvallar atriðum félagaréttar í hlutafélögum til að tryggja að 

þeir vinni jafnt að hag allra. Sú áskorun í félagarétti sem oft er minnst á er hugtakið umboðs-

vandi (agency problem) sem er sá þrýstingur sem skapast þegar stór eigandi á hagsmuni undir 

því að stjórn félags, eða einstaklingar innan hennar, beiti sér fyrir hagsmunum hans án tillits til 

minnihluta.3 Áhrif aukinnar hluthafavirkni gætu verið þau að þau hafi vissan fælingarmátt og 

dragi úr þeim freistnivanda sem stjórnendur og hluthafar standa frammi fyrir daglega. 

Vonir standa til þess að með SRDII muni aukið aðhald hluthafahópsins og aukið 

gagnsæi á samsetningu hans skapa meiri stöðugleika og stuðla að langtíma hugsun í starfsemi 

félaga. Minnihluti hafi ítök í ákvörðunum um viðskipti milli tengdra aðila. Jafnframt að það 

dragi úr því að einblínt sé á skammtíma árangur á efnahagsreikningi og að árangurstengt kjör 

stjórnenda leiði þá í að keyra upp tölur í uppgjöri á ósjálfbæran máta. 

 

 

1.1. Rannsóknarspurningin 

 

„Mun innleiðing SRDII í EES-rétt veita stjórnum skráðra félaga á markaði meira aðhald og 

draga úr áhættusækni og skammtímahugsun?“ 

Markmiðið er að skoða ofangreint í samhengi við íslenskan og evrópskan rétt og sögulegar 

ástæður þessarar viðbótar við félagarétt á EES-svæðinu og réttarfarslega þýðingu þeirra. Vert 

er að geta þess að tilskipunin hefur ekki enn verið tekin upp af sameiginlegu EES-nefndinni. 

Engin dómafordæmi eru til staðar. Einnig hefur lítil umræða verið um tilskipunina nema hjá 

                                                 

2 The Balance Small Business. (2019). LLC or Corporation - Which Should I Select for My Business? Sótt 

29. maí 2019 af https://www.thebalancesmb.com/what-is-the-difference-between-an-llc-and-a-corporation-

397526. 
3 Ross, S. (1973). The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. The American Economic Review, 

63(2), 134-139. Sótt 29. mars 2019 af http://www.jstor.org/stable/1817064, bls. 134. 



 

2 

 

sérhæfðum erlendum ráðgjafafyrirtækjum sem selja aðstoð við innleiðingu og eiga augljósra 

hagsmuna að gæta. Fáar greinar fræðimanna hafa fjallað um þetta efni. 

 

1.2. Kynning á aðferðafræði 

 

Réttarsviðið er á sviði félagaréttar með áherslu á hlutafélagarétt og rétt hluthafa. Stuðst verður 

við dogmatíska aðferð þar sem notast verður við lögskýringargögn í íslenskum og evrópskum 

rétti, blaðagreinar og fræðirit ásamt því að skoða bæði lög og dóma sem hafa með málaflokkinn 

að gera. Greiningar fræðimanna á atriðum til skýringar efnahagshrunsins munu verða taldar til 

eðli máls samkvæmt og til að veita sögulegt samhengi við aðgerðir löggjafans. 

 

1.3. Annmarkar 

 

Gerðir frá ESB eru meðal annars tilskipanir og reglugerðir, t.d. SRDII. Þar sem ekki er búið að 

taka tilskipunina upp í EES-rétt hefur hún ekki nein réttaráhrif innan ríkja þess.4 Þau ríki stunda 

tvíhliða réttarskipun á milli landsréttar og alþjóðaréttar án framsals fullveldis.5 Litið er á EES-

samninginn ekki sem yfirþjóðlegan, og heldur ekki hefðbundin milliríkjasamning, heldur 

samning sérstaks eðlis (lat.. sui-generis) eins og staðfest hefur verið t.d. af EFTA dómstólnum 

í máli EFTAD, mál 09/97.6 Tilskipunin er komin til áhrifa innan ríkja ESB frá og með 9 júní 

2017 og á að vera orðin að fullgildum lögum innan þess frá júní 2019.7 Eingöngu eitt ríki hefur 

enn innleitt hana í landslög. 8 Dómafordæmi eru því fá og umfjöllum fræðimanna enn sem 

komið er byggð á mati á áhrifum þess hversu íþyngjandi SRDII verður fyrir starfsemi félaga, 

eða hversu vel markmið tilskipunarinnar muni nást. 

 

                                                 

4EFTA-Ríkin sem eru hluti af EES og taka við lagabreytingum frá sameiginlegu EES-nefndinni eru: Ísland, 

Liechtenstein og Noregur. EFTA-ríkið Sviss hefur áheyrnarrétt en tekur ekki þátt í ákvörðunum sameiginlegu 

EES-nefndarinnar. 
5 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

163-164. 
6Ráðgefandi álit (1998). Tilskipun ráðsins 89/987/EBE – Landsréttur ekki réttilega lagaður að ákvæðum 

tilskipunar – Skaðabótaábyrgð EFTA-ríkis. E-09/97 - Erla María Sveinbjörnsdóttir v Iceland. Sótt 29 maí 2019 

af  http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/9_97_Advisory_Opinion_IS_01.pdf 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32017L0828 sjá kafla IIa gr. 2. 
8 Staða innleiðingar í landsrétt. Uppfært vikulega. Þann 18 apríl 2019 eingöngu Grikkland hefur innleitt í 

landslög. Sótt 18 apríl 2019 af (velja „National transposition“ hlutann efst til vinstri)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32017L0828&qid=1555606956839  
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2. Félagaréttur: Grundvöllur starfsemi er takmörkuð ábyrgð 

 

Hér á landi gildir félagafrelsi samkvæmt 1. mgr. 74. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 (hér eftir „stjskr“). og hægt er að stofna félag um hvaða lögmæltan tilgang sem er. 

Mörg félagaform eru til önnur en hlutafélög og einkahlutafélög.9 Eignarhald þeirra getur verið 

mjög mismunandi, allt frá einkaeigu til félaga í eigu ríkisins, að hluta til eða að fullu, þar sem 

t.d. fjármálaráðuneytið fer með eigendaforsvar fyrir.10  Einkahlutafélög eru lang algengasta 

félagaformið en þegar rekstur og umfang félags er mikið er hlutafélagaformið með sína ýtarlegu 

umgjörð og reglur rökréttari kostur.  

Um hlutafélög gilda lög nr. 2/1995 lög um hlutafélög (hér eftir „hlutafélagalög“ eða 

„hfl.“). Stofnun fjárhagslegra félaga með takmarkaða ábyrgð eigenda er tilgreind í 2. mgr. 1. 

gr. hfl. Öll umsýsla eins og stofnun, hlutverk og reglubundin starfsemi félaga fer eftir lögunum 

og þau kveða einnig á um starfsemi ýmissa lögbundinna eininga og skiptingar hlutverka og 

ábyrðar innan félags. Jafnræði félagsmanna (hluthafa) er meginregla the principle of one share, 

one vote11 samkv. 2. mgr. 20. gr. hfl. Hlutverk og upphaflegar samþykktir við stofnun félags 

stýra tilgangi þess og starfsemi svo lengi sem sú starfsemi er í lögmætum tilgangi. Félagi er 

ekki heimilt að víkja frá settum tilgangi úr stofnskrá og samþykktum nema að uppfylltum form-

kröfum laga um efni og tímamörk fundarboða og með samþykki meirihluta eða jafnvel allra 

hluthafa. Það fer svo eftir starfsemi félags hvaða önnur sérlög gilda um starfsemi þess, eins og 

t.d. skattalög, lög umfjármálafyrirtæki og/eða lög um ársreikninga.  

Ef félag er skráð á skipulögðum hlutafjármarkaði (verðbréfaþingi) gilda svo enn 

strangari reglur um tilkynningaskyldu á markaði varðandi fjármögnun eða innherjaviðskipti. 

Grundvallar eðlismunur er á hlutafélagi og einkahlutafélagi og skráð félög á markaði þurfa að 

hlíta mun strangari kröfum varðandi birtingu uppgjöra á starfsemi og ákvarðanir eiganda.12 

                                                 

9  PwC Iceland. (2014). Mismunandi félagaform - Ábyrgð hluthafa og stjórnenda. Sótt 18 apríl 2019 af 

https://www.pwc.is/is/assets/document/felagaform_glaerur.pdf bls. 2.  
10 Fjármálaráðuneytið (2012). Almenn eigendastefna ríkisins - Hlutafélög og sameignarfélög. Sótt 18 apríl 2019 

af https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgafa/almenn_eigandastefna_rikisins.pdf 
11  Farlex Financial Dictionary. (2009). One-share-one-vote rule. Sótt 10 mars 2019 af https://financial-

dictionary.thefreedictionary.com/One-share-one-vote+rule 
12 WOW Air var hlutafélag, en í eigu einkahlutafélags Titan Investment Ltd. Hefði þjóðhagslega mikilvægur aðili 

eins og þetta dótturfélag ekki átt að hlíta sömu gagnsæiskröfum og skráð félög á aðallista kauphallar? 

Þorsteinn Friðrik Halldórsson (2019). WOW air tapaði 22 milljörðum króna. Fréttablaðið, sótt 18 apríl 2019 af 

https://www.frettabladid.is/markadurinn/wow-air-tapai-22-milljoerum-krona; Stefán Ó. Jónsson (2019). Skúli 

hafi „brennt peninga“. Vísir, sótt 18 apríl 2019 af https://www.visir.is/g/2019190328667/skuli-hafi-brennt-

peninga; Jóhann Bjarni Kolbeinsson (2019) „Einn einstaklingur fái ekki þessi völd“. Fréttastofa RUV, sótt 18 apríl 

2019 af http://www.ruv.is/frett/einn-einstaklingur-fai-ekki-thessi-vold 
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Hlutafélög sem eru ekki á markaði bera ekki sömu skyldur um eftirlit. Félögum er gert að skila 

inn ársreikningum ekki sjaldnar en við skatta uppgjör og félög á markaði verða að gera grein 

fyrir fjárhag samkvæmt viðurkenndum uppgjörsreglum minnst árfjórðungslega. Þetta skatta-

eftirlit og tíð birting á fjárhagslegri stöðu er forsenda þess að markaðurinn geti tekið upplýstar 

ákvarðanir út frá stöðu efnahags og reksturs og byggt á ákvarðanir varðandi fjárfestingar.  

Hlutafélagaformið sem slíkt er mjög gamalt. Að bindast í félög um starfsemi er til að 

mæta þörfum fyrir viðskipti og athafnir sem eru stærri en einstaklingi einum væri unnt að ráðast 

í. Lögin þróast og endurspegla aðstæður og veruleika mannanna. Ein af elstu löggjöfum um 

takmarkaða ábyrgð hluthafa er Limited Liability Act frá 1855 í Bretlandi,13 þótt takmörkuð 

ábyrgð hafi verið stunduð mun lengur eða allt frá tólftu öld í Evrópu.14 Þróunin hér á landi hefur 

fylgt þróun löggjafans á Norðurlöndum eins og fram kemur í athugasemdum við lagafrum-

varpið sem varð síðar lög nr. 32/1978 um hlutafélög.15 Reynt var að stuðla að því að ekki væri 

grafið undan meginreglunni um takmarkaða ábyrgð með því að tilgreina hana í þáverandi 

hlutafélagalögum með það að markmiði að hindra lánastofnanir í að krefjast persónulegrar 

tryggingar af eigendum fyrir skuldbindingum félags. Það myndi grafa verulega undan hvata 

manna til að leggja út í fyrirtækjarekstur með slæmum afleiðingum fyrir hagkerfið.  

Hér á landi giltu fyrst lög nr. 42/1903 um verslunarskrá, firmu og prókúrumboð áður en 

hin fyrstu eiginlegu lög um hlutafélög nr. 77/1921 voru sett. Ekki var gerður greinarmunur á 

hlutafélögum og einkahlutafélögum fyrr en eftir mikla og langvarandi vinnu við endurskoðun 

á lagaumhverfi félagaréttar. Afrakstur þeirrar vinnu voru lög um hlutafélög nr. 32/1978. Voru 

þau að verulegu leiti byggð á dönsku hlutafélagalögunum eins og þau voru á áttunda ára-

tugnum.16 Hlutafélagalögin voru svo verulega aðlöguð að EES-samningnum nr. 2/1993 Lög um 

Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir „EES-samningurinn“) með lögum nr. 137/1994 um 

aðlögun að ákvæðum EES-samnings. Þau voru eftir það endurútgefin sem lög nr. 2/1995 lög 

um hlutafélög (hfl.). Dönsk löggjöf sem fyrri hlutafélagalög tóku nokkuð mið af hafði breyst 

                                                 

13 Ireland, P. (1984). The rise of the limited liability company. International Journal of the Sociology of Law, 

12(3), 239-260. bls. 242  
14 Carney, William J. (1998). Limited Liability. Encyclopedia of Law and Economics. sótt 20 apríl 2019 af SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=50563 eða http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.50563 
15 Frumvarp til laga um hlutafélög þskj. 51, 49. mál. 99. löggjafarþing 1977–1978. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: https://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf. Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, bls. 39 [Sótt á vefinn 

10.3.2019]. 
16  Frumvarp til laga um hlutafélög. Þskj. 51, 49. mál. 99. löggjafarþing 1977–1978. Athugasemdir við 

lagafrumvarp þetta. https://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf Vefútgáfa Alþingistíðina, [Sótt á vefinn 

13.2.2019]. bls. 39. 
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verulega eftir að Danir gengu í ESB árið 1973 og verið var að færa hlutafélagalög á Íslandi til 

meira samræmis við þær breytingar með hfl.17  

Á sama tíma og gildistaka hfl. leit ný aðskilin lagasetning fyrir einkahlutafélög ljós sem 

lög nr. 138/1994 lög um einkahlutafélög. Í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að lög-

gjafinn taldi að gera mætti ráð fyrir að stærri félög með flóknari rekstur falli undir 

hlutafélagalög en smærri félög með einfaldari rekstur undir einkahlutafélög. Farið væri eftir 

fordæmi tveggja Norðurlanda þar sem þessi löggjöf félagaréttar er tvískipt. Einnig að búast 

mætti við verulega tíðum lagabreytingum á sviði félagaréttar í málum hlutafélaga til að fylgja 

eftir lagaþróun ESB. Ekki var hins vegar búist við því að eins tíðar breytingar verði á löggjöf 

um einkahlutafélög þar sem hún er einfaldari og fábrotnari og hentar betur minni 

fyrirtækjarekstri. Reyndist löggjafinn sannspár um tíðari breytingar á hfl.  

Það áttu sér stað mjög viðamiklar breytingar á íslenskum félagarétti eins og hann hafði 

birst fram að því í lögum nr. 32/1978 um hlutafélög með lögum nr. 137/1994. Innleiddar voru 

um níu tilskipanir úr XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn og voru þar gerðar 

breytingar á mörgum greinum hlutafélagalaga.18 Þar segir í athugasemdum við frumvarpið að 

breytingar á félagarétti samkvæmt EES-samningum eigi upptök úr viðauka við hann: 

 

„Ein af meginreglum Evrópska efnahagssvæðisins felur í sér rétt til að stofnsetja og reka félög 

eða fyrirtæki í svæðisríkjum með sama rétti og landsmenn þar, sbr. 31. og 34. gr. samningsins. 

Í 77. gr. samningsins, sem fjallar um félagarétt, segir aðeins að XXII. viðauki við samninginn 

geymi sérstök ákvæði um félagaréttinn.“  

 

Einnig kemur skýrt fram í athugasemdunum að ein af fjórum grundvallar frelsisákvæðum ESB 

og EES er rétturinn til staðfestu og frjálsrar félagastofnunar sem er grundvallað í 49. gr. 

Sáttmála Evrópusambandsins (hér eftir „Sáttmálinn“)19 og 31. gr. EES-samningsins. Eitt af 

aðalatriðum þessa frelsis er að félagastofnun innan svæðisins lúti sem næst sömu reglum á milli 

landa til að auðvelda stofnsetningu félaga og flæði fjármagns og vinnuafls og þjónustu á innri 

markaði ESB. Sama gildir einnig fyrir EFTA-ríkin í EES. Grundvöllur félagaréttar á Íslandi er 

takmörkuð ábyrgð hluthafa og rétturinn til staðfestu. 

                                                 

17 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 32 12. maí 1978, um hlutafélög, með síðari breytingum. Þingskjal 

438, 96. mál. 118. löggjafarþing 1994–1995. Athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 

https://www.althingi.is/altext/118/s/0099.html Vefútgáfa Alþingistíðina, [Sótt á vefinn 13.2.2019]. 
18.Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 32 12. maí 1978, um hlutafélög, með síðari breytingum. Þingskjal 

438, 96. mál. 118. löggjafarþing 1994–1995. Athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 

https://www.althingi.is/altext/118/s/0099.html Vefútgáfa Alþingistíðina, [Sótt á vefinn 13.2.2019]. 
19 Sáttmálin um starfsemi Evrópusambandsins OJ 6.6.2016 (OJ C 202 E/59). Sótt 19 apríl 2019 af https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN 
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2.1. Innleiðing tilskipunar 2007/36/EB20 með lögum nr. 126/2009 

 

Tilskipanir og reglugerðir ESB á sviði félagaréttar eiga leið inn í íslenska löggjöf og landsrétt í 

gegnum EES-samninginn og XXII. viðauka hans. Ísland, eins og önnur EFTA-ríki, tengjast 

hinum sameiginlega innri markaði og löggjöf ESB í gegnum samninginn ekki sem um 

hefðbundinn milliríkjasamning væri að ræða heldur samnings sérstaks eðlis sui-generis. EFTA-

ríkin verða í gegnum bókun-35 við EES-samninginn að taka breytingar á viðaukum hans inn í 

landsslög. Fyrr en það er gert er ekki um nein réttaráhrif að ræða innan viðkomandi EFTA ríkis. 

Þetta er ólíkt því sem gerist í ríkjum ESB þar sem yfirþjóðlegar lagasetningar og sameiginlegar 

ákvarðanir stofnana þess eru gerðar fyrir hönd allra ríkja þess og geta haft bein réttaráhrif hvort 

sem um er að ræða ákvæði sáttmálans, reglugerðir eða tilskipanir frá löggjafa og Framkvæmda-

stjórn ESB.21  

Eftir þá vissu uppstokkun sem átti sér stað með gildistöku hfl. voru breytingar á þeim 

mun tíðari en á lögum um einkahlutafélög eins og búast hefði mátt. Hátt í 30 breytingarlög og 

tíu tilskipanir úr EES-viðauka voru samþykktar að meðtöldum lögum nr. 126/2009. Sem dæmi 

þá hafa 17 breytingalög og fjórar tilskipanir tekið gildi frá þeim tíma er SRD tók gildi til dagsins 

í dag.  

Innleiðing tilskipunar SRD í félagarétt var gerð með lögum nr. 126/2009 um breytingu 

á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (réttindi hluthafa). Í athugasemdum við 

frumvarpið kemur fram að helsta breytingin sé lengra tímamark boðunar hluthafafundar. Því sé 

ætlað að ná til hlutafélaga sem eru með viðskipti á skipulegum verðbréfamarkaði en þau eru 

                                                 

20 Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (14.7.2007). Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/36/EB frá 11. júlí 

2007 um nýtingu tiltekinna réttinda hluthafa í skráðum félögum (Hér eftir „SRD“). Sótt 20.4.2019 af 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/icelandic/i32007L0036.pdf 
21 Bein lárétt og lóðrétt réttaráhrif ákvæða sáttmála Evrópusambandsins er þegar einstaklingar geta byggt á þeim 

rétt gagnvart stjórnvöldum (lóðrétt) eða öðrum lögaðilum (lárétt). Eru ekki tilgreind í Sáttmálanum sjálfum en 

voru mótuð af réttarframkvæmd Evrópudómstólsins. Fyrst í máli 26/62 van Gend en Loos á móti hollenskum 

skattayfirvöldum sjá https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61962CJ0026.  

Lóðrétt bein réttaráhrif tilskipana voru fyrst staðfest í máli nr. 41/74 Van Duyn v Home Office, sjá  

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88751&doclang=EN 

Til hliðsjónar: Craig, Paul; de Búrca, Gráinne (2015). EU Law: Text, Cases and Materials (6th ed.). Oxford 

University Press. ISBN 978-0-19-871492-7. bls 187 - 201 
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mjög fá hér á landi.22 T.d. voru 26 félög á aðallista kauphallarinnar vorið 2008.23 Eftir hrun árið 

2009 voru þau 12 ásamt þremur á markaðstorgi fjármálagerninga samkvæmt athugasemdum 

við frumvarpið. 

Til samanburðar voru félögin 18 árið 2017 og stóðu þau fyrir um 30% af heildarlands-

framleiðslu.24 Félög á markaði eru samt mun fleiri. Sem dæmi voru sama ár 49 félög sem gert 

var að skila uppgjöri eftir alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IFRS 25 samkvæmt Ríkis-

skattstjóra. Auk þeirra höfðu 62 félög heimild til þess þar sem þau falla undir 2. tölul. 1. gr. 

laga um ársreikninga nr. 3/2006. Í árslok sama ár voru hins vegar samkvæmt Hagstofu Íslands26 

skráð 638 hlutafélög og 36.503 einkahlutafélög. Það sýnir að umfang tilskipunarinnar eins og 

hún var innleidd í landslög var að áliti löggjafans réttilega takmörkuð við stærri fyrirtæki og 

eingöngu hlutafélög til að íþyngja ekki minni fyrirtækjum um of.  

 

2.2. Markmiðin með innleiðingu tilskipunar SRD 

 

Forsögu tilskipunar SRD má rekja til orðsendingar Framkvæmdarstjórnar ESB (hér eftir 

„Framkvæmdarstjórnin“) til Evrópuráðsins og Evrópuþingsins frá 21. maí 2003 sem ber 

yfirskriftina „Að færa félagarétt til nútímahorfs og bæta stjórnarhætti 27  í fyrirtækjum í 

Evrópusambandinu – Áætlun um þróun“. Síðan fylgdi ályktun frá 21. apríl 200428 um að efla 

réttindi hluthafa og leysa vandamál varðandi atkvæðagreiðslu yfir landamæri með hliðsjón af 

áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópubandalaganna. 29  Það sem stendur upp úr í 

tilskipuninni og þessum ályktunum er að skilvirkt eftirlit hluthafa sé forsenda betri 

                                                 

22 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (réttindi hluthafa). Þskj. 

70, 70. mál. 138. löggjafarþing 2009–2010. Athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 

https://www.althingi.is/altext/138/s/0070.html Vefútgáfa Alþingistíðina, [Sótt á vefinn 13.2.2019]. 
23 Landsbankinn hf. (15 maí 2008). Vegvísir Landsbankans. sótt 14 feb. 2019 af  

https://www.landsbankinn.is/uploads/maillist/newsletters/3119.htm 
24Hagstofa Íslands (9 mars 2018). Hagtíðindi – Þjóðhagsreikningur. Sótt 14 feb. 2019 af 

https://www.hagstofa.is/media/50997/hag_180309.pdf  
25Ríkisskattstjóri (2019). IFRS Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar. Sótt 14 feb. 2019 af  

https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/arsreikningaskra/althjodlegir-reikningsskilastadlar/ 
26Hagstofa Íslands (9 mars 2018). Fjöldi skráðra fyrirtækja og félaga eftir rekstrarformum 2005-2018. 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__fyrirtaeki__fjoldi__fyrirtaeki/FYR01002.px/ta

ble/tableViewLayout1/?rxid=f9f3617b-3b1d-4e5d-a741-ba96ac57aebd 
27 Sjá OECD Principles of Corporate Governance, 2004, http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf. 

The EU corporate governance framework includes legislation in areas such as corporate governance statements, 

transparency of listed companies, shareholders’ rights and takeover bids as well as ‘soft law’, namely 

recommendations on the role and on the remuneration of companies’ directors. 
28 Stjtíð. ESB C 104 E, 30.4.2004, bls. 714 
29 Stjtíð. ESB C 318, 23.12.2006, bls. 42. 
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stjórnarhátta. Til þess verði að gera atkvæðagreiðslu þeirra og þeirra sem greiða atkvæði með 

umboði, t.d. með rafrænum hætti, aðgengilegri og fjarlægja hindranir sem hafa verið til staðar. 

Eins og kemur fram í athugasemdum við frumvarp nr. 126/2009 að markmiðin voru að færa 

félagarétt á EES-svæðinu til nútíma hátta og taka mið af tækniþróun varðandi umboð og 

atkvæðagreiðslur. Skerpt var á formskilyrðum og upplýsingagjöf varðandi fundarboð og 

lengdur lámarksfrestur tilkynninga til hluthafa og markaða. Tilkynningar um fundi félags skulu 

ná til alls EES-svæðisins og vera aðgengilegar án aukakostnaðar fyrir hluthafa. Birting niður-

staðna aðalfunda skal einnig vera aðgengileg öllum hluthöfum óháð staðsetningu og stuðla þar 

með að jafnræði allra hluthafa. Auðvelda og tryggja skal rétt þeirra á hlutafafundi til að koma 

að tillögum um dagskrármál og ályktanir fyrir tilsettan tíma sem er birtur eða er skilgreindur í 

hfl. Með því að stuðla að auknu jafnræði og aukinni þátttöku myndu hluthafar öðlast meiri áhrif 

og virkni þeirra á hluthafafundi aukast.30  

Helstu breytingar sem gerðar voru með tilskipuninni snúa að formi. Tilgreint er að umboð eða 

krafa sé skrifleg eða rafræn. Frestur skal vera minnst þrjár vikur ef félög eru á skipulegum 

verðbréfamarkaði. Ef ákveðið er að allir hluthafar greiði atkvæði rafrænt þá á frestur að vera 

tvær vikur nema um sé að ræða aðalfund, þá skulu þær vera þrjár. Ef ekki er boðað opinberlega 

til aðalfundar í öllum löndum á Evrópska-efnahagsvæðinu þá skal senda út tilkynningar beint 

til allra hluthafa út frá hlutaskrá. Ákvarðanir á hluthafafundum verða að vera samþykktar með 

sama meirihluta og þarf til að breyta samþykktum félags. Hún gildir svo eingöngu til næsta 

aðalfundar. Birta skal samfellt í 21 dag á vef félags fundarboð, heildarfjölda hluta og fylgigögn 

lögð fram. Tilgreina þarf hvernig nálgast má pappírsgögn ef það er ekki hægt rafrænt. Úrslit 

kosninga skulu liggja fyrir innan 15 daga frá hluthafafundi. Hluthafar bera ekki kostnaðinn af 

þessari upplýsingagjöf, hvorki fyrir fundi eða varðandi niðurstöður þeirra, þar sem þegar hefur 

greitt fyrir hlutinn og þau áhrif sem hann veitir.  

Upptaka tilskipunarinnar SRD í félagarétt var gerð með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 59/2008 frá 25. apríl 2008 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við 

EES-samninginn (EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 15. árgangur, hefti 52 

(21.8.2008), bls. 31).31 Ákvæðum um rafrænar kosningar voru að stórum hluta þegar til staðar 

í hfl. sett með breytingarlögun nr. 89/2006. 

                                                 

30 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (réttindi hluthafa). Þskj. 

70, 70. mál. 138. löggjafarþing 2009–2010. Athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 

https://www.althingi.is/altext/138/s/0070.html Vefútgáfa Alþingistíðina, [Sótt á vefinn 13.2.2019]. 
31 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (réttindi hluthafa). Þskj. 

70, 70. mál. 138. löggjafarþing 2009–2010. Athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 

https://www.althingi.is/altext/138/s/0070.html Vefútgáfa Alþingistíðina, [Sótt á vefinn 13.2.2019]. 
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2.3.  Eigendur hlutafélaga skipting og atkvæðisréttur 

 

Hluthafar eru í grunninn eigendur fjármagns sem þeir hafa lagt í félag sem stofnað er til 

samkvæmt hlutafélagalögum eða fengið yfirráð yfir hlut með öðrum hætti. 32  Þeir bera 

takmarkaða ábyrgð sem einskorðast við fjármagnið sem lagt var inn. Fjöldi hluta fer eftir 

fjárhæð og atkvæðamagn hluthafa ræðst af því. Hver hlutur á jafnan rétt til atkvæðagreiðslu 

samkv. 2. mgr. 20. gr. hfl. en mismunandi flokkun hluta í félaginu er möguleg með mismunandi 

atkvæðisrétti. Flokkar án atkvæðisréttar væru oft tilgreindir í útboðum á nýjum hlutum, t.d. 

þegar félag vill afla sér meira fjármagns á markaði án þess að gefa þeim nýjum hluthöfum sem 

keyptu sig inn í félagið atkvæðisrétt. Þeir njóta réttinda varðandi arðgreiðslur sem flokkurinn 

tilgreindi og væru frjálsir að selja hluti sína á gegni markaðarins. Sem fjárfestingarkostur geta 

hlutabréf á markaði verið leið fjárfesta til að ávaxta fé og fyrir hlutafélögin leið til að sækja sér 

aukið fjármagn til rekstrar eða stækkunar.  

Þótt hlutafélög á Íslandi séu nokkur þá eru þau aðeins brot á móti fjölda einka-

hlutafélaga. Flest fyrirtæki hér flokkast sem örsmá, smá, eða miðlungstór en miðlungsstór eru 

þau fyrirtæki sem hafa 250 starfsmenn eða færri33. Slík fyrirtæki telja um 99% allra fyrirtækja 

hér á landi með um 70% af vinnuafli landsmanna. Hér á landi er fátt um samantektir á stærð 

fyrirtækja út frá starfmannafjölda. Aðilar vinnumarkaðarins létu vinna slíka samantekt fyrir sig 

sérstaklega árið 2013 um vægi lítilla og meðalstórra fyrirtækja á Íslandi. 34  

Hér á landi er eignarhald einstaklinga oftast í gegnum aðra aðila eða lífeyrissjóði35 sem 

eiga hlutaféð, svokallaðir stofnanafjárfestar. Stærri hluthafar og félög tengd þeim mynda svo 

afganginn af hluthafahópnum. Hluthafar eru heldur ekki margir í hverju félagi, frá nokkrum 

hundruðum til örfárra þúsunda. Stofnanafjárfestar hafa atkvæðisrétt og ef fjárfesta í gegnum 

milliliði, veita þeim atkvæðisrétt í gegnum umboð. Milliliðir án atkvæðisréttar (proxy advisors) 

                                                 

32 Yfirráð önnur en kaup á hlut væri t.d. yfirtökur þeas. sem greiðsla í viðskipum, skuldbreytingar úr skuld í 

vanskilum og gefa þar með eftir atkvæðisrétt og möguleg ítök. Aukning á hlutafé samþykkt eða arðgreiðslur 

greiddar út sem nýtt hlutafé. 
33 Eurostat (2019). Glossary:Enterprise size. Sótt 20 apríl 2019 af https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Glossary:Enterprise_size. Grundvöllur skilgreiningar um stærð fyrirtækja. Örsmá er ný 

skilgreining og eru þau 10 starfsmenn eða færri. 
34 Samtök Atvinnulífsins (2013) Vægi lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Ísland og alþjóðlegur samanburður. Sótt  

feb. 2019 af https://www.sa.is/media/1397/vaegi-litilla-og-medalstorra-fyrirtaekja-arid-2013-fin.pdf. Samtök 

Atvinnulífsins létu árið 2013 vinna þessa samantekt sem er enn ein helsta heimild notuð um þetta efni. 

Til samanburðar þá lætur Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vinna slíka samantekt árlega 

http://ec.europa.eu/growth/smes/ og gefur út ýtarlegar samantektir og tölfræðigögn.  
35 Arion Banki hf (25 mars 2015). Markaðspunktar Arion Banka. Sótt 14 feb 2019 af 

https://www.arionbanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f8c356e5-d300-11e4-8669-d8d385b77fc4 
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veita svo oft ráðleggingar um það hvernig ráðstafa á ákvæðisrétti hluthafana. Þótt eigendur 

teljist hluthafar og áhrif þeirra og atkvæðastyrkur ráðist af fjölda hluta samkvæmt hlutaskrá 

félags, þá geta hópar eigenda gert með sér samkomulag um vissa beitingu atkvæðisréttar í 

einstökum málum. Einnig geta þeir samið sérstaklega um hver réttarstaða þeirra er gagnvart 

félaginu og öðrum hluthöfum. Slíkt samkomulag hefur ekkert með hlutafélagalög eða 

samþykktir félaga að gera. Þau eru eingöngu samningsréttarlegs eðlis milli aðila og ríkir þar 

meginreglan um samningafrelsi og ákvæði laga nr. 3/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga. Stórar blokkir eigenda hafa vissulega tögl og haldir í félagi þegar kemur að 

atkvæðagreiðslu. Gæta þarf þess að stórir eigendur hafi ekki áhrif á stjórn eða 

framkvæmdarstjórn fyrirtækis og hlutist til með óeðlilegum hætti um fyrirgreiðslu eða viðskipti 

þess við önnur félög í eiginhagsmunaskyni. 
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3. Aðdragandi SRDII 

 

Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 skipaði Framkvæmdarstjórn starfshóp sem skila átti 

víðtækum tillögum að bættu fjármálaeftirliti og betri stjórnarháttum. Formaður hópsins var 

Jacques de Larosière 36  ráðgjafi og fyrrverandi bankastjóri Alþjóða Gjaldeyrissjóðsins. 

Niðurstöður hópsins, The High-Level Group on Financial Supervision in the EU (hér eftir 

„Larosière skýrslan“), voru birtar í febrúar 2009.37 Í henni kemur meðal annars fram að góðir 

stjórnarhættir höfðu lítið verið ræddir undanfarinn áratug meðal stjórnenda fyrirtækja, en í 

innagnsorðum segir að: „Governance… is one of the most important failures of the present crisis.“ 

Einnig kemur fram að fjármálakerfið í heild sinni gætti ekki að langtíma hagsmunum eigenda 

og þjóðfélagsins í heild. Hvatar voru til staðar í reglum um endurskoðun og reikningsskil sem 

hvöttu til þess að horfa stutt fram á við í uppgjöri félaga. Fyrir hendi var að bókhaldslega væri 

hægt að telja útistandandi skuldbindingar og núverandi markaðsvirði eigna til raunverulegs 

gróða (mark-to-market) án tillits til mögulegra niðursveiflna eða aukinnar áhættu.38 Jafnhliða 

því jukust kaupaukar mjög sem ýtti enn frekar undir slíka hætti.39 Á sama tíma voru vextir lágir 

og fjármögnun auðveld sem hvatti til óhóflegra útlánastarfsemi án þess að huga að gæðum veða 

eða aukningar útistandandi áhættu. Jafnframt gáfu matsfyrirtæki flóknum fjármálagerningum 

sem ekki voru reistir á traustum grunni framúrskarandi einkunnir. Þar með var áhættan falin 

sem kom sér illa fyrir marga fjárfesta sem reiddu sig á slíkar umsagnir við val á fjárfestingum. 

Við þessar aðstæður fóru fjárfestar og eigendur að telja eðlilegt, eða urðu dofnir fyrir 

því, að fá stöðugt hækkandi tekjur og/eða aukna arðsemi eigin fjár sem fór langt fram úr vexti 

                                                 

36 Skrifaði nýlega bók um reynslu sína af efnahagshrunum og viðbrögðum við þeim. Þar er ágætis samantekt á 

atburðum á baksíðu: 

“But the picture is still dark. The 2007-2008 crisis, with its trail of unemployment and recession, is an 

extreme example of what excess dept can do. And quantitative easing of policies, implemented to 

minimize the effects of the "great recession" despite its origin in the abuse of debt, plunge an observer 

like myself into an abyss of questions and doubts.”  

Jacques de Larosière de Champfeu (2018). 50 Years of Financial Crisis. Odile Jacob. ISBN:978-2-7381-4469-0. 

baksíða. 
37 European Commisson (25 feb 2009). Final Report of the de Larosiére Group 25 February 2009. Sótt 14 feb. 

2019 af https://ec.europa.eu/info/system/files/de_larosiere_report_en.pdf 
38 European Commisson (25 feb 2009). Final Report of the de Larosiére Group 25 February 2009. Sótt 14 feb. 

2019 af https://ec.europa.eu/info/system/files/de_larosiere_report_en.pdf. Ráðlegging nr. 4. bls. 21. 
39 European Commisson (25 feb 2009). Final Report of the de Larosiére Group 25 February 2009. Sótt 14 feb. 

2019 af https://ec.europa.eu/info/system/files/de_larosiere_report_en.pdf. Ráðlegging nr. 11. bls. 31. Til 

hliðsjónar: Mario Christodoulou (21 jan. 2010). Accountancy Age. Fair value fattened bankers' bonuses: Lord 

Turner. Sótt 20 apríl 2019 af https://www.accountancyage.com/aa/news/1781636/fair-value-fattened-bankers-

bonuses-lord-turner 
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efnahagslífsins. Á sama tíma hrakaði gæðum útistandandi skuldbindinga hratt og kerfisleg 

áhætta jókst. Auðvelt var fyrir stjórnendur að leiðast til að hrífast með og taka þátt í þessari 

hjarðhegðun og samkeppni upp á við jafnvel þótt þeir hefðu mátt vita að áhættan væri að aukast. 

Starfskjarastefnan ýtti undir áhættutöku og hömlulausan vöxt þar sem hún var mæld á skamm-

tíma árangri. Þegar skuldakreppan reið yfir og traust markaða hrundi lokuðust fjármögnunar-

markaðir og mörg félög gátu ekki sótt sér fjármagn til að greiða skuldir sem margar hverjar 

voru skammtíma til að fjármagna langtíma útlán eða útrás á hæpnum forsendum. Þessi þróun 

kemur berlega fram hér á landi og í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og 

orsakir falls íslensku bankanna 2008 segir: 

 

„Bæði á þetta við um lánveitingar til ákveðinna hópa innan hvers banka en jafnframt 

að sömu hópar hafi myndað stórar áhættur í fleiri en einum banka. Af þeim 

sökum hafi kerfisleg áhætta vegna útlána verið orðin veruleg“. 40 

 

Hópurinn kallaði eftir umbótum á endurskoðunarreglum og benti einnig á þátt starfs-

kjarastefnu stjórnenda í áhættutöku. Ein af ábendingunum varðandi hana var að árangurs-

tenging væri ekki gerð fyrir fram heldur tæki mið af frammistöðu yfir lengra tímabil. Hún skyldi 

einnig ná til miðlara og fjárfestingarstjóra (asset managers). Jafnframt var bent á að áhættu-

stýring og stjórnarhættir tengdir áhættustýringu hefðu brugðist, en áhættustýring ætti einnig að 

ná til starfskjarastefnu. Benti hópurinn á að Þeir sem stýra eftirliti og áhættustýringu eiga að 

vera jafn háttsettir þeim sem þeim er ætlað er að hafa eftirlit með. Fjárfestar eigi ekki að reiða 

sig um of á matsfyrirtæki og þurfa að beita gagnrýninni hugsun. Í heild skilaði hópurinn meira 

en 30 tillögum sem margar hafa verið grundvöllur umbóta og vinnu við breytingar og nýjungar 

í lagaramma og skilvirkara skipulagi eftirlits á Evrópusvæðinu öllu. En það er vinna sem enn 

sér ekki fyrir endann á. Sem dæmi var ein af lykil athugasemdum hennar að koma þyrfti á 

miðlægri áhættustýringu fyrir allt svæði í heild sem væri sett undir Seðlabanka Evrópu.41 

 

3.1. Aðgerðaáætlun vorið 2009 „…Driving European recovery…“ 

 

                                                 

40 „Síðla árs 2007 og á árinu 2008 fór að þrengja að bönkunum. Þá virðast mörkin milli hagsmuna bankanna og 

hagsmuna stærstu hluthafa þeirra oft hafa verið óskýr og bankarnir lagt meira í það að styðja við eigendur sína 

en eðlilegt getur talist.“ Rannsóknarnefnd Alþingis samkvæmt lögum nr. 142/2008 (12 apríl 2010). Rannsókn á 

aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna og tengdra atburða. Bindi nr. 2. bls. 171. 
41 European Commission (25 feb 2009). Final Report of the de Larosiére Group 25 February 2009. Sótt 14 feb. 

2019 af https://ec.europa.eu/info/system/files/de_larosiere_report_en.pdf. Tillögur hópsins nr. 16 og 17 
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Vinna starfshóps Larosière var lögð til grundvallar aðgerðaráætlun Framkvæmdarstjórnar til 

leiðtogaráðs ESB um endurreisn Evrópu, Driving European Recovery,42 þar sem tekið var undir 

ábendingar hópsins og tillögur hans til úrbóta. Sérstaklega að umbætur yrðu að vera gerðar 

innan sameiginlegs innri markaðar ESB. Aðgerðaráætlunin var í fimm hlutum sem eitt af 

innleggjum þess til leiðtogaráðs ESB fyrir G20 fund helstu iðnríkja í september sama ár. 

Umfangsmikil uppstokkun á fjármálaeftirliti og hagstjórn var kjarninn í tillögum 

aðgerðaráætlunarinnar en einn liðanna sneri að betri áhættustýringu fjármálafyrirtækja og að 

kjör stjórnenda stuðli að langtíma hugsun í rekstri. Út frá þessum niðurstöðum og ráðleggingum 

gaf Framkvæmdastjórnin út tvenn tilmæli árið 2009 sem SRDII byggir meðal annars á. Það 

voru tilmæli 2009/384/EC on Remuneration Policies in the Financial Services Sector43 og 

viðauka við þau 2009/385/EC Complementing Recommendations 2004/913/EC and 

2005/162/EC as Regards the Regime for the Remuneration of Directors of Listed Companies.44 

Tillögur stjórnarinnar til ráðsins fyrir G20 fundinn voru margar og stefnumarkandi en á þessum 

tímapunkti taldi hún að mesti bráðavandinn væri að baki og tímabil uppbyggingar að hefjast 

þar sem innleiddar væru nýjar reglur og ýtarlegi viðmið á grunni betra eftirlits. Í kjölfarið var 

ný stofnun sett á fót, European Systemic Risk Board (ESRB),45 sem hluti af heildar eftirliti með 

fjármálamörkuðum og stöðu efnahags hjá ríkjum Sambandsins og starfar hún undir Seðlabanka 

Evrópu.46 Einnig var stofnað sameiginlegt fjármálaeftirlit European Securities and Markets 

Authority (ESMA)47 sem hefur t.d. beint eftirlit með starfsemi matsfyrirtækja og hefur fyrst og 

fremst það hlutverka að auka vernd fjárfesta og stuðla að stöðugum og vel reknum fjármála-

markaði. Þessar stofnanir og SRDII eru hluti af því stóra markmiði að samræma skipan 

fjármálaeftirlits og eftirlits með þjóðarhag og ástandi markaða.48 Þetta gengur undir nafninu 

                                                 

42 European Commission (4 mars 2009). Communication for the spring European Council - Driving European 

recovery - Volume 1. Sótt 19 feb. 2019 af https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:EN:PDF 
43 European Commission (30 apríl 2009). on remuneration  policies  in  the  financial  services  sector. sótt 19 

feb. 2019 af https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0022:0027:EN:PDF 
44 European Commission (30 apríl 2009). Complementing Recommendations 2004/913/EC and 2005/162/EC as 

regards the regime for the remuneration of directors of listed companies. Sótt 19 feb. 2019 af    

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0028:0031:EN:PDF til hliðsjónar sjá 

Recommendation 2009/384/EC and Recommendation 2009/385/EC.  
45 European Systemic Risk Board (2019). Mission & Establishment. Sótt 20 apríl 2019 af 

https://www.esrb.europa.eu/about/background/html/index.en.html 
46 European Parliament (2019). European System of Financial Supervision (ESFS). Sótt 20 apríl 2019 af 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/84/european-system-of-financial-supervision-esfs- 
47 OJ 15.12.2010 (OJ L 331 vol. 53). Sótt 19 mars 2019 af    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2010:331:FULL&from=EN 
48 European Banking Authority (2019). The Single Rulebook. Sótt 20 apríl 2019 af 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook 
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The European system of financial supervision (ESFS) sem vinnur undir hatti Framkvæmda-

stjórnar.  

 

3.2. Grænbók 2010 frá Framkvæmdastjórn 

 

Hræringar fjármálamarkaða og afleiðingar á efnahag voru leiðtogum ESB og Framkvæmda-

stjórn þess ofarlega í huga. Á fundi G20 ríkjanna í Bandaríkjunum í september 2009 var ályktað 

að umbætur á starfskjarastefnu stjórnenda fjármálafyrirtækja væru nauðsynlegar til að stuðla að 

fjármálastöðugleika. 49  Í Grænbók Framkvæmdarstjórnar sem gefin var út varðandi 

stjórnarhætti og starfskjarastefnu stjórnenda Corporate Governance in Financial Institutions 

and Remuneration Policies50 voru lagðar fram spurningar fyrir stjórnvöld og stóra aðila á 

markaði sem hluti af samráðsvinnu Framkvæmdarstjórnarinnar. Þar má sjá mörg atriði sem 

síðar urðu hluti af starfskjarahluta SRDII.  

Í Stóra-Bretlandi hefur lengi verið önnur löggjöf um réttindi og skyldur hluthafa og 

aðrar áherslur í félagarétti. Sambærilegar reglur eru gefnar út af Financial Reporting Council 

þar í landi sem er stofnun sem hefur meðal annars eftirlit með stjórnarháttum fyrirtækja og gefur 

út reglur eða viðmið eins og 2010 UK Stewardship Code.51 Hafði hún tekið mið af vinnu ESB 

og skeytasendingum frá Framkvæmdarstjórn sem og niðurstöður skýrslu starfhóps Larosière. 

Sú stofnun hefur það markmið að stuðla að langtíma fjárfestingarákvörðunum hluthafa, 

sérstaklega með áherslu á stofnanafjárfesta, og virkja þá meira til ákvarðanatöku til lengri tíma. 

Þessar bresku reglur eru fyrirmynd svipaðra reglna í sautján öðrum löndum og eru innlegg í 

undirbúningsvinnuna fyrir SRDII. Einnig hafa alþjóðasamtök stórra fjárfesta, International 

Corporate Governance Network (ICGN), lengi lýst yfir stuðningi við þessi viðmið52 og fagna 

                                                 

49 „It was confirmed at the Pittsburgh Summit of 24 and 25 September 2009 that compensation practices would 

have to be reformed in order to maintain financial stability. “European Commission (2.6.2010). Green Paper - 

Corporate governance in financial institutions and remuneration policies Sótt 19 feb 2019 af https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0284:FIN:EN:PDF. bls. 3. 
50 European Commission (2.6.2010). Green Paper - Corporate governance in financial institutions and 

remuneration policies   

Sótt 19 feb 2019 af https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0284:FIN:EN:PDF 
51 Financial Reporting council (sept. 2012). The UK Stewardship Code. Sótt 19 mars 2019 af 

https://www.frc.org.uk/getattachment/d67933f9-ca38-4233-b603-3d24b2f62c5f/UK-Stewardship-Code-

(September-2012).pdf 
52 Dionysia Katelouzou (2019) óbirt. Shareholder Stewardship: A Case of (Re)-Embedding the Institutional 

Investors and the Corporation? King's College London – The Dickson Poon School of Law; A Dickson Poon 

Transnational Law Institute. 
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þau einnig nýjustu endurskoðun þeirra.53 Löggjöf stendur sjaldan í stað og sem dæmi er núna í 

Bretlandi hafin vinna við að bæta og staðfæra þessi viðmið svo þau séu nærri SRDII.54 Þessi 

breyting er nauðsynleg vegna fyrirhugaðrar „Brexit “-útgöngu Stóra-Bretlands sem setur 

ákveðinn þrýsting á stjórnvöld þar í landi að ljúka lagasetningu og breytingum. Bresku 

reglunum er ætlað að ganga lengra en SRDII varðandi aðhald stjórnenda. 

 

3.3. Erindi Framkvæmdarstjórnar til Evrópuþingsins 2012  

 

Önnur Grænbók Framkvæmdarstjórnar um stjórnarhætti og umbætur á þeim leit dagsins ljós 

árið 2011. 55  Þar var velt upp frekari spurningum til viðbótar við þær sem komu fram í 

grænbókinni frá 201056 þar sem fjallað um starfskjarastefnu stjórnenda fjármálafyrirtækja. Í 

Grænbókinni 2011 var meira áhersla lögð á almenn atriði stjórnarhátta og virkni hluthafa í 

ákvörðunum sem myndu eiga við mun fleiri fyrirtæki á markaði en eingöngu fjármálafyrirtæki.  

Megin atriði þessara spurninga skiptust í þrjá aðal hluta. Fyrsti málefnaflokkurinn sneri 

að stjórnum fyrirtækja. Fjallað var um hvernig ætti að haga kjöri í stjórnir svo hún yrði skipuð 

einstaklingum með margþættan bakgrunn og þekkingu sem gætu veitt framkvæmdastjórn virkt 

aðhald og stundað virkari áhættustjórnun. Í öðrum málefnaflokknum er fjallað um hluthafa. 

Virkir stjórnarhættir sem veita stjórn aðhald byggjast á virkni sem flestra hluthafa og að þeir 

láti til sín taka um málefni félagsins. Velt var upp hvort hluthafar ættu að veita nánara samþykki 

fyrir starfskjarastefnu og fá ýtarlegri yfirlit yfir greiðslur og hlunnindi. Í þriðja málefna-

flokknum var rætt það sem kallað er „comply or explain“, hlýða eða útskýra af hverju,57 sem 

                                                 

53 International Corporate Governance Network (29 mars 2019). ICGN Response to the Proposed Revision if the 

UK Stewardship Code. Sótt 19 mars 2019 af 

https://www.icgn.org/sites/default/files/ICGN%20Reponse%20to%20the%20Proposed%20Revision%20to%20t

he%20UK%20Stewardship%20Code%20-%20March%202019_0.pdf 
54 Financial Reporting Council (30.01.2019). FRC strengthens Stewardship Code. Sótt 20 apríl 2019 af 

https://www.frc.org.uk/news/january-2019-(1)/frc-strengthens-stewardship-code. Til hliðsjónar  

Financial Conduct Authority (2019). Building a regulatory framework 

for effective stewardship. Sótt 20.4.2019 af (https://www.fca.org.uk/publication/discussion/dp19-01.pdf 

umræðuskjal og spurningar. 
55 European Commission (5.4.2011). GREEN PAPER - The EU corporate governance framework. Sótt 

20.4.2019 af https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2011:0164:FIN 
56 European Commission (2.6.2010). GREEN PAPER - Corporate governance in financial institutions and 

remuneration policies. Sótt 20.4.2019 af https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0284:FIN:EN:PDF 
57 Atvinnuvegaráðuneytið (17.10.2012). Íslensk þýðing á þremur fyrstu þáttum í skýrslu þriggja manna 

ráðgjafahópsins (G3) til atvinnuvega-og nýsköpunarráðherra og fjármála-og efnahagsráðherra, 17. október 

2012,Heildarumgjörðum fjármála-stöðugleika á Íslandi (Framework for Financial Stability in Iceland) Sótt 

20.4.2019 af https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/frettir2/Framework-...-

utdrattur-a-islensku.pdf 
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þekkist í einhverri mynd víða og á sér langar rætur. Það er að ekki skuli farið út fyrir reglur eða 

viðmið án útskýringa. Reynslan hafi sýnt að þær skýringar sem gefnar séu sem hluti af hlítni á 

viðmiðum um t.d. starfskjör séu oft ófullnægjandi. Evrópuþingið beindi til Framkvæmdar-

stjórnar í mars 201258 ályktun um atriðin úr Grænbók hennar frá 2011 þar sem tekið er undir 

flest atriði hennar og þeirri endurskoðun sem er hafin er fagnað. 

Framkvæmdastjórn ESB sendi svo frá sér árið 2012 nýja aðgerðaráætlun um bætta 

stjórnarhætti Action Plan: European Company law and Corporate Governance - a Modern 

Legal Framework for More Engaged Shareholders and Sustainable Companies. 59  Slík 

heildarendurskoðun í félagarétti hafði ekki verið lögð til frá því á árinu 200360 sem og leiddi 

meðal annars til innleiðingar SRD árið 2007. Aðgerðaráætlunin frá 2012 lagði til að auka 

gagnsæi á stjórnarhætti. Jafnframt skyldu fyrirtæki hafi meira gagnsæi varðandi endanlegt 

eignarhald fjárfesta og stofnanafjárfesta og markvissari upplýsingagjöf frá þeim varðandi stefnu 

þeirra um nýtingu atkvæðisréttar. Skapa skyldi tvíhliða vettvang samskipta um stjórnarhætti og 

virkja hluthafa varðandi starfskjarastefnu, þeir séu upplýstir um viðskipti tengdra aðila og geti 

haft áhrif á þau. Einnig þurfi þeir sem fara með atkvæðarétt í umboði fjárfesta að tilgreina stefnu 

sína eins og aðrir hluthafar. Aðgerðaráætlun Framkvæmdarstjórnar frá 2012 tekur á fleiri 

atriðum í félagarétti almennt, ekki bara virkni hluthafa í stjórnun félaga. Stuðlaði hún m.a. að 

margri annarri lagasetningu en SRDII. Jafnframt hafði hún bent á að stuðla ætti að fjölbreyttari 

samsetningu stjórnar. Bendir Framkvæmdastjórnin á að skortur á fjölbreytileika gæti leitt til 

minni gagnrýni og grynnri rökræðna þar sem færri sjónarmið kæmust að. Það gæti leitt til 

hjarðhugsunar einsleitra hópa manna sem drægi úr aðhaldi á störf og ákvarðanir stjórnar61.  

 

                                                 

58 European Parliament (12.3.2012). Parliament resolution of 29 March 2012 on a corporate governance 

framework for European companies. Sótt 20.4.2019 af https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex:52012IP0118 
59 European Commission (12.12.2012). Action Plan: European company law and corporate governance - a 

modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies. Sótt 20.4.2019 af 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0740 
60 European Commission (21.5.2003). Communication from the Commission to the Council and the European 

Parliament Modernizing Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move 
Forward. Sótt 20.4.2019 af https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52003DC0284 
61 European Commission (12.12.2012). Action Plan: European company law and corporate governance - a 

modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies. Sótt 20.4.2019 af 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0740 
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4. SRDII tilskipunin 

Tilskipunin á rætur að rekja til þeirra bráðaaðgerða sem grípa þurfti til eftir fjármálahrunið árið 

2008 og er hún hluti af tillögum til úrbóta á mörgum sviðum. Vinnan byrjaði með skýrslu 

starfshóps Larosière og niðurstöður hennar sem leiddu til fimm þátta aðgerðaráætlunar um 

endurreisn frá árinu 200962  þar sem fyrst voru boðaðar breytingar á SRD. Framkvæmda-

stjórninn gaf svo út árið 2010 stefnuyfirlýsingu um bætta Evrópu árið 2020 A Strategy for 

Smart, Sustainable and Inclusive Growth63 sem einnig hnykkti á þeim atriðum sem urðu að 

breytast svo hægt væri að tryggja hagvöxt að nýju. Tillögur voru gerðar um fjölmargar 

breytingar á lagaumhverfi félagaréttar og eftirlits- og endurskoðunarramma þeirra og 

hagkerfisins í heild. Árið 2012 voru lagðar fram helstu meginlínur í aðgerðaráætlun 

Framkvæmdarstjórnar 64  þar sem gerðar voru uppstokkanir á sviði endurskoðunar og 

þjóðhagslegs eftirlits.65 Var það m.a. gert með stofnun European Systemic Risk Board (ESRB) 

sem er sam-evrópsk þjóðhagsleg eftirlitsstofnun.  

Niðurstaða þessarar vinnu var sú að það að laga stjórnarhætti skráðra félaga með aukinni 

virkni hluthafa væri eitt af lykilatriðum þess til minnka hættuna á að atburðir ársins 2008 

endurtækju sig. Loka afraksturinn var tillaga Framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins að 

tilskipun SRDII sem lögð var fram í apríl 2014. Hún var lögð fram eftir venjubundnu 

lagasetningarferli ESB á grundvelli gr. 294 Sáttmálans til Evrópu Ráðsins og Evrópu Þingsins. 

Jafnframt henni voru lagðar fram niðurstöður umfangsmats á áhrifum tilskipunarinnar. Þegar 

tillaga er lögð fram er lögboðið að upplýsa, Efnahags- og félagsmálanefnd Evrópusambandsins, 

European Economic and Social Committee (EESC), 66  og Persónuverndarstofnun Evrópu, 

European Data Protection Supervisor (EDPS)67, og leita umsagnar hjá þeim.   

                                                 

62 European Commission (4.3.2009). COMMUNICATION FOR THE SPRING EUROPEAN COUNCIL 

Driving European recovery. Sótt 20.4.2019 af https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0114:FIN:EN:PDF 
63 European Commission (3.3.2010). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - EUROPE 2020 - A 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Sótt 20.4.2019 af https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 
64 European Commission (12.12.2012). Action Plan: European company law and corporate governance - a 

modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies. Sótt 20.4.2019 af 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2012:0740:FIN 
65 European Central Bank (5.3.2014). micro- versus macro-prudential supervision: potential differences, tensions 

and complementarities. Sótt 20.4.2019 af 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr/art/ecb.fsrart201405_03.en.pdf?0ee45487b0d8552eb4ec32396d2702c7 
66 European Economic and Social Committee (2019). https://www.eesc.europa.eu/en/about Sjá advisory Role 
67 European Data Protection Supervisor (2019). Sjá https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-advisor_en  
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Í kynningu á tillögunni segir að umfang hennar næði til um 10.000 skráðra félaga á 

markaði. Einnig að í fyrsta sinn væri inngrip hluthafa í starfskjör stjórnenda (say on pay) 

innleitt. Það skal nefnt sem dæmi að slíkt samþykki hluthafa á starfskjörum hefur verið 

framkvæmt í breskum félagarétti um langt árabil.68  Framkvæmdastjóri innri markaðar og 

þjónustu, Michel Barnier, sagði í fréttatilkynningu sem fylgdi tillögunni um markmið hennar 

og tilgang: 

 
"The last years have shown time and time again how short-termism damages European 

companies and the economy. Sound corporate governance can help to change that. Today’s 

proposals will encourage shareholders to engage more with the companies they invest in, and 

to take a longer-term perspective of their investment. To do that, they need to have the rights to 

exercise proper control over management, including with a binding "say on pay".69 

 

Í inngangi tillögunnar70 koma fram fimm aðal markmið: 

1. Virkja stofnana- og fagfjárfesta til áhrifa með nýtingu atkvæðaréttar.  

2. Byggja samband milli starfskjara stjórnenda og afkomu á raunhæfari grunni.  

3. Auka gagnsæi og aðkomu eigenda á viðskipum tengdra aðila.  

4. Tryggja betri upplýsingagjöf milliliða um nýtingu atkvæðisréttar og fjárfestingarstefnu.  

5. Virkja betur atkvæðarétt þvert á landamæri í gegnum alla fjárfestingarkeðjuna, sérstaklega 

með því að tryggja gagnsæi á eigendasamsetningu.  

 

Um 44% eignarhalds skráðra félaga innan ESB teygir sig út fyrir landamæri heimalands 

þeirra. Hlutfall erlends eignahalds á Íslandir er mun minna.71 Flestir eigendur í félögum eru 

stofnana- og fagfjárfestar (institutional investors, asset managers) og eiginlegir hluthafar eiga 

oft litla hluti í gegnum stór eignasöfn sem er stýrt af milliliðum og sjóðsstjórum og mynda 

fjárfestingarkeðju eigenda, milliliða og félaga. Sameiginlega löggjöf ESB þarf til að milliliðir 

og umboðsfjárfestar (intermediaries, proxy advisors) sem starfa yfir landamæri vinni eftir 

                                                 

68 UK parliament (2013). Section 79, Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, Members' approval of 

directors' remuneration policy. Sótt 20.4.2019 af http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/contents 
69 European Commission (9.4.2014). European Commission proposes to strengthen shareholder engagement and 

introduce a "say on pay" for Europe’s largest companies. Sótt 20.4.2019 af http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-396_en.htm?locale=en 
70 European Commission (9.4.2014). Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder 

engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement. Sótt 

20.4.2019 af https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0213:FIN 
71 Erlent eignarhald á Íslandi er lítið og vísitalan um hindranir á fjárfestingu langt yfir OECD meðaltali. Samtök 

Atvinnulífsins (feb. 2017).  Er eftirsóknarvert að vera eyland? - Þjóðhagslegt mikilvægi erlendrar fjárfestingar. 

Sótt 20.4.2019 af https://sa.is/media/2430/erlend-fjarfesting-greining-efnahagssvids-sa-1522017.pdf glæra 32.  
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hinum nýju gagnsæis- og virknikröfum. Einnig hefur stór hluti félaganna starfsemi í fleiri en 

einu landi sem er þröskuldur á virkni hluthafa. Niðurstöður á samráðsvettvangi voru auk þess 

að sérstaklega væri kallað eftir upplýsingaflæði frá milliliðum til eigenda og milliliða innbyrðis 

um hvernig þeir hyggist nýta atkvæðisrétt sinn eða hver væri stefna þeirra varðandi rekstur 

félagsins. Einnig kom þar fram skýrt ákall á fullt gagnsæi á samsetningu eigendahóps.  

Hvert hinna fimm atriða sem tillagan leggur áherslu á eru einnig leiðarstefin í umfangsmati sem 

lagt var fram og er til grundvallar tillögunni. Í því segir einnig að endurskoða skuli áhrif 

tilskipunarinnar með nýju umfangsmati og mögulegum lagabreytingum þegar fimm ár eru liðin 

frá innleiðingu.72 

 

4.1.  Fyrsta áhersluatriði: Lítil virkni stofnanafjárfesta og sjóðstjóra 

 

Í tillögunni og samantekt umfangsmats kemur fram að hluthafar hafi í mörgum tilfellum með 

óvirkni sinni látið óátalið og jafnvel studd skammtíma áhættutöku stjórnenda. Sterkar vísbend-

ingar eru um að núverandi eftirlit og lagarammi nái ekki að tryggja virkni stofnanafjárfesta og 

sjóðstjóra sem eru oft lítt virkir og fjarlægir félögunum sem þeir hafa fjárfest í. Þeir leggi ekki 

næga áherslu á langtíma frammistöðu félagsins og grundvöll starfsemi heldur á hreyfingar á 

gengi hlutafjár og vísitölum markaða sem setur þrýsting á félög til að sýna skammtíma árangur. 

Fjarlægð milli stórra stofnanafjárfesta eins og lífeyrissjóða og tryggingarfélaga, sem þrátt fyrir 

að hafa langtíma hag eigenda sem grundvöll, velja sér milliliði til að stýra fjárfestingarstefnu 

sinni út frá mælikvörðum markaða.  

Í samantekt umfangsmatsins73 kemur fram að metnar voru þrjár leiðir við innleiðingu 

þessa atriðis: 1) engin breyting, 2) nota leiðbeinandi tilmæli um að auka virkni með auknu 

                                                 

72 European Commission (9.4.2014). COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT 

ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of 

long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate 

governance statement and COMMISSION RECOMMENDATION on the quality of corporate governance 

reporting ('comply or explain'). Sótt 20.4.2019 af https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=SWD:2014:0127:FIN Sjá liður D. „Follow up“ 
73 European Commission (9.4.2014). COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE 

SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Directive 2007/36/EC as regards the 

encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of 

the corporate governance statement and COMMISSION RECOMMENDATION on the quality of corporate 

governance reporting (‘comply or explain’). Sótt 20.4.2019 af https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=SWD:2014:0126:FIN 
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gagnsæi og 3) skilyrða aukna virkni með bindandi fyrirmælum. Niðurstaða umfangsmats var 

að þriðji kosturinn, bindandi fyrirmæli, væri best til þess fallinn að ná fram jákvæðum áhrifum 

með minnstum tilkostnaði. 

Í sjálfu umfangsmatinu74 er bent á að samkvæmt OECD hefur eignasamsetning færst 

frá beinu eignarhaldi yfir í eignarhald í gegnum umboð.75 Í matinu er bent á að fjögur stærstu 

ríki Sambandsins eru með 70% af heildar markaðsstærð út frá 66% hlutfalli af skráðum 

félögum. Stofnanafjárfestar standa fyrir 57% eignarhaldi af þeirri hlutdeild. Það hlutfall er hins 

vegar verulega breytilegt eftir löndum. Sama gildir um hlutfall erlendrar fjárfestingar sem er að 

meðaltali um 44%, fer hæst upp í um 50% en allt niður í 6% þar sem lægst er.  

Í dreifðu eignarhaldi er aðskilnaður á milli stjórnar og eigenda, sérstaklega ef enginn á 

umtalsverðan hlut. Það getur kallað á umboðsvanda ef stjórnendur eru ekki í tengslum við 

eigendur. Atkvæðagreiðsla á aðalfundi er algengasta form hluthafavirkni í Evrópu og er almenn 

þátttaka um 60%. Þátttaka erlendra hluthafa er þó einungis um 37%. Í Bandaríkjunum og Japan 

er hlutfall þeirra sem nýta sér atkvæðisrétt sinn verulega hærri sem gæti skýrst af mun lægra 

hlutfalli erlendrar fjárfestingar þar en í hinum mörgu löndum ESB. Mótatkvæði í Evrópu eru 

sjaldgæf, um 2-3%, sem bendir til lítilla hluthafavirkni þar76. 

Niðurstöður matsins, að fara bindandi leið í lagasetningu, leggur aukinn kostnað á félög 

sérstaklega í löndunum fjórum sem skipta á milli sín stærstum hluta af fjölda félaga á markaði. 

Bent er á að Bretland (sem er stærst) og Holland hafi lengstu hefðina í hluthafavirkni og talið 

er að þessi innleiðing muni ganga best fyrir sig þar. Umtalsverð jákvæð áhrif eru metin á félög, 

stofnanafjárfesta og hagsmunaaðila (stakeholders) en neikvæðustu áhrifin, sem væru samt ekki 

mjög neikvæð, væru á sjóðstjóra (asset managers). 

Til að mæta þessu eru gerðar töluverðar viðbætur við tilskipun SRD með tilskipun 

SRDII. Í endann á 1. mgr. SRDII segir (SRD er sama og SRDII héðan í frá): 

                                                 

74 European Commission (9.4.2014). COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT 

ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of 

long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate 

governance statement and COMMISSION RECOMMENDATION on the quality of corporate governance 

reporting ('comply or explain'). Sótt 20.4.2019 af https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=SWD:2014:0127:FIN 
75 Isaksson, M. and S. Çelik (2013), “Who Cares? Corporate Governance in Today's Equity Markets”, OECD 

Corporate Governance Working Papers, No. 8, page 25. 
76  European Commission (9.4.2014). COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT 

ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL on amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term 

shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance 

statement and COMMISSION RECOMMENDATION on the quality of corporate governance reporting ('comply 

or explain'). Sótt 20.4.2019 af https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2014:0127:FIN 
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„It also establishes specific requirements in order to encourage shareholder engagement, in 

particular in the long term. Those specific requirements apply in relation to identification of 

shareholders, transmission of information, facilitation of exercise of shareholders rights, 

transparency of institutional investors, asset managers and proxy advisors, remuneration of 

directors and related party transactions. “ 

 

Í gr. 2. SRDII var bætt við liðum þar sem hugtökin um aðila sem falla undir hana eru útskýrð. 

Helstu hugtökin sem bætast við eru: 

1. Milliliður (Intermediary) - lögaðili eins og fjárfestingarfélag, lánastofnun eða aðrir sem 

geyma og miðla hlutum eða stunda viðskipti í nafni annars aðila.  

2. Stofnanafjárfestir (Institutional investor) - líftrygginga- og eftirlaunasjóðir sem ávaxta 

fé eigenda sinna. 

3. Fjárfestingarfélag (Asset manager) - sem annast eigið safn fjárfestinga sem aðrir geta 

keypt sig inn í. 

4. Milliliður án atkvæðaréttar (Proxy advisor) - hefur atvinnu af því að greina stöðu félaga 

og ráðleggja hluthöfum um nýtingu atkvæðaréttar. 

 

Í gr. 3. SRDII var bætt við tveimur köflum (kafli ia gr. 3a-3f og kafli ib gr. 3g-3f) sem snúa að 

því hvernig ætti að ná markmiðum um að bera aukin kennsl á hluthafa annars vegar og hins 

vegar aukið gagnsæi á eignarhald þeirra aðila sem taldir voru upp í hugtakalista 2. gr.  

Í athugasemdum við tillöguna kemur fram að hlutir í félagi eru oft í gegnum flókna 

keðju milliliða sem flækir nýtingu atkvæðisréttar hluthafa. Oft er erfitt að bera kennsl á 

endanlega eigendur, sérstaklega þegar eignarhald nær yfir landamæri, en það torveldar bein 

samskipti milli þeirra og fyrirtækisins. Milliliðir ættu að tilkynna félagi hverjir eru endanlegir 

eigendur en þó mætti undanskilja hluthafa með lítið eignarhald.77 Lágmarksupplýsingar skulu 

ná yfir það hver aðilinn er, hver fjöldi atkvæða hans er og flokkun þeirra og hvenær hann 

eignaðist hlutinn. Milliliðir gegna mikilvægu hlutverki, þeim ber að fara með atkvæðarétt 

eigenda eftir skýru umboði og fyrirmælum um hvernig eigi að nýta hann.78 Til að örva viðskipti 

með hluti á milli landa skal verðskrá milliliða vera gagnsæ og gæta skal jafnræðis í verð-

lagningu og þjónustu á milli innlendra og erlendra aðila, nema skýr réttlæting sé fyrir öðru. 

Fjárfestingarkeðja milliliða getur legið til landa þriðja aðila en þessar reglur skulu einnig ná 

yfir upplýsingaflæði til og frá þeim gagnvart fyrirtækjum innan Sambandsins og hluthafa.79 

                                                 

77 SRDII Athugasemd nr. 4. 
78 SRDII Athugasemd nr. 9. 
79 SRDII Athugasemd nr. 11,12. 
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Stofnanafjárfestar og fjárfestingarfélög ættu að birta fjárfestingarstefnu og markmið varðandi 

félag opinberlega. Það hefði jákvæð áhrif og eigendur gætu tekið upplýstari ákvarðanir. Ef 

stofnanafjárfestar og fjárfestingarfélög velja að vera ekki gagnsæ um stefnu sína eða hvernig 

þau hyggist nýta atkvæðarétt sinn, yrði það að vera vel rökstutt. Stefna þeirra ætti að vera 

aðgengileg og tilgreina ætti þar hvernig tekið væri á álitamálum og/eða hagsmunaárekstrum. 

Einnig skuli þeir birta hvernig þeir muni ná fram markmiðum um hluthafavirkni með áherslu á 

langtímahagsmuni.80 Milliliðir án atkvæðisréttar, sem margar stofnanir nýta sér til greiningar 

og rannsóknarvinnu til ráðleggingar um hvernig nýta á atkvæðisrétt, eiga að undirgangast sömu 

gagnsæiskröfur og aðrir aðilar. Gögn skuli vera aðgengileg í allt að þrjú ár og á ofangreint 

einnig við um milliliði í þriðja landi.81  

Aðildarríkin skulu tilkynna frávik og erfiðleika við innleiðingu til Framkvæmdastjórnar 

ESB. Hún skal vinna ásamt öðrum stofnunum þess (European Supervisory Authority, ESMA,82 

EBA 83 ) að því að upplýsa framgang innleiðingar ríkjanna á ákvæðum 3. gr. SRD II. 

Undanþágur frá markmiðum þessum út frá smæð félags eða öðrum greinum skulu aðildarríki 

tilkynna til ESMA sem birtir þær opinberlega samkv. 7. mgr. 3.gr. a. SRDII. Framkvæmda-

stjórnin skal setja nánari reglur um framkvæmd upplýsingaskipta samkv. 6. mgr. 3. gr. b. og 

öryggiskröfur sem lágmarks kröfur til auðkenningar á hluthöfum samkv. 8. mgr. 3.gr. a. 

Varðandi nýtingu atkvæðisréttar á hún að setja reglur um innihald og form þeirra samskipta 

samkv. 6. mgr. 3. gr. c. SRDII. Þessar reglur skulu vera settar eigi síðar en 10. september 2018. 

Sú reglugerð nr. 2018/1212/EU var sett 3. september 2018 og tekur hún gildi 3. september 2020 

innan ESB. 84 

Samkvæmt tilskipuninni er samt heimilt að gefa ekki upp upplýsingar sem gætu skaðað 

félag viðskiptalega eða eru ekki viðskiptalegs eðlis.85 Ákvæði í 3. gr. a. eru til að mæta kröfum 

um persónuvernd. Öll vinnsla og geymsla persónuupplýsinga skal vera í fullu samræmi við 

reglugerð nr. 2016/679/EU86 (GDPR reglugerðin) varðandi réttleika, heimild til að krefjast 

                                                 

80 SRDII Athugasemd nr. 16,17 
81 SRDII Athugasemd nr. 25-27. 
82 European Securities and Markets Authority (2019). Who we are? Sótt 20.4.2019 af 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/who-we-are 
83 European Banking Authority (2019). About us. Sótt 20.4.2019 af https://eba.europa.eu/about-us 
84 Regulation 2018/1212/EU Laying down minimum requirements implementing the provisions of Directive 

2007/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards shareholder identification, the 

transmission of information and the facilitation of the exercise of shareholders rights. Sótt 20.4.2019 af 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:223:TOC 
85 SRDII Athugasemd nr. 45. 
86 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection 

of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and 
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leiðréttingar og að fá skráningu afmáða. Fullt upplýst samþykki skal vera til staðar varðandi öll 

skref gagnavinnslu og einnig varðandi sendingu gagna til þriðja aðila.87 Þessi tilskipun skal 

ekki hindra aðildarríki í að setja strangari reglur um virkni hluthafa, samskipti eða þátttöku í 

störfum félaga. Né heldur koma í veg fyrir að stefnt sé að öðrum markmiðum, eins og að verja 

fjármálakerfi eða stærri hagsmuni, svo lengi sem það hindri ekki tilgang þessarar tilskipunar88 

eða fari á svig við ákvæði Stofnsáttmála Evrópusambandsins. 

Innleiðing SRDII er gerð í skrefum yfir nokkuð langt tímabil. Fyrsta tímabilið er frá 

gildistöku 17. maí 2017 til þess dags er kemur til áhrifa með lagasetningu í öllum löndum ESB 

10. júní 2019. Annað tímabil er þegar gefið er svigrúm til að innleiða samskipta reglur greina 

3a, b og c fyrir 10. september 2020. Eftir það er tilskipunin komin til fullra áhrifa. Endurskoða 

skal kafla Ia samkv. 2. mgr. gr. 3f þar sem fram kemur að Framkvæmdarstjórn skal í samráði 

við ESMA skila skýrslu um framgang þeirra greina sem eru í honum, eigi síðar en árið 2023. 

Síðasti liður 3. greinar 3k. boðar endurskoðun á atriðum í kafla Ib. varðandi kröfur á fjárfest-

ingarfélög og stofnanafjárfesta með mögulegri breytingu á lagasetningu ekki seinna en 10. júní 

2022. Einnig skal endurskoða ákvæði um milliliði án atkvæðisréttar ekki seinna en 2023. þessi 

aðilar gætu átt erfiðara með að framfylgja markmiðum tillögunnar og jafnframt þarf að íhuga 

mögulegar lagabreytingar á öðrum sviðum tengdum félagarétti, endurskoðun og stjórnar-

háttum. Frá tillögunni og þangað til hún var samþykkt sem tilskipun voru í ferlinu gerðar 

áherslubreytingar þar sem aðildarríkjum var veitt meira svigrúm varðandi það hvernig þau 

stæðu að því að túlka og innleiða markmiðin sem stefnt var að. 

 

4.2. Annað áhersluatriði: Léleg samtenging starfskjara og frammistöðu. 

 

Umfangsmatið valdi í upphafi tvo kosti varðandi starfskjör stjórnenda, reglum um samþykki 

hluthafa fyrir starfskjarastefnu og ýtarlegri greinagerð um starfskjör. Samþykki hluthafa skapar 

tíðari skoðanaskipti sem kæmi á betri tengingu á milli starfskjara og frammistöðu. Virkni 

hluthafa og eftirlit með kaupaukum og starfskjörum hefur verið ófullnægjandi fram að þessu.89 

                                                 

repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) Sótt 20.4.2019 af https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC 
87 SRDII Athugasemd nr. 52. 
88 SRDII Athugasemd nr. 55. 
89 Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins (9.4.2014) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 

EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a 

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Directive 

2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as 
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Nauðsynlegt er að stjórnendum sé veitt aðhald svo þeir taki síður áhættusamar skammtíma 

ákvarðanir eða hagi viðskiptum svo þeir sjálfir hagnist umfram aðra. Vantað hefur að upplýs-

ingagjöf frá fyrirtækjum um starfkjör sé nægilega lýsandi og samræmd sem myndi auðvelda 

samanburð milli landa og yfir tímabil. Það myndi einnig gera fyrirtækin ábyrgari gagnvart 

öllum hagsmunaaðilum og samfélaginu í heild. 

Mýkri lagasetning með leiðbeinandi tilmælum var fljótlega útilokuð í ferlinu samkvæmt 

því sem kemur fram í umfangsmatinu.90 Lagasérfræðingar og sérfræðistofnanir um stjórnar-

hætti voru einnig sammála því að vöntun á bindandi reglum leiddi til þess að fyrirtæki vilji 

halda kjörum stjórnenda og frammistöðu út af fyrir sig. Til að ná fram markmiði tillögunnar 

þótti best fallið að gefa ýtarlegri upplýsingar um greiðslur, hlunnindi og réttlætingu á stefnunni 

og bera undir atkvæði hluthafa. Þær tillögur voru studdar af yfirgnæfandi meirihluta sérfræð-

inga og hagsmunaaðila í svörum við Grænbókunum frá 2010 og 2011. OECD tekur undir að 

virkni hluthafa sem hluti af stjórnarháttum um starfskjör sé æskileg. 91  Reynsla Breta, 

Hollendinga, Bandaríkjamanna og Ástrala, þar sem aukið gagnsæi á starfskjör með „say on 

pay“, hefur ekki haft í för með sér neikvæðar afleiðingar. Það hefur ekki fælt góða stjórnendur 

frá eða komið í veg fyrir að góður árangur sé metinn að verðleikum.  

 

Í tilskipuninni SRDII var bætt við gr. 9a. um rétt til að kjósa um starfskjarastefnu 

stjórnenda og gr. 9b. um samþykkt á skýrslu um starfskjör. Kosningin skal helst vera bindandi. 

Leggja skal starfskjarastefnu fyrir aðalfund á minnst fjögurra ára fresti nema hún breytist áður. 

Skýra skal út og sundurgreina föst og breytileg starfskjör, öll hlunnindi, hlutafjárbreytingar 

núverandi og fyrrverandi stjórnenda, upphæðir og breytileika milli ára. Tilgreina þarf það 

hvernig þau styðji við mgr. 6. gr. 9a. um að starfkjör skuli styðja stefnu eigenda um langtíma 

hagsmuni fyrirtækis. Einnig skal tilgreina og réttlæta ýtarlega öll frávik frá stefnu og kjörum. 

Talið er nauðsynlegt að hægt sé að bera saman frammistöðu og starfskjör yfir lengri tíma, 

                                                 

regards certain elements of the corporate governance statement and COMMISSION RECOMMENDATION on 

the quality of corporate governance reporting (‘comply or explain’) Sótt 20.4.2019 af https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2014:0126:FIN. Liður 2.2. 
90 Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins (9.4.2014) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 

EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a 

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Directive 

2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as 

regards certain elements of the corporate governance statement and COMMISSION RECOMMENDATION on 

the quality of corporate governance reporting (‘comply or explain’) Sótt 20.4.2019 af https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2014:0127:FIN liður 8.2.1. 
91 Isaksson, M. and S. Çelik (2013), “Who Cares? Corporate Governance in Today's Equity Markets”, OECD 

Corporate Governance Working Papers, No. 8, page 49. 
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jafnvel alla stjórnarsetu viðkomandi, til að hluthafar geti gert sér grein fyrir því samhengi. 

Minni félög eins og skilgreint eru í tilskipun 2013/34/EU92 geta lagt fram skýrslu til umræðu á 

aðalfundi án þess að greitt sé atkvæði. Starfskjaraskýrsla og stefna skal vera aðgengileg 

almenningi í 10 ár og lengur ef persónugreinanleg gögn eru afmáð.  

  

4.3. Þriðja áhersluatriði: Skortur á virkni hluthafa á viðskiptum tengdra aðila 

 

Viðskipti tengdra aðila eru viðskipti félags við stjórnendur eða önnur félög tengd stjórnendum 

eða hópi eigenda. Það getur komið niður á minnihluta hluthöfum, hagsmunaaðilum og langtíma 

hagsmunum. Að mati European Corporate Governance Forum ætti að tilkynna opinberlega 

tengd viðskipti fari þau upp fyrir 1%.93 Í umfangsmatinu kemur fram að samkvæmt OECD 

stunda 15% félaga slík viðskipti árlega sem gefur lauslega hugmynd um umfangið. Hluthafar 

hafa lítil tök á að fylgjast með slíkri starfsemi félags. Einnig kemur þar fram að löndin með 

hæsta hlutfall viðskipta tengdra aðila styðja tillöguna um atkvæðarétt hluthafa.94 Lagt var til 

ýtarlegri greinargerð um tengd viðskipti (meira gagnsæi) og bindandi atkvæðagreiðsla um 

meiriháttar viðskipti. Skilgreiningar og skilyrði fyrir því að viðskipti séu tekin fyrir á aðalfundi 

eða hjá því stjórnvaldi eða eftirlitsaðila sem ríki tilnefnir eru sett fram í greinum 2, 3, og 4. Val 

er um hvort hluthafar megi greiða atkvæði en hluthafi eða stjórnandi sem er aðili að viðskiptum 

má hann ekki taka þátt í atkvæðagreiðslu. Undantekningar í greinum nr. 5 og 6 er að venjuleg 

dagleg viðskipti séu undanþegin og viðskipti dótturfélaga í fullri eigu. Ekki þarf heldur að 

greiða atkvæði um viðskipti sem eiga jafnt við um alla hluthafa.  

Í tilskipuninni gr. 9c. segir að hún gangi ekki gegn tilskipun 2013/34/EU um reiknings-

skil, eða reglugerð (EU) 2016/679 um persónuvernd né heldur reglugerð (EU) 596/2014 um 

                                                 

92Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial 

statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending 

Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 

78/660/EEC and 83/349/EEC. Sótt 20.4.2019 af https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034 gr. 31. Simplifications for small and medium-sized 

undertakings 
93 European Corporate Governance Forum (2014). on related party transactions for listed companies. Sótt 2 feb. 

019 af http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/ecgf_related_party_transactions_en.pdf 
94 European Commission (2014). COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT 

Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL on amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder 

engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement and 

COMMISSION RECOMMENDATION on the quality of corporate governance reporting ('comply or explain'). 

Sótt 20.4.2019 af https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2014:0127:FIN 
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markaðsmisnotkun. Varðandi rétthæð tilskipunarinnar kemur fram að líta skuli á þá löggjöf úr 

Sambandsrétti sem er nær ákveðnu viðfangsefni en þessi tilskipun sem „lex-specialis“ og er 

rétthærri95. 

Tilskipuninn í heild skal innleidd í landsrétt allra ríkja ESB fyrir 10. júní 2019. 

Reglugerð um snið og fyrirkomulag samskipta milli aðila skal innleidd árið 2020. Ef ríki 

innleiðir ekki tilskipun er það brot á sáttmálum þess og Framkvæmdarstjórnin mun sem loka 

úrræði vísa málinu til Evrópudómstólsins. Hann úrskurðar um það bindandi. Þetta átti sér stað 

í máli C-375/10 frá mars 201196 þar sem sá fyrirsláttur stjórnvalda á Spáni að löggjöf landsins 

hindraði innleiðingu tilskipunar SRD bryti gegn gr. 258 Sáttmálans. Einstaklingar og lögaðilar 

hafa fyrir Evrópudómsstóli getað byggt rétt gagnvart yfirvöldum á tilskipunum þótt þær hafi 

enn ekki verið innleiddar í viðkomandi landsrétt.97 Bein lárétt réttaráhrif tilskipana eru ekki til 

staðar. 

  

 

                                                 

95 SRDII Athugasemdir nr. 54. 
96 Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 2007/36/EC - Exercise of certain rights of 

shareholders in listed companies - Failure to transpose within the period prescribed. Case C-375/10. Sótt 

20.4.2019 af http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0375&lang1=en&type=TXT&ancre= 
97 Lóðrétt bein réttaráhrif tilskipana voru fyrst staðfest í máli nr. 41/74 Van Duyn v Home Office  

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88751&doclang=EN 
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5. Áhrif tilskipunar SRDII 

Breytingar þær sem tilskipunin boðar hafa ekki haft nein réttaráhrif hér á landi né innan EFTA-

svæðisins. Hún hefur enn ekki verið tekin upp af sameiginlegu EES-nefndinni samkvæmt vef 

EFTA.98 ESB hefur staðfest tilskipunina sem tekur gildi í júní 2019 og aðlögunartímabil eftir 

það er til september 2020. Hún verður tekin upp af sameiginlegu EES-nefndinni samkvæmt gr. 

102. EES-samningsins. Niðurstaða hennar var að hún ætti við um XXII. viðauka um félagarétt. 

EFTA-löndin, í gegnum bókun 35 við samninginn, eru skyldug til að taka þær viðbætur við 

samninginn sem lög til að stuðla að því markmiði að samþætta löggjöf í félagarétti á öllu EES-

svæðinu. Með því væri stutt við markmið EES um einn sameiginlegan markað og frelsi til 

staðfestu og frjálsra flutninga fjármagns sem er grundvöllur félagaréttar í Evrópu. 

Frá því að tillagan kom fram í apríl 2014 og þar til hún var samþykkt sem tilskipun 

SRDII 17. maí 2017 líður nokkuð langur tími. Það bendir til þess að hún hafi þurft að taka 

einhverjum breytingum til að afla henni samþykkis. Mótaðist hún á árunum 2010 til 2014 með 

samráði við markaðs- og hagsmunaaðila, t.d. dæmis í gegnum Grænbækur 

Framkvæmdarstjórnar og þau stefnumarkandi skjöl sem gefin voru út. Eftir að tillagan var send 

til Evrópu ráðsins og Evrópu þingsins kom frá þeim nokkuð af breytingartillögum. Tillagan er 

umfangsmikil og víðtæk, og markmið hennar háleit varðandi það að hafa áhrif á hegðun fjölda 

aðila á stórum markaði. Innleiðingartími frá tillögu til samþykkar var ekki nema rúmt ár (haust 

2009 til nóv. 2010) þegar settar voru á stofn þrjár stórar stofnanir með víðtæk áhrif. Þær eru: 

ESMA (European Securities and Markets Authority), European Systemic Risk Board (ESRB) 

og EBA (European Banking Authority).99 Þessar stofnanir vísa í niðurstöður skýrslu starfshóps 

Larosière frá 2009 sem grundvöll stofnsetningar sinnar. 

 

5.1. Gagnsæi og samskipti 

 

Kjarninn í SRDII er að til staðar séu formlegar samskiptaleiðir fyrir gagnsæi og auðkenningu á 

eigendum upp og niður alla fjárfestingarkeðjuna og nýting atkvæðisréttar út frá mjúkri löggjöf 

                                                 

98 The European Free Trade Association (2019). Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the 

Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term 

shareholder engagement - Adopted act under scrutiny by EEA EFTA. Sótt 20.4.2019 af https://www.efta.int/eea-

lex/32017L0828 
99 OJ 15.12.2010 (OJ L 331 vol. 53). Sótt 19 mars 2019 af    https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2010:331:TOC 
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(soft law basis).100 Einnig eru þar ákvæði sem snúa að ráðgjöfum án atkvæðisréttar, aðhaldi 

með starfskjörum stjórnenda og viðskiptum tengdra aðila. Það er sett í hendur hvers ríkis fyrir 

sig að ákveða viðurlög við brotum á þessum reglum samkv. SRDII gr. 14b. 

Markaðurinn hefur lengi virkað á þann veg að hægt sé að breyta eignasafni fljótt sem 

viðbrögð við breytingum og það hefur búið til hvata til að horfa til skamms tíma. Það er 

óæskilegt út frá langtíma sjónarmiðum. Aukin virkni hluthafa fengist með því að þeir fengju 

tækifæri til að fá að kynna sér ákvarðanir innan félagsins og hafa reglubundin áhrif á þær með 

skipulögðum hætti. Vettvangur er samþættur á öllu Evrópusvæðinu varðandi form og innihald. 

Helstu mótbárur snúa að því að kostnaður hluthafa og umstang yfirgnæfi þann hag sem þeir sjá 

í hlutdeild sinni. Þegar búið væri að taka upp breytingar samkv. SRDII og aðlaga þær að fullu 

þá yrði aukakostnaður og umstang hluthafa við æskilega virkni hins vegar mun lægri og þar 

með tækju fleiri þátt í henni.  

Í núverandi umhverfi hefur verið reynt að lýsa stigsmun á virkni hluthafa eftir hversu 

mikil virknin er og hversu íþyngjandi101 Þrískipta mætti virkni hluthafa:102 1) eingöngu hlíting 

við tilmæli eða reglur (compliance-engagement), 2) inngrip við og við (intervention) og 3) 

vakandi og virkir hirðar (stewardship) sem standa vörð yfir hag félagsins.103 Byggt á viðtölum 

við stofnanafjárfesta þá er lang algengasta virknin hlíting og inngrip af og til sem eru leiðir sem 

hvetja frekar til skammtíma hugsunar í fjárfestingum.104 Virkni sem hirðar myndi hins vegar 

krefjast uppstokkunar á fjárfestingarstefnu, m.a. halda lengur í eignarhlut, og hvetja til langtíma 

hugsunar.  

Réttur fyrirtækja til að geta auðkennt alla hluthafa þannig að fullkomið gangsæi væri 

ríkjandi varðandi eignarhald á milli þess og allra eigenda er mikil breyting. Undanskilja mætti 

smáa hluthafa samkv. SRDII gr. 3a. Upplýsingagjöf skal vera án tafa, bein og milliliðalaus. Þó 

má láta þriðja aðila safna, vinna og geyma upplýsingar. Umstang varðandi upplýsingaöflun og 

                                                 

100 AHERN, D. (2018). The Mythical Value of Voice and Stewardship in the EU Directive on Long-term 

Shareholder Engagement: Rights Do Not an Engaged Shareholder Make. Cambridge Yearbook of European 

Legal Studies, 20, 88-115. doi:10.1017/cel.2018.8 
101 Financial Reporting Council (2012). The UK Stewardship Code. Sótt 20.4.2019 af 

https://www.frc.org.uk/getattachment/d67933f9-ca38-4233-b603-3d24b2f62c5f/UK-Stewardship-Code-

(September-2012).pdf  Tilmælum beint til stærri stofnanafjárfesta innan Bretlands. 
102 Financial Reporting Council (2012). The UK Stewardship Code. Sótt 20.4.2019 af 

https://www.frc.org.uk/getattachment/d67933f9-ca38-4233-b603-3d24b2f62c5f/UK-Stewardship-Code-

(September-2012).pdf. 
103 Winter, Jaap W. (2011). Shareholder Engagement and Stewardship: The Realities and Illusions of 

Institutional Share Ownership. Sótt .4.2019 af SSRN: https://ssrn.com/abstract=1867564 eða 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1867564 bls. 12-14. 
104 Sama. bls. 14. 
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upplýsingagjöf gæti verið íþyngjandi, í fyrstu sérstaklega ef eignarhald er margþætt og nær yfir 

mörg landamæri. Á Íslandi er ekkert heildstætt yfirlit til þrátt fyrir smæð markaðar. Opinberir 

aðilar og kauphallir halda hver fyrir sig skráningar. Hér á landi vantar meira gangsæi á 

eignatengsl aðila innbyrðis, og eignarhald í félögum, sem væri þörf upplýsingagjöf. Innleiðing 

SRDII með fullum áhrifum hér myndi einfalda þá vinnu verulega fyrir hluthafa og aðra sem 

veita aðhald105. 

 Stofnanafjárfestar skulu upplýsa opinberlega á hvern hátt fjárfestingarsjóðir starfa fyrir 

þá samkvæmt gr. 3h. SRDII og tilgreini hvernig fjárfestingarstefna þeirra styðji við langtíma 

skuldbindingar fjárfesta. Liggja skal fyrir hvaða ófjárhagslegu sjónarmiða er horft til og hvernig 

stefna sjóðsins styðji við þau markmið. 

Hér á landi eru ekki margir stofnanafjárfestar þótt þeir eigi stóra hluti í mörgum félögum. Þar 

mun verður visst flækjustig sem þeir verða að taka á sig. Þetta eru oft lífeyrissjóðir sem hafa 

tiltölulega fátt starfsfólk og fyrirsjáanlegt er að útvista yrði þessari vinnu til sérfræðinga með 

tilheyrandi kostnaði. Lítið er um leiðbeiningar í tilskipuninni um hvernig eigi að standa að 

þessari upplýsingagjöf en hún virðist vera að mestu í höndum aðilanna sjálfra.  

Starfskjarastefna og atkvæðagreiðsla um veitt starfskjör er að mestu valkvæð samkv. 

SRDII. grein 9a og 9b. Hluthafar skulu hafa rétt á að kjósa um stefnuna. Sama á við um skýrslu 

um starfskjör. Hún skal vera ýtarleg en réttur hluthafa er minnkaður niður í rétt til að halda 

ráðgefandi atkvæðagreiðslu. Sem dæmi þá er í Ástralíu regla um það að ef 25% hluthafa á 

aðafundi hafnar starfskjörum stjórnar tvisvar þá verður hún að segja af sér.106  Þessi grein 

innleidd hér á landi væri líklega máttlítil. Ekki hefur hingað til reynt mikið á mótmæli hluthafa 

á starfskjör stjórnenda hlutafélaga. 

 

5.2. Viðskipti tengdra aðila og minnihlutavernd 

 

Viðskipti tengdra aðila og minnihlutavernd hefur ekki verið til staðar í hfl. og bætist við með 

gr. 9c. SRDII. Tilskipunin breyttist frá upphaflugu tillögunni á þann hátt að gefið er meira 

svigrúm til túlkunar í löggjöf ríkja heldur en upphaflega var lagt til.107 Slík viðskipti verða að 

vera gerð opinber samkv. mgr. 2-3. gr. 9c. SRDII. Kveðið er á um að leggja verði mat á hvort 

                                                 

105 Umfjöllum og aðhald fjölmiðla væri byggð að mun traustari gögnum. 
106 Wilkins G. (8 okt. 2012). The Sydney Morning Herald. What is the 'two-strikes' rule? Sótt 20.4.2012 af   

https://www.smh.com.au/business/companies/what-is-the-two-strikes-rule-20121008-278us.html 
107 Hallemeesch, N. (2018). Self-Dealing by Controlling Shareholders: Improving Minority Protection in Light 

of Article 9 c SRD. European Company and Financial Law Review, 15(2), pp. 197-235. Sótt 19 jan. 2019 af 

doi:10.1515/ecfr-2018-0008 
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viðskiptin séu réttlátt gagnvart hluthöfum sem eru ekki tengdir aðilar og því ótengdir 

viðskiptunum. Það mat má vinna innan fyrirtækis af óháðri stjórn eða af ytri aðila. Viðskiptin 

eru nú þegar tilkynningaskyld að einhverju leiti samkvæmt ýmsum lögum hér á landi. Nýjungin 

er sú að minnihlutinn getur haft eitthvað um þau að segja og opnað er fyrir að stjórn geti sent 

mat til óháðra aðila. Verja skal hagsmuni minnihluta gangvart ákvörðun meirihluta samkv. mgr. 

4. gr. sömu greinar SRDII. Bæði ákvæðin eru án leiðbeininga um hvernig slíkt skuli metið og 

framkvæmd lítt raunhæf (Ahern, D. 2018). 

Ef mat leiðir í ljós að leita skuli samþykkis þá eru uppi þrír kostir: 1) að leggja til 

atkvæðagreiðslu minnihlutans sem er ekki tengdur aðili, 2) að leita samþykkis óháðs stjórnanda, 

3) eða að úrskurða um ákvörðun með dómstólum. Óháður stjórnandi gæti staðið einn eða verið 

hluti af annarri óháðri stjórn. Sem dæmi má nefna að í núverandi löggjöf í Hollandi er tvöföld 

stjórn, svokölluð eftirlitsstjórn, lögbundin fyrir stór fyrirtæki.108 Síðasta leiðin, dómstólaleiðin, 

væri dýrasta og seinfarnasta leiðin með óvissu um útkomu ef dómstólar hafa ekki sérfræðilega 

innsýn í ákvarðanir viðskiptalegs eðlis. 109  Æskilegasta leiðin væri að leita samþykkis 

sjálfstæðrar stjórnar sem meirihlutinn gæti ekki farið á svig við eða lagt niður (Hallemeesch, 

N. 2018).110 

 Einn aðal vandinn í félagarétti er umboðsvandi (e. agency problem). Það er þegar stór 

eigandi á mikla hagsmuni undir þeim sem starfar í umboði hans (stjórnanda) eða stjórnandi 

hefur ekki hag eigenda sinna að leiðarljósi.111 Við hér á Íslandi höfum vissulega ekki farið 

varhluta af þessum vanda. Í dómi Hæstaréttar nr. 228/2009 (Vilhjálmur B. gegn Glitni) voru 

þau þar kölluð sjálfsafgreiðsluviðskipti. Í framhaldi af þeim dómi hæstaréttar var gerð breyting 

á 55. gr. hfl. þar sem eigendur minnst 5% hlutafjár geta krafist endurskoðunar á viðskiptum.112 

                                                 

108 Dutch Civil Law (2019). Dutch Civil Code “Burgerlijk Wetboek” – Book 2 Legal Persons. Article 2:158 

NBW. Til hliðsjónar http://www.developmentwork.net/chapter-8-two-tier-board-attributes-netherlands/251-82-

corporate-governance-in-the-netherlands- og International Comparative Legal Guides (2019). Netherlands: 

Corporate Governance 2018. Sótt 20.4.2019 af https://iclg.com/practice-areas/corporate-governance-laws-and-

regulations/netherlands 
109 “courts recognize that after-the-fact litigation is a most imperfect device to evaluate corporate business 

decisions.” Joy v. North, 692 F.2d 880 (2d Cir. 1982). 
110 Hallemeesch, N. (2018). Self-Dealing by Controlling Shareholders: Improving Minority Protection in Light 

of Article 9 c SRD. European Company and Financial Law Review, 15(2). Sótt 19 jan. 2019 af doi:10.1515/ecfr-

2018-0008. bls. 235. 
111 Kim Y. (28 apríl 2016). Illinois Business Law Journal. The Agency Problem of Lehman Brothers’ Board of 

Directors. Sótt 20.4.2019 af https://publish.illinois.edu/illinoisblj/2016/04/28/the-agency-problem-of-lehman-

brothers-board-of-directors/ 
112 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga 

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

http://www.althingi.is/altext/138/s/0960.html.[ Sótt á vefinn 28.03.2019]. 
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Fyrsta málið sem var kært frá Sérstökum saksóknara113 var varðandi umboðsvanda. Það var 

dómur Hæstaréttar nr. 442/2011 (Exiter málið) þar sem stjórn sparisjóðs var beitt fyrir í 

viðskiptum stórs eiganda til kaupa á verðlausum hlut án trygginga svo verulegt fjárhagslegt tjón 

hlaust af fyrir kröfuhafa félags. Það var sjálfsafgreiðsla ráðandi meirihluta í félögum sem olli 

mestu tjóni hér í efnahagshruninu 2008 eins og segir í viðauka nr. 5. við Rannsóknarskýrslu 

Alþingis frá 2010: „...viðskiptablokkir þær sem riðuðu til falls í bankakreppunni 2008 höfðu öðru 

fremur byggst á sjálfsafgreiðslu þeirra í bönkunum sem nú voru í hreinni eigu viðskiptablokkanna 

sjálfra.".114 

Ekki er víst að meiri virkni hluthafa hefði dugað til aðhalds við svo öfgakenndar 

aðstæður. Hún verður vissulega áskilin með lögum við innleiðingu SRDII á þeim þremur megin 

sviðum sem hún snýst aðallega um, gagnsæi, starfskjör og viðskipti tengdra aðila. Skylt verður 

að tilgreina og deila upplýsingum og stefnumarkmiðum og gera verður skilmerkilega grein fyrir 

frávikum frá þeim. Meginstef tilskipunarinnar varðandi stofnanafjárflesta sem fjárfesta fyrir 

hóp eigenda er það að þeir verða að iðka sama gagnsæi og hluthafar.  

Tilskipunin sjálft er að vissu leiti óljós og víðtæk (Ahern, D. 2018). Óvissa ríkir með 

túlkun löggjafa EFTA-ríkjanna og ríkja ESB innbyrðis á tilskipuninni. Núverandi löggjöf hér á 

landi tekur á viðskiptum tengdra aðila að hluta til í mörgum öðrum lögum en hlutafélaga-

lögum.115 Æðstu dómstólar hafa einnig rétt af lögin þegar svo hefur borið undir. Þessi túlkun á 

tilskipun SRDII inn í landsrétt okkar yrði sennilega yfirfærð að hluta til inn í önnur lög en þau 

sem snúa að hlutafélögum þótt flest megin markmið tilskipunarinnar verði að vera tilgreind þar 

eins og gert var með SRD áður.  

                                                 

113 JHH og MH (7 júní 2012). Fjögurra og hálfs árs fangelsi í Exeter-málinu. Vísir. Sótt 20.4.2019 af 

https://www.visir.is/g/2012120609219 
114 Magnús Sveinn Helgason. (2010). Viðauki 5 Birtur með skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, bls. 7. Íslenskt 

viðskiptalíf – breytingar og samspil við fjármálakerfið. Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis. 
115 önnur lög eins og lög um bókhald nr. 145/1994, ársreikninga nr. 3/2006, endurskoðendur nr. 79/2008, 

verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 og fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
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6. Niðurstaða og lokaorð 

Markaðurinn hefur lengi virkað á þann veg að hægt sé að breyta eignarsafni fljótt sem viðbrögð 

við breytingum og það hefur búið til hvata til að horfa til skamms tíma. Fyrirtæki þurfa að 

standa sig vel, í samanburði við önnur fyrirtæki, til skemmri tíma því annars verður fjármögnun 

óhagstæðari og hluthöfum fækkar. Til að breyta þessu þarf að gera hluthafa og stofnanafjárfesta 

virkari þátttakendur í rekstri félaganna með langtímamarkmið að leiðarljósi. Virkni væri hægt 

að auka með meiri almennari þátttöku í atkvæðagreiðslum um málefni eins og t.d. starfskjör 

stjórnar og viðskipti tengdra aðila. Gagnsæi varðandi eignarhald og stefnu fjárfestingaraðila 

þarf að vera til staðar til að upplýstir hluthafar geti og vilji taka að sér það hlutverk og þá auknu 

ábyrgð sem æskileg er. Aukinni virkni fylgir hins vegar kostnaður og umstang fyrir hluthafana 

sem þeir sjá sér ekki endilega hag í þar sem hugsunin er oft skammtímabundin og gengur út á 

fjárhagslegan ávinning. 

Eins og hluthafar þurfa aðrir eigendur fjármagns og stofnanafjárfestar að geta látið 

fjárfestingu í félagi vinna fyrir sig og breytt samsetningu og áherslum eftir bestu samvisku. 

Byggja þarf á mati á kostnaði og ávinningi, ekki bara til skamms tíma heldur til framtíðar, bæði 

hvað varðar fjárhagslega útkomu og aðra þætti eins t.d. samfélagslega og umhverfislega. 

Sjálfstæði stjórnar hlutafélaga er almennt séð mikið, sérstaklega ef eignarhald er dreift í gegnum 

marga stofnanafjárfesta, jafnvel yfir landamæri, sem ekki hafa hingað til þurft að setja sig mikið 

inn í einstakar ákvarðanir stjórnarinnar. 

Tilskipun SRDII snýst um meiri langtíma virkni hluthafa í skráðum félögum. Bætt 

samskipti og aukið gagnsæi er nýjung sem leggur viðbótar byrðar á alla aðila. Markmiðin sem 

sett eru fram eru háleit en mörg atriði hennar leiðbeinandi og matskennd og tíma tekur að útfæra 

þau. Forgangsatriði Framkvæmdarstjórnar ESB og aðal áhersla ætti að beinast að því að laga 

þessa misbresti skammtíma hugsunar og lélegra stjórnarhátta með öllum ráðum. 
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