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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BS prófs við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands með áherslu á fjármál. Leiðbeinandi verkefnisins var Elmar Hallgríms Hallgrímsson 

og kann ég honum bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og gagnlegar ábendingar. 

 Ég vil einnig þakka konunni minni, Þóru Margréti Jónsdóttur, fyrir alla 

þolinmæðina, hvatninguna og stuðninginn. 
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Útdráttur 

Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er að skoða uppbyggingu fagfjárfestasjóða og störf 

sjóðstjóra slíkra sjóða. Til þess framkvæmdi höfundur eigindlega rannsókn og lagði fimm 

spurningar fyrir sjóðstjóra í stærstu rekstrarfélögum á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar 

var að öðlast dýpri skilning á fagfjárfestasjóðum, störfum sjóðstjóra og auk þess að kanna 

hvort fagfjárfestasjóðir séu góð fjárfesting og þá fyrir hverja. 

Farið var yfir helstu störf sjóðstjóra þegar kemur að stýringu slíkra sjóða, einkum því 

hvernig að þóknunum sé staðið, líftíma fagfjárfestasjóða og hvort það sé auðvelt fyrir 

fagfjárfesta að fara inn og út úr lokuðum fagfjárfestasjóðum. Þá var farið yfir aðferðafræði 

við verðmat á undirliggjandi eignum og hvernig upplýsingaflæði til fagfjárfesta um stöðu 

sjóðanna sé háttað. Í lokin var farið yfir helstu áskoranir við að stýra fagfjárfestasjóðum.  
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1  Inngangur  

Fagfjárfestasjóðir eru tiltölulega nýtilkomnir hér á landi sé miðað við sambærilega sjóði í 

nágrannalöndum okkar þar sem þeir hafa verið starfræktir í áratugi, jafnvel í nokkrar aldir.  

Það regluverk sem tekur til fagfjárfestasjóða er fremur fábreytt, sbr. 60.- 63. gr. laga nr. 

128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Í þessum köflum er 

fjallað um heimild til að stofna sjóði um sameiginlega fjárfestingu sem er ekki ætlaður 

almenningi, aðeins fagfjárfestum og að auki er óheimilt að markaðssetja og kynna slíka 

sjóði fyrir almenningi, sbr. 1. mgr. 62. gr. umræddra laga.  

Markmið þessarar ritgerðar er að auka skilning á fagfjárfestasjóðum, uppbyggingu 

þeirra og störf sjóðstjóra slíkra sjóða. Í fræðilega kaflanum er farið  yfir það regluverk sem 

snýr að fjárfestingasjóðum, fagfjárfestum og rekstrarfélögum verðbréfasjóða. Þá verður 

fjallað um helstu fagfjárfestasjóði og þóknunarstrúktúr slíkra sjóða. Í þriðja kafla er 

framkvæmd rannsókn á fagfjárfestasjóðum þar sem rannsakandi tók nokkur viðtöl við  

sjóðstjóra sem hafa mikla reynslu af stýringu sjóða. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður 

úr viðtölunum við sjóðstjórana. Fjallað er um störf sjóðstjóra, líftíma hefðbundinna 

fagfjárfestasjóða, hvernig þeir framkvæma verðmat undirliggjandi eigna slíkra sjóða og 

hvernig þeir upplýsa um stöðu sjóða til fjárfesta. Þá er farið yfir helstu áskoranir við að 

stýra fagfjárfestasjóðum. Loks er leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Eru 

fagfjárfestasjóðir góð fjárfesting?
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2 Verðbréfa- og fjárfestingasjóðir (UCITS) og (non-UCITS) 

Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir eru sjóðir sem taka við fjármunum frá almennum 

fjárfestum og fagfjárfestum til sameiginlegrar fjárfestingar. Sjóðirnir eru stofnaðir og 

reknir af rekstrarfélagi, sem gefur út hlutdeildarskírteini til staðfestingar á tilkalli eiganda 

skírteinis til eigna sjóðsins. Fjármálaeftirlitið veitir verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum 

staðfestingu á grundvelli II. og III. kafla laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, 

fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði (Fjármálaeftirlitið, e.d.). 

Í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum eru miklar skorður á því í hverju fjárfestar geta 

fjárfest. Þetta eru sjóðir sem fjárfesta í markaðsskráðum bréfum. Þó skal verðbréfasjóður 

ekki binda meira en 20% af eignum sínum í hlutdeildarskírteinum einstakra 

verðbréfasjóða eða fjárfestingarsjóða (Lög um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 

fagfjárfestasjóði nr. 128/2011).  

2.1 Verðbréfasjóðir (UCITS) 

Verðbréfasjóðir eru algengir í Evrópulöndum. Þeir eru einnig nefndir UCITS sjóðir, eftir 

Evróputilskipuninni sem þeir byggja á. UCITS stendur fyrir Undertakings for collective 

investment in transferable securities. Tilskipunin tók fyrst gildi árið 1985 en hefur síðan 

tekið margvíslegum breytingum. Tilskipun 93/22/EBE var innleidd í íslenska löggjöf árið 

1993, við undirbúning aðildar að evrópska efnahagssvæðinu, og hafa verðbréfasjóðir 

verið starfræktir hér á landi frá þeim tíma. Samkvæmt skilgreiningu er verðbréfasjóður:   

Sjóður sem gefur út hlutdeildarskírteini sem eru innleysanleg að kröfu 
eigenda þeirra. Sjóðurinn hefur hlotið staðfestingu Fjármálaeftirlitsins og 
hefur heimild til markaðssetningar á Evrópska efnahagssvæðinu (Lög um 
verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði nr. 128/2011). 

Samanlagt markaðsvirði verðbréfasjóða er meira en nokkurra annarra sjóða innan EES 

(Gylfi Magnússon, 2014). Í lok mars 2020 voru heildareignir íslenskra verðbréfasjóða 

161,6 milljarðar króna (Seðlabankinn, e.d.). 

Rekstur verðbréfasjóðs er á höndum tveggja aðskilinna fjármálafyrirtækja; 

rekstrarfélags og vörslufyrirtækis. Rekstrarfélagið rekur sjóðinn, setur honum 

fjárfestingarstefnu og sér um að fjárfesta fyrir hans hönd. Einnig sér rekstrarfélagið um 
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verðmat eigna, markaðssetningu sjóðsins og þjónustar viðskiptavini, sér um að gefa út og 

leysa til sín hlutdeildarskírteini, sér um bókhald og innra eftirlit. Vörslufyrirtækið hefur 

umsjón með og varðveitir eignir verðbréfasjóðsins. Lagaramminn um sjóðina sníður þeim 

þröngan stakk, m.a. kvaðir um að meirihluti stjórnarmanna rekstrarfélags sé óháður 

móðurfélagi og vörslufyrirtæki. Rekstrarfélagið þarf að standast kröfur um óhæði 

gagnvart móðurfélagi og skal ávallt hafa hagsmuni eigenda eignarhluta ofar öllu. Lögin 

takmarka einnig möguleika verðbréfasjóða til fjárfestinga (Gylfi Magnússon, 2014).   

Almennt mega sjóðirnir aðeins fjárfesta í fjármálagerningum og innlánum. 

Fjármálagerningar eru skilgreindir í lögum um verðbréfaviðskipti, númer 108/2007 sem 

margs konar framseljanleg verðbréf, svo sem hlutabréf, skuldabréf eða önnur verðbréf, 

peningamarkaðsskjöl, svo sem ríkisvíxlar, innlánsskírteini og viðskiptabréf, 

hlutdeildarskírteini og aðrar afleiður. Kröfur eru gerðar til eigna í hverjum flokki 

fjármálagerninga, t.d. hvað varðar skráningu á markað og eftirlit hins opinbera. Þá eru 

takmörk á hámarks hlutfalli heildareigna sem verðbréfasjóði er heimilt að binda í 

eignarhlutum útgefnum af sama aðila eða tengdum aðilum. Verðbréfasjóðum er óheimilt 

að lána fjármuni eða gangast í ábyrgðir fyrir skuldum. Þeir mega heldur ekki stunda 

skortsölu og hafa aðeins heimild til að taka lán til skamms tíma til að greiða út af innleyst 

hlutdeildarskírteini (Gylfi Magnússon, 2014).  

2.1.1 Rekstrarfélög verðbréfasjóða 

Rekstrarfélög verðbréfasjóða annast rekstur verðbréfasjóða. Slík félög veita lögaðilum og 

einstaklingum þjónustu í sameiginlegri fjárfestingu og eru með heimild til þess að taka við 

fjármunum frá  almenningi en þó með fjárfestingastefnu fjárfestisins í huga skv 7. tölul. 1. 

mgr. 4. gr. laga nr.161/2002. 

Í 3. gr. reglugerðar um skipulagskröfur rekstrarfélaga verðbréfasjóða nr. 471/2014 

segir að mikilvægt sé að rekstrarfélög uppfylli eftirfarandi kröfur, svo  sem  að koma á 

skýrum skriflegum verkferlum um ákvarðanatöku og skipulagi þar sem fram kemur 

hvernig boðleiðirnar innan fyrirtækisins eru, ásamt skiptingu verkefna og ábyrgðar. 

Tryggja þarf að starfsmenn rekstrarfélagsins búi yfir þeirri þekkingu og reynslu sem 

nauðsynleg er að hafa til að sinna sínu starfi. Rekstrarfélögin þurfa að passa upp á að 

starfsmenn séu með reglur og verkferla á hreinu og að þeim sé fylgt (Reglugerð um 

skipulagskröfur rekstrarfélaga verðbréfasjóða nr. 471/2014). 
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Í 15. gr. laga nr. 128/2011, kemur fram að rekstrarfélög megi ekki vera vörslufyrirtæki 

og að meirihluti stjórnarmanna rekstrarfélags skuli vera óháður móðurfélagi og 

vörslufyrirtæki. Í 16. gr. sömu laga kemur fram að rekstrarfélög beri ábyrgð á rekstri 

sjóðanna og komi fram fyrir þeirra hönd. Í 25. gr. laganna er vikið að því að rekstrarfélög 

skuli halda utan um eigendur hlutdeildarskírteina í sjóðum og að í skránum skuli að 

minnsta kosti koma fram: 1. Nafn og kennitala eiganda. 2. Söludagur skírteinis. 3. 

Nafnverð skírteinis. 4. Heildarfjöldi útistandandi skírteina. 

Þá kemur einnig fram í lögunum að samanlögð eign sjóðsins í verðbréfum útgefnum af 

aðilum tengdum rekstrarfélaginu og móðurfélagi þess skuli ekki vera meira en 20% af eign 

sjóðsins. Enn fremur er verðbréfasjóði eða einstakri deild hans óheimilt að fjárfesta meira 

en 50% af eign sinni í hlutdeildarskírteinum verðbréfa- og fjárfestingarsjóða innan sama 

rekstrarfélags. Einnig er kveðið á um að rekstrarfélög skuli kunngera fjárfestum fyrirfram 

hvaða  þóknun þau muni áskilja sér fyrir þjónustu sína og breytingar á þóknunum skal 

tilkynna eigendum hlutdeildarskírteina með góðum fyrirvara (Lög um verðbréfasjóði, 

fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði nr. 128/2011). 

Í IV. kafla laga nr. 128/2011 er fjallað um um fagfjárfestasjóði og þar segir m.a. í 2. mgr. 

60. gr. að rekstrarfélög beri ekki ábyrgð á skuldbindingum einstakra fagfjáfestasjóða og 

standi eingöngu eignir hvers sjóðs til fullnustu skuldbindingum hvers þeirra en þetta 

ákvæði víkur ekki til hliðar skaðabótaábyrgð rekstrarfélags. 

2.2 Fjárfestingarsjóðir (non-UCITS) 

Starfsreglur fyrir fjárfestingarsjóði eru að flestu leyti samhljóða starfsreglum um 

verðbréfasjóði, nema hvað að markaðssetning utan heimalands sjóðsins er ekki heimil, 

en heimildir til fjárfestingar eru fjölbreyttari. Fjárfestingarsjóðir geta meðal annars fjárfest 

án takmarkana í óskráðum verðbréfum og peningamarkaðsgerningum. Takmarkanir á 

fjárfestingum í bréfum útgefnum af sama eða tengdum aðilum eru einnig rýmri. Þá eru 

meiri heimildir til lántöku fjárfestingasjóða, en þó einungis til skammtíma lántöku.  

Á sama hátt og hjá verðbréfasjóðum eru tvö aðskilin fjármálafyrirtæki sem sjá um 

rekstur fjárfestingarsjóða, þ.e. rekstrarfélag og vörslufyrirtæki, og eru sömu skyldur um 

óhæði stjórnarmanna og sjálfstæði fyrirtækja settar á hendur þeim.  Fjölmargir 

fjárfestingarsjóðir eru starfandi hér á landi og einnig eru þeir algengir í löndum innan 
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evrópska efnahagssvæðisins (Gylfi Magnússon, 2014). Í lok mars 2020 voru heildareignir 

íslenskra fjárfestingarsjóða 360 milljarðar króna (Seðlabankinn, 2020). 

2.3 Fagfjárfestasjóðir 

Í  60. gr. laga nr. 128/2011 segir að rekstrarfélögum verðbréfasjóða sé leyfilegt að stofna 

sjóði um sameiginlega fjárfestingu sem ekki veiti viðtöku fjármagni frá almenningi og ekki 

megi markaðsetja eða kynna slíka sjóði fyrir almenningi. Í þessum sjóðum er minni 

tilkynningarskylda til Fjármálaeftirlitsins og minni eftirlitsskylda af þeirra hálfu. Ekki þarf 

að fá fyrirfram samþykki hjá Fjármálaeftirlitinu til að stofna fagfjárfestasjóð heldur nægir 

að tilkynna hann innan mánaðar eftir stofnun sjóðsins. Takmarkanir gilda um hverjir mega 

fjárfesta í sjóðnum (Lög um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði nr. 

128/2011). Ástæðan er að tryggja að þeir sem vilja fjárfesta í slíkum sjóðum geti sjálfir 

metið áhættuna af því og veitt slíkum sjóðum aðhald með eðlilegum hætti.  

Á sama hátt og verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir þurfa fagfjárfestasjóðir að starfa 

eftir fjárfestingarstefnu sem hver sjóður setur sér sjálfur. Þeim ber skylda til að veita 

upplýsingar um eignasafn sitt í ársreikningi og hálfsársuppgjöri. Upplýsingarnar þurfa að 

vera aðgengilegar fjárfestum og einnig skal Fjármálaeftirlitið fá upplýsingar um eignasafn 

sjóðs með sundurliðun fjárfestinga. Leyfilegt er að fagfjárfestasjóðir séu sjóðir með 

hlutdeildarskírteinum en einnig geta þeir verið reknir sem hlutafélög (Gylfi Magnússon, 

2014).  

Fagfjárfestasjóðir eru risastórt mengi frá því að vera alveg eins og venjulegir sjóðir yfir 

í það að vera lokaðir sjóðir. Þegar sjóðir eru lokaðir er talað um framtakssjóði (e.private 

equity) og fasteignasjóði sem eru að fjárfesta í fasteignaverkefnum. Þetta eru oftast 

verkefni sem eru á illseljanlegum markaði  sem kallast kaupa og halda (e. buy and hold) 

verkefni. Sjóðstjóri getur sett stærðartakmarkanir á þessa sjóði t.d. þá að sjóðurinn megi 

ekki vera stærri en 3-4 milljarðar þar sem erfitt sé að  koma meiri pening í vinnu. Kynning 

fyrir fagfjárfesta er yfirleitt mun ítarlegri en í almennum sjóðum, því að fagfjárfestar vilja 

skilja í hvað þeir eru að fara að setja peninginn sinn. Þeir vilja oftast fá meiri upplýsingar 

og sjá áætlunargerð og lesa smáa letrið. Þá er oft meiri greining og eftirfylgni í 

fagfjárfestasjóðum en í almennum sjóðum. Almennir fjárfestar treysta á að eftirlitið sé til 

staðar og treysta þá öðrum sérfræðingum fyrir peningunum sínum. Fagfjárfestirinn hefur 
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þó jafn mikla þekkingu og sjóðstjórinn á verkefninu en hann hefur ekki aðgengi að 

fjárfestingunni nema í gegnum sjóðinn.   

Fagfjárfestasjóðir skiptast í framtakssjóði (e. private equity), vogunarsjóði (e. hedge 

funds) og fasteignarsjóði (e. real estate funds). 

2.3.1 Framtakssjóðir 

Framtakssjóður (e. private equity) er sjóður sem heldur utan um sameiginlegt 

fjárfestingarkerfi sem notað er til að fjárfesta í ýmsum hlutabréfum. Sumir framtakssjóðir 

fjárfesta í ýmsum sprotafyrirtækjum. Rekstrarfélagið situr þá venjulega í stjórn 

sprotafyrirtækisins, aðstoðar við ráðningu yfirmanna og veitir viðskiptaráðgjöf. 

Rekstrarfélagið  rukkar  sjóðinn um gjald fyrir umsjón með fjárfestingunum. Eftir nokkurn 

tíma, til dæmis 10 ár, er sjóðurinn gerður upp og ágóðanum er dreift til fjárfestanna.  

Fagfjárfestar taka oft virkan þátt í stjórnun sprotafyrirtækjanna (Bodie, Kane og 

Marcus, 2014). Dæmi um slíkan sjóð er Freyja sem er þriðji framtakssjóðurinn í rekstri 

Kviku. Sjóðurinn var stofnaður í júní 2018 og er 8 milljarðar að stærð. Freyja byggir á 

reynslu Kviku af rekstri Auðar I og Eddu, en sjóðurinn fjárfestir í íslenskum fyrirtækjum 

með sterka stöðu á markaði, öfluga stjórnendur, gott sjóðstreymi og áhugaverð 

vaxtartækifæri (Kvika, e.d.). Freyja er áhrifafjárfestir sem tekur virkan þátt í stefnumótun 

félaganna og styður stjórnendur með markvissum hætti við rekstur, veitir aðhald og 

eftirfylgni.  Freyja beitir sér sérstaklega fyrir því að félögin sem fjárfest er í tileinki sér góða 

stjórnarhætti og sýni samfélagslega ábyrgð. Sjóðurinn hefur frá stofnun fjárfest í tveimur 

fyrirtækjum, Ísmar og Arctic Adventures. Einnig eru til sjóðir eins og Auður I sem er fyrsti 

framtakssjóðurinn í rekstri Kviku. Sjóðurinn var upphaflega 3,2 milljarðar að stærð en yfir 

20 fjárfestar lögðu sjóðnum til fjármagn þegar hann var stofnaður í febrúar 2008 (Kvika, 

e.d.). Auður I  hefur frá stofnun fjárfest í átta fyrirtækjum, m.a. Ölgerðinni, Yggdrasil, 

Íslenska Gámafélaginu, Já, 365 og Securitas.  

Fjárfestar og starfsmenn rekstrarfélagsins vinna að hagræðingu þeirra fyrirtækja sem 

sjóðurinn fjárfestir í og eftir 10 ár í rekstri selja þeir fyrirtækin og borga þá fagfjárfestunum 

sinn hagnað af sjóðnum (Kvika, e.d.). Framtakssjóðir eru venjulega hlutafélög með líftíma 

upp á 10 ár og með 1-2 ár í framlengingu (Bodie o.fl., 2014). 
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2.3.2 Vogunarsjóðir 

Vogunarsjóðir eru verðbréfasjóðir fyrir fagfjárfesta þar sem fagfjárfestar setja peningana 

sína í sjóð sem sjóðstjóri notar og fjárfestir fyrir. Ólíkt verðbréfasjóðum eru vogunarsjóðir 

þó venjulega uppbyggðir sem einkasamstarf og eru því háðir aðeins lágmarks SEC 

reglugerð. Þeir eru  aðeins opnir fagfjárfestum (Íslensk verðbréf, e.d).  

Innilokanir gera vogunarsjóðum kleift að fjárfesta í illseljanlegum eignum án þess að 

hafa áhyggjur af því að uppfylla kröfur um innlausn fjármuna. Þar að auki geta stjórnendur 

þeirra stundað fjárfestingarstefnu sem til dæmis getur falið í sér mikla notkun afleiðna, 

skortsölu og skuldsetningu. Slíkar áætlanir eru yfirleitt ekki opnar stjórnendum 

verðbréfasjóða. Vogunarsjóðum er heimilt að fjárfesta í fjölmörgum fjárfestingum þar 

sem ýmsir sjóðir einbeita sér að afleiðum, neyðarfyrirtækjum, gjaldeyrisvangaveltum, 

breytanlegum skuldabréfum, vaxandi mörkuðum, og svo framvegis. Aðrir sjóðir geta skipt 

úr einum eignaflokki til annars eftir því sem litið er á fjárfestingartækifæri (Bodie o.fl., 

2014). 

2.3.3  Fasteignasjóður 

Fjárfestingarsjóðir fasteigna eru  lokaðir sjóðir. Fasteignasjóður fjárfestir í fasteignum eða 

lánum sem eru tryggð með fasteignum. Fyrir utan útgáfu hlutafjár, safna þeir fjármagni 

með því að taka lán hjá bönkum og gefa út skuldabréf eða veðlán. Flestir þeirra eru mjög 

skuldsettir, með dæmigert skuldahlutfall 70%. Algengustu tvær fjárfestingategundir 

fasteignasjóða er hlutabréfasjóðir sem fjárfesta  í fasteignum og húsnæðislánasjóðir sem 

fjárfesta fyrst og fremst í veðlánum og byggingarlánum. Fasteignasjóðir eru yfirleitt reknir 

af rekstrarfélögum og stærstu eigendur fasteignasjóða eru tryggingafélög og lífeyrissjóðir 

(Bodie o.fl.,2014). 

2.3.4 Samlagshlutafélög 

Annað form til að halda utan um fjárfestingar í fagfjárfestasjóðum, sérstaklega með 

aðkomu lífeyrissjóða, er samlagshlutafélaformið (slhf.). Þá er algengast að lífeyrissjóðir 

ásamt nokkrum öðrum aðilum sem leggja fram fé eigi í hlut. Samlagshlutafélagið er mitt 

á milli samlagsfélags og hlutafélags, en munurinn á milli þessara tveggja hlutafélagaforma 

eru sá að í samlagsfélagi ber  hið minnsta einn eigenda ótakmarkaða ábyrgð en í 

hlutafélagi bera eigendur einungis ábyrgð á sínum eignarhluta. Í samlagshlutafélagi er 
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einn eða fleiri af eigendum sem ber ótakmarkaða ábyrgð en aðrir eru hluthafar og ábyrgð 

þeirra takmörkuð. Sá sem ber ábyrgðina getur einnig verið hluthafi. Þetta form til að halda 

utan um fagfjárfestingar er m.a. sem skattahagræðing fyrir lífeyrissjóðina þar sem 

samlagshlutafélag er ekki sjálfstæður skattaðili og lífeyrissjóðirnir greiða t.d. ekki 

tekjuskatt sjálfir. Þess í stað greiða eigendurnir skatt af hagnaði sinnar hlutdeildar félaginu 

(Gylfi Magnússon, 2014.).  

Í 36. gr. laga nr. 129/1997 kemur fram að  samanlögð eign lífeyrissjóðs í verðbréfum 

sem er útgefið af sama aðila, sem tilheyrir sömu samstæðu skuli ekki vera meira en 10% 

af hreinni eign sjóðsins. Einnig er lífeyrissjóði óheimilt að eiga meira en 15% af hlutafé í 

hverju fyrirtæki né meira en 25% af hlutdeildarskírteinum útgefnum af sama aðila (Lög 

um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997) 

2.4 Lög um fagfjárfestasjóði 

Lög nr. 128/2011 fjalla um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Þar er 

kveðið á um það regluverk  sem gildir um fagfjárfestasjóði og fagfjárfesta. Í lögunum 

kemur fram að aðrir en rekstrarfélög hafi heimild til að stofna sjóð um sameiginlega 

fjárfestingu en ekki til að taka við fé frá almenningi og samkvæmt 62. gr. sé óheimilt að 

markaðssetja fagfjárfestasjóði fyrir almenning. Í 5. mgr. sömu greinar er kveðið á um að 

fagfjárfestasjóður skuli veita upplýsingar um eignarsöfn sjóðsins í ársreikningi og 

hálfsársuppgjöri sem skuli vera aðgengilegt fagfjárfestum. Einnig er tekið fram að 

sjóðstjóri þurfi að hafa staðist próf í verðbréfaviðskiptum, sbr. 53. gr. laga um 

fjármálafyrirtæki. Þá er einnig kveðið á um í lögunum (128/2011) að fagfjárfestasjóðir 

skuli gefa Fjármálaeftirlitinu skýrslu um sundurliðun fjárfestinga vegna sjóða sem þeir eru 

með í rekstri og á því formi sem Fjármálaeftirlitið ákveður. 

Þriðja mgr. 65. gr. laga nr. 128/2011 kveður á um að Fjármálaeftirlitið megi leggja 

stjórnvaldssekt á rekstraraðila fagfjárfestasjóða brjóti þeir gróflega eða ítrekað gegn 

fjárfestingarstefnu sjóðsins. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr sömu laga er Fjármálaeftirlitið með 

skrá um þá fagfjárfestasjóði sem eru starfandi nú og birta þá opinberlega. Það eru 

jafnframt þær einu upplýsingar sem almenningur fær að sjá um fagfjárfestasjóði. Þá skal 

fagfjárfestarsjóður tryggja það að fjárfestirinn sé fagfjárfestir og uppfylli þau skilyrði 

samkvæmt 2. mgr. 62. gr. laganna. Kveðið er sérstaklega á um að rekstrarfélög skuli 
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viðhafa góða viðskiptahætti og gæta þess að hafa hagsmuni eigenda hlutdeildarskírteina 

að leiðarljósi. 

Sextugasta grein laganna fjallar um að fagfjárfestasjóðir séu sjóðir sem haldi utan um 

sameiginlega fjárfestingu sem aðeins fagfjárfestar megi fjárfesta í. Uppfylla þurfi ákveðin 

skilyrði fyrir því að vera fagfjárfestir, en þau er að finna  í 24. gr. laga. nr. 108/2007. Þar 

segir að fjármálafyrirtæki skuli leggja mat á viðskiptavininn og hvort hann uppfylli a.m.k. 

tvö af þremur skilyrðum um fagfjárfesta. Þau eru:  

a. að hafa átt umtalsverð viðskipti á verðbréfamörkuðum næstliðna fjóra 
ársfjórðunga, að meðaltali a.m.k. tíu sinnum á hverjum ársfjórðungi, 

  b. verðgildi verðbréfaeignar fjárfestis skal nema meira en 46,2 millj. kr., 
fjárhæð þessi er grunnfjárhæð sem er bundin gengi evru (EUR) 3. janúar 2007 
(92,37), 

 c. fjárfestir skal gegna eða hafa gegnt í að minnsta kosti eitt ár stöðu á 
fjármálamarkaði sem krefst sérþekkingar á fjárfestingum í verðbréfum (Lög 
um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007). 

Með því að gerast fagfjárfestir fellur niður sú réttarvernd sem almennir fjárfestar hafa. 

2.5 Þóknunarstrúktúr fjárfestingarsjóða 

Rekstrarfélög taka hlutdeild í hagnaði af Framtakssjóðum (e. private equty).  Staðallinn er 

tveir og tuttugu, eða á ensku „two and twenty“, það er tekið 2% í umsýsluþóknun á ári af 

heildar verðmæti þeirra skuldbindingar sem fagfjárfestar hafa sett í sjóðinn. 

Umsýsluþóknun á að duga í allan  rekstrarkostnað sem fer í rekstur sjóðsins og aðeins 

umfram. Rekstrarfélagið fær að lokum 20% af hagnaði þegar sjóðurinn er gerður upp í 

lokin (Fleischer, 2008). Þeir sjóðir sem eru opnir en  aðeins fyrir fagfjarfesta eru 

þóknanirnar mismunandi eftir eðli verkefnisins og er árlega gjaldið venjulega á bilinu 0,2% 

til 1,5% af eignum (Bodie o.fl., 2014).   

2.5.1 Viðmiðunarmörk (e. High watermark) 

Viðmiðunarmörk (e. high watermark) er hæsta gildi sem fagfjárfestasjóður hefur náð. 

Viðmiðunarmörkin er leið til að ganga úr skugga um að ef afkoma sjóðsins er slæm fái 

sjóðstjóri ekki borgað eins mikið og hann fengi fyrir árangursríkan sjóð. Þá er það þannig 

að þegar gengið hækkar er reiknuð út árangursþóknun af umframávöxtun svo lækkar 

gengið aftur. Eftir einhvern tíma hækkar gengið aftur og þá fær rekstrarfélagið ekki 



 

17 

þóknun fyrir þá hækkun fyrr en það kemur upp fyrir fyrri hækkun. Með þessu er settur 

hvati um að sjóðurinn þurfi alltaf að gera betur (Chen, 2019). 

2.5.2 Freistivandi (e. moral hazard) 

Freistivandi (e. moral hazard) er ástand þar sem annar aðilinn tekur þátt í áhættusömum 

atburðum þar sem hann veit að hann er varinn gegn áhættunni og hinn aðilinn verður 

fyrir kostnaðinum. Það kemur upp þegar báðir aðilar hafa ófullkomnar upplýsingar um 

hvorn annan. 

Freistivandi kemur fram þegar lántaki veit að einhver annar borgar fyrir mistökin sem 

hann gerir. Þetta aftur á móti veitir honum hvata til að bregðast við á áhættusæknari hátt. 

(Chetty, 2008). 

2.5.3 Kaupa og halda (e.buy and hold) 

Fagfjárfestar sem að fjárfesta í framtakssjóðum eða fasteignasjóðum eru að notast við 

fjárfestingarstefnuna kaupa og halda (e. Buy and hold) þar sem fagfjárfestirinn kaupir 

hlutabréf og heldur þeim í lengri tíma óháð sveiflum á markaðnum. Hann hefur ekki 

áhyggjur af skammtíma verðhreyfingum. Þetta er kjörið fyrir fjárfesta sem leita  

heilbrigðrar ávöxtunar til langs tíma (Beers, e.d.). Það má segja að þegar einstaklingar 

kaupa sér fasteign til að búa í  þá séu þeir að notast við kaupa og halda aðferðina.  

2.6 Þróun fagfjárfestasjóða á Íslandi 

Skylda til að skrá fagfjárfestasjóði hjá Fjármálaeftirlitinu (FME) tók ekki gildi fyrr en 1. 

nóvember 2011 þegar lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 

fagfjárfestasjóði tóku gildi. Fyrir þann tíma voru fagfjárfestasjóðir mjög óljós stærð og var 

hugsunin með innleiðingu laganna að kortleggja markaðinn með fagfjárfestasjóði, þ.e. að 

hafa upplýsingar um hversu margir aðilar þetta væru og hversu stórir þeir væru á 

markaðnum.  

Gögn um fjölda fagfjárfestasjóða frá Fjármálaeftirlitinu náðu einungis til ársins 2011 og 

þá voru skráðir 31 fagfjárfestasjóðir en í dag eru 112 samkvæmt Seðlabankanum. Það sést 

á töflunum hér að neðan að fagfjárfestasjóðir hafa vaxið mest, fjárfestingarsjóðir hafa 

vaxið lítilega en að sama skapi hefur verðbréfasjóðum fækkað. Eins og sést á mynd 1 hefur 

verðbréfasjóðum fækkað um 49%, fjárfestingarsjóðum fjölgað um 57% og 

fagfjárfestasjóðum um 72% 
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Mynd 1 – Heildarfjöldi sjóða – Heimild: Fjármálaeftirlit 

 Í lok september 2011 þegar lög nr. 128/2011 tóku gildi og skráning hófst á 

fagfjárfestasjóðum voru eignir verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóða um 355,7 

ma.kr., eignir verðbréfasjóða voru samtals 245,6 ma.kr., eignir fjárfestingasjóða námu 

44,3 ma.kr. og eignir fagfjárfestasjóða námu 65,8 ma.kr. (Seðlabankinn, 2020). Ef  

skoðaðar eru tölur frá febrúar 2020 sést að eignir verðbréfa-, fjárfestingar- og 

fagfjárfestasjóða voru 943,9 ma.kr., eignir verðbréfasjóða voru 161,0 ma.kr., eignir 

fjárfestingarsjóða námu 375,9 ma.kr. og eignir fagfjárfestasjóða námu 407,1 ma.kr. Í lok 

febrúar 2020 var fjöldi sjóða 214, þ.a. 37 verðbréfasjóðir, 56 fjárfestingarsjóðir og 121 

fagfjárfestasjóður (Seðlabankinn, 2020). 

   

Mynd 2 - Eignir verðbréfa-, fjárfestinga- og fagfjárfestasjóða – Heimild: Seðlabanki Íslands 

Eins og sést á myndinni hér að ofan þá hafa eignir fjárfestingarsjóða og fagfjárfestasjóða 

vaxið frá árinu 2011 og að sama skapi hafa eignir verðbréfasjóða farið minnkandi.  
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Listi yfir rekstrarfélög verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóða sem Seðlabankinn 

gefur út um félög sérhæfðrar fjárfestingar, en til þeirra teljast aðilar sem hafa heimild til 

að safna fé frá fleirum en einum aðila um sameiginlega fjárfestingu eru: Akta sjóðir hf., 

GAMMA Capital Management hf., Íslandssjóðir hf., ÍV sjóðir hf., Júpíter rekstrarfélag hf.,  

Kvika banki hf., Landsbréf hf., Stefnir hf. og Summa rekstrarfélag hf. (Seðlabankinn, 2020). 
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3 Rannsóknaraðferð 

Lítið er um rannsóknir á fagfjárfestasjóðum þar sem skortur er á er opinberum gögnum 

um þessa sjóði og erfitt er að fá upplýsingar þar sem þeir eru ekki aðgengilegir almenningi. 

Eigindleg rannsókn (e.qualitative research) var framkvæmd til að skilja betur hvernig 

umgjörð og rekstrarform fagfjárfestasjóða er háttað.   

3.1 Eigindleg aðferðarfræði 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga vel við þegar rannsaka á reynslu og viðhorf 

einstaklinga (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Ólíkt náttúruvísindum, þar sem leitast er eftir 

að skoða og útskýra, gengur fyrirbærafræði, hugmyndafræðin sem eigindlegar aðferð 

byggir á, út á að skilja og túlka (Denzin og Lincoln, 2008; Hesse-Biber og Leavy, 2010). Þar 

sem rannsókninni var ætlað að svara sértækum spurningum um reynslu fárra þátttakenda 

af stjórnun fagfjárfestasjóða varð eigindleg rannsókn fyrir valinu, nánar tiltekið stöðluð 

hálf-opin einstaklingsviðtalsrannsókn. Í því felst að allir þátttakendur voru spurðir sömu 

grunnspurninganna. Eigindlegar rannsóknir leggja áherslu á að einstaklingur segi frá og 

túlki eigin upplifanir og þar sem lítið er um opinber gögn um þetta rannsóknarefni, þótti 

við hæfi að hagnýta þessa aðferð (Denzin og Lincoln, 2008).  

Kostir eigindlegra viðtala eru að þau geta veitt innihaldsríkar og nákvæmar 

upplýsingar, þó með þeim sveigjanleika að rannsakandi geti spurt óundirbúinna 

spurninga. Þá geta slík viðtöl einnig verið ákjósanleg í viðkvæmri gagnasöfnun og opnað 

aðgengi að hópum sem annars væri erfitt að nálgast, sem á við um þann hóp sem ræðir í 

þessari rannsókn. Helstu gallar eigindlegra viðtala eru að þau geta verið tímafrek í 

undirbúningi, framkvæmd og skrifum. Þá gefa eigindlegar rannsóknaraðferðir ekki 

mælanlegar né tölulegar upplýsingar og erfitt er að mæla réttmæti aðferðarinnar. Einnig 

þarf að hafa í huga að þar sem einstaklingar hegða sér mismunandi eftir aðstæðum gæti 

einnig verið að þátttakandi gæti hafa svarað með öðrum hætti en ef nafnleysi væri. Þá er 

ekki hægt að fá niðurstöður staðfestar með endurtekinni fyrirlögn þar sem litlar líkur eru 

á að fá sömu einstaklingsbundnu niðurstöðurnar (Denzin og Lincoln, 2008; Hesse-Biber 

og Leavy, 2010; Marshall og Rossman, 2014).   
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3.2 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram með fjórum hálfopnum viðtölum þar sem leitast var við að fá 

viðmælendur til að ræða af hreinskilni um störf þeirra og hvernig fagfjárfestasjóðir virka. 

Allir viðmælendur voru í byrjun beðnir að svara örfáum bakgrunnsspurningum. Það var 

gert í þeim tilgangi að skoða reynslu og menntun þeirra sem stýra þessum sjóðum þar 

sem þeir bera mikla ábyrgð á almannafé. Eftir að bakgrunnsspurningarnar voru lagðar 

fyrir voru fimm spurningar um störf sjóðstjóra, líftíma sjóða, bindingu fjárfesta, áskoranir, 

upplýsingaskyldu og þóknanir.  Í viðauka má sjá spurningarnar í heild. 

Viðtölin byrjuðu alltaf með léttu spjalli almennt um fagfjárfestasjóði, muninn á 

fagfjárfestasjóði og almennum sjóðum, störf sjóðstjóra, ábyrgð og hvernig 

fagfjárfestasjóðir séu myndaðir, hvernig náð sé til fagfjárfesta og hvernig utanumhald 

sjóðanna sé háttað. Eftir þetta létta spjall var farið í dýpri spurningar. Rannsakandi þurfti 

gjarnan að nota ítarspurningar í viðtölum til þess að fá fram meiri dýpt í svörum. 

Rannsakandi hitti viðmælendur sína á tímabilinu 27. janúar 2020 til 27. mars 2020. Í 

fyrstu tveimur viðtölunum fór rannsakandi og hitti viðmælendurna, en í seinni tveimur 

var notast við fjarskiptabúnaðinn Zoom þar sem rannsóknin fór fram í miðjum Covid-19 

faraldrinum og var því ekki æskilegt að hittast í persónu. Öll viðtölin tóku frá 70 mínútum 

upp í 120 mínútur. Fyrstu tvö viðtölin voru tekin upp á hljóðupptökutæki og seinni voru 

tekin upp í gegnum Zoom forritið. Viðtölin voru öll afrituð og færð yfir í sér skjal.   

3.3 Viðmælendur 

Lögð var áhersla á að ná viðtölum við reynslumikla sjóðstjóra í stærstu rekstrarfélögunum 

á Íslandi. Það voru sjóðstjórar úr Kviku, Gamma, Stefni og Íslandssjóða.  

➢ Hannes Frímann Hrólfsson er framkvæmdastjóri Júpíters og hefur starfað í 
fjármálageiranum í 22 ár. Hann kláraði Viðskiptafræði frá  HÍ.  Hann er  
stjórnarformaður og í fjárfestingaráði þriggja framtakssjóða (Auður I, Edda og 
Freyja). 

➢ Valdimar Ármann er fjármálaverkfræðingur og hagfræðingur sem hefur starfað 
við markaðsviðskipti frá 1999. Hann hefur verið sjóðstjóri í tíu 
fagfjárfestasjóðum. 

➢ Jóhann G. Möller er með b.s gráðu í viðskiptafræði og  er forstöðumaður 
hlutabréfa hjá Stefni hf. Hann hefur verið starfandi á fjármálamarkaði í 20 ár. 
Þar hefur hann starfað í einum fagfjárfestasjóði sem hann stofnaði og stýrir nú 
sem nefnist Stefnir ÍS-5, 



 

22 

➢ Kjartan Smári Höskuldsson er framkvæmdastjóri Íslandssjóða hf. og hóf störf 
sem framkvæmdastjóri Íslandssjóða í október 2016. Hann starfaði áður við 
eignastýringu í 13 ár, lengst af sem stjórnandi í ráðgjöf og þjónustu til 
fagfjárfesta og fjármögnun sérhæfðra verkefna. Hann er með B.A. í sálfræði frá 
Háskóla Íslands og meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum frá UAB háskóla í 
Barcelona. Hann hefur einnig lokið prófi í verðbréfaviðskiptum og hefur komið 
að fimm fagfjárfestasjóðum, að stofnun, fjármögnun, stýringu og 
upplýsingagjöf til fjárfesta. 

3.4 Greining og úrvinnsla 

Þegar búið var að hlusta á viðtölin og afrita hófst greiningin. Á meðan rannsakandi skrifaði 

niður viðtölin fór hann ítarlega í þau hugtök sem viðmælendurnir notuðu í viðtalinu og 

reyndi að skilja þau betur. Því næst fór hann í það að bera saman svör þeirra og greina 

hvort hugtök og aðferðafræði séu samsvarandi í hinum akademíska heimi og hvort 

viðmælendur séu að starfa eftir samskonar formi. 

3.5 Annmarkar 

Viðmælendur í þessari rannsókn tilheyrðu frekar einsleitum hópi miðaldra hvítra 

karlmanna. Það mættu vera fleiri viðtöl í rannsókninni og vera með betra kynjahlutfall. 

Það var erfitt að fá fleiri viðtöl þar sem rannsókn fór fram á meðan Covid-19 faraldri stóð. 

Það varð þess valdandi að atvinnulífið nánast stöðvaðist og enginn vildi hittast né gefa sér 

tíma í svona verkefni.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður ítarlega greint frá niðurstöðum úr hverri spurningu fyrir sig. 

Niðurstöðurnar verða studdar með bæði beinum og óbeinum hætti með tilvísunum í orð 

viðmælendanna.  

4.1  Störf sjóðstjóra í fjárfestingarsjóði 

Fyrst spyr rannsakandinn hvernig viðmælandinn myndi lýsa störfum sínum sem sjóðstjóri 

í fagfjárfestasjóði og hvort þau séu frábrugðin störfum sjóðstjóra annarra sjóða t.d. 

almennum fjárfestingarsjóðum. Viðmælendurnir töluðu allir um að þeirra stærsta ábyrgð 

væri að ávaxta fjármuni sjóðsins og alltaf að gæta hagsmuna eiganda sjóðanna. Nefnt var 

að sjóðstjóri má ekki láta aðra hagsmuni trufla sig og að hann ber eingöngu skylda til að 

hugsa um hagsmuni eigenda í sjóðunum. Einn viðmælenda lýsti ábyrgð sjóðsstjóra svo: 

Í fagfjárfestasjóðum er meiri hætta á því að tapa miklu og græða mikið svo 
sjóðstjóri þarf að vera handviss um að hann  sé að meta stöðuna rétt því það 
kann að vera dýrt að gera mistök. Í sjóðnum er oftast árangurstenging þannig 
að þegar sjóðstjóri er að gera vel, þá er hann líka að gera vel fyrir fyrirtækið 
sem hann er að vinna hjá. Þegar sjóðurinn er að tapa þá er það ekki bara 
fjárfestirinn heldur líka stýringaraðilinn.   

Í fjárfestingarsjóðum er heimild til að vera með 20% í óskráðum eignum í þeim sjóðum 

og þarf sjóðstjóri að fylgjast með markaðsskráðum bréfum sem eru skráð í kauphöll. Þá 

þarf hann að fylgjast með markaðnum, sveiflum í gengi og stýra sjóðum sem eru að taka 

viðskiptaákvarðanir á hverjum degi. Starf sjóðstjóra fagfjárfestasjóða er mjög svipað og 

hjá sjóðstjórum annarra fjárfestingarsjóða nema minni gírunarheimildir (gírun = 

skuldsetning) eru í boði,  en greiningarvinna og vinna almennt er sú sama. Í 

fagfjárfestasjóðum, sérstaklega framtakssjóðum, fasteignasjóðum og 

veðskuldabréfasjóðum, er þetta öðruvísi, en þá er verið að fara í miklar fjárfestingar og 

þegar fjárfestingin er klár þá liggur hún í bókum í fleiri ár. Það er því ekki verið að eiga 

viðskipti eins oft og í hinum sjóðunum. Í þessum sjóðum ertu með sjóðstjóra sem er að 

hitta byggingarverkfræðinga, verkfræðistofur fylgjast með framvindu mála, gera 

kostnaðarmat og því um slíkt og er þá orðið gjörólíkt störfum sjóðstjóra í opnum sjóðum. 

Fjárfestingarsjóðir geta verið lokaðir fyrir innlausnum sem þýðir að fagfjárfestirinn er 

„fastur í sjóðnum“ í ákveðinn tíma eða þangað til að sjóðstjóri er búinn að selja allar 

eignirnar og skila peningunum. Helsti munurinn á fagfjárfestasjóðum og almennum 
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sjóðum er að það er minna aðgengi að peningum sem eru í sjóðnum og um leið og 

sjóðurinn er orðinn lokaður getur sjóðstjóri farið að gera fjárfestingarheimildir með 

illseljanlegri eignir, t.d.  í óskráðum verðbréfum eða fasteignaverkefnum. 

Einnig eru til fagfjárfestarsjóðir sem eru að stunda viðskipti á markaði og eru að nýta 

sér gírunarheimildir og þeir eru mjög virkir. Störf sjóðstjóra þess háttar sjóða eru eins eða 

svipuð og störf sjóðstjóra í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum, að því leyti undanskildu að 

sjóðstjórinn er með töluvert meiri heimildir til gírunar. Sjóðstjóri hefur heimild til að 

skuldsetja sjóðinn og að skortselja bréf á móti öðrum bréfum. Almennir sjóðir hafa ekki 

gírunarheimildir. Í fagfjárfestasjóðum er hægt að gíra hann um fimmfalt. Þeir sjóðir 

skiptast í tvennt, sjóði sem eru á starfandi á markaði og sjóði sem eru ekki starfandi á 

markaði. Þeir sjóðir sem eru ekki starfandi á markaði eða eiga ekki skráðar eignir í 

Kauphöllinni eru þrír sjóðir framtakssjóðir, fasteignarsjóðir og kreditsjóðir. Viðmælendur 

voru sammála um að störfin væru mjög ólík en töluðu um það að það væri „Kínamúr“ á 

milli þessara sjóðastjórastarfa vegna þess að framtaksjóðir geta verið með upplýsingar 

um skráð félög. 

4.2 Þóknunarstrúktúr fagfjárfestasjóða 

Næst var farið í að tala um þóknunarstrúktúra þeirra fagfjárfestasjóða sem viðmælendur 

hafa komið að. Einn af viðmælendum var einungis með sjóð sem var að fjárfesta í skráðum 

hlutabréfum fyrir fagfjárfesta og hefðbundnar þóknanir voru árleg kostnaðartala og engin 

árangurstenging í gildi hjá honum. Í þeim sjóði er gjaldskrá og yfirleitt kostar 2,5% í sjóðinn 

en  afsláttur er veittur til fagfjárfesta eftir stærð. Einnig talaði hann um að það væri aðeins 

verið að prútta með þóknanirnar. 

Þeir viðmælendur sem voru með fasteignarsjóði eða framtakssjóði töluðu hins vegar 

um að þóknunarstúktúrar væru samsettir úr föstum þætti og breytilegum þætti, þar sem 

breytilegi þátturinn er háður ávöxtun og er oftast  gerður upp í lokin. Flestir 

fagfjárfestasjóðir eru með ákveðið upphaf og ákveðinn endi. 

Í sumum fagfjárfestasjóðum eru þeir með fasta krónutölu í þóknun sem er vegna þess 

að þeir eru með t.d. tvo fasta starfsmenn, en einnig er verið að ráða inn 

byggingartæknifræðing og arkitekt sem eru þá eingöngu að fara að vinna fyrir þennan 

sjóð.  
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Þegar samið er um fasta tölu, sem væru ca. 100.000.000 á ári, og það verkefni 
er í 5 ár þá er þetta hugsað sem rekstrarkostnaður sem er ca. 2% af eigið fé. 
Þetta er yfirleitt hóflega reiknaður heildarkostnaður sem eftir er, smá 
hagnaður en ekkert sem hreyfir nálina hjá rekstrarfélögunum.Ef sjóðstjórar 
ná markmiðum sínum, að skila til fjárfesta 20% ávöxtun á ári yfir þessi 5 ár, þá  
fá þeir bónus, en ef ávöxtun fer undir 15% þá fá þeir ekki neitt. Ef ávöxtun fer 
yfir 25% þá fá þeir ennþá meira. Slíkur bónus gæti alveg farið upp í 
400.000.000 kr. ef þeir ná sínum markmiðum, það er að kúnninn sé búinn að 
fá 20% ávöxtun á ári í 5 ár. Kúnninn fær oftast 80% af hagnaði og 
rekstrarfélagið 20%. Áður fyrr var þessi þumalputtaregla alltaf kölluð tveir-
tuttugu (e. two- twenty). Sjóður rukkar föst 2% í umsýslukostnað á ári, ef 
fagfjárfestir setur 100 milljónir í sjóðinn þá tekur rekstrarfélagið 2 milljónir á 
ári út úr sjóðnum sem þóknun. Ávöxtun upp á 20% þýðir að rekstrarfélagið, 
eða umsjónaraðili, fær 20% af ávöxtun sjóðsins líka sem þóknun þ.e. ef 100 
milljónirnar verða svo 110 milljónir þá fær rekstrarfélagið 20% af þessum 10 
milljónum og fjárfestar 80%.  

Ef sjóðstjórinn segir að það sé auðvelt að skila til fjárfesta 5% ávöxtun þá taka þeir ekki 

auka þóknun fyrir það en þeir taka 20% þóknun af öllu sem er umfram 5% sem eru 

viðmiðunarmörkin (e. high watermark). 

Hagsmunir sjóðstjóra og fjárfesta eru samrýmdir, en samt er talað um að það sé 

freistivandi (e. moral hazard) til staðar, því sjóðstjóri hefur hvata til að ná í mikla ávöxtun 

án þess að tapa á því sjálfur,  á meðan fjárfestar tapa peningum. Ef hann gerir mjög vel þá 

fær hann bónus með því að skila góðri ávöxtun, en það er verið að reyna að samræma 

þetta einhvern veginn. Í dag er mjög sjaldan verið er að notast við tvo-tuttugu heldur er 

það kannski 1-1,5% og 10-15% sem er frekar hefðbundið. 

4.3 Líftími hefðbundinna fjárfestingasjóða 

Líftími hefðbundinna fagfjárfestasjóða var næst til umræðu og hvort þeir væru lokaðir 

allan tímann eða hvort fjárfestar komist út úr sjóðnum á líftíma hans og hvort aðrir 

fjárfestar komast inn. Talað var um að algengast væri að líftími hefðbundinna 

fagfjárfestasjóða fari að einhverju leyti eftir því í hverju er verið að fjárfesta, þannig að 

líftími sjóðsins endurspeglar fjárfestinguna. Ef það er veðskuldabréfasjóður sem er að 

fjárfesta í veðskuldabréfum og með veði í fasteignum og eigandi viðkomandi fasteignar 

er að leita að fjármagni til ákveðins tíma, t.d veðskuldabréf til 10 ára, þá þarf að passa upp 

á það að líftími sjóðsins á að endurspegla innleystar heimildir. Sjóðurinn þarf að geta 

mætt innleystum kröfum með því að losa eignir, en eðli sumra fjárfestinga er þannig að 

ekki er hægt að losna fyrr en eftir ákveðinn tíma, þannig að líftíminn þarf að fara eftir því 
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hverju er verið að fjárfesta í. Svo eru aðrir fagfjárfestasjóðir sem eru gíraðir sjóðir og eru  

að fjárfesta í verðbréfum. Þeir geta átt viðskipti daglega og dregið úr gíruninni og sett á 

markað eignir og þá er meira svigrúm til að hafa innlausnarheimildir. 

Flestir framtaksjóðir fara yfir líftíma sinn. Það gerist svo oft að það ætti að vera skráð í 

reglur sjóðsins hvað gerist ef það er ekki búið að losa allar eignir á loka gjalddaga. Þá er 

hægt að lenda í lagalegum túlkunum um hvað á að gera en sumir sjóðir óska eftir viðbótar 

framlengingu og það þarf að bera það undir sjóðsfélaga. Einnig er dæmi um að sjóður hafi 

greitt út eignarhluta í fyrirtækjum, því það náðist ekki að selja allar eignirnar. Þá eru 

fjárfestar búnir að fá megnið af fjárfestingunni til baka og vel það. Ef það er kannski ein 

eign eftir og frestur liðinn, þá þarf að sækja um lengri frest, eða afhenta eignina til 

fjárfesta og eignarhlutum skipt niður á eigendur, eða sjóðurinn lendir í því að gefa afslátt 

á eignina til að losna við hana. Í þeim aðstæðum skiptir máli hve strangar reglur sjóðsins 

eru og að þær séu rétt útfærðar ef slíkt kæmi upp. 

Einnig var talað um það að það sé ekki hvati fyrir sjóðstjóra að loka sjóðnum því þá 

hættir streymi umsýsluþóknunar að fara til rekstrarfélagsins og talaði einn viðmælandinn 

um það að fjárfestar vildu ekki loka sjóðunum fyrr en það væri búið að stofna nýjan.  Sumir 

fagfjárfestasjóðir eru t.d. opnir og eru með óskilgreindan líftíma. Og ef viðkomandi 

fagfjárfestir vill fara úr sjóðnum þá þarf að miðla skírteinunum í sjóðnum og finna 

kaupanda af þeim. Í fagfjárfestasjóðum er nokkurn veginn hægt að gera hvað sem er en 

það þarf að vera skilgreint í reglum. Það eru mjög fáar skorður settar í löggjöfinni um 

heimildir til að stofna fagfárfestingarsjóði. 

4.4 Verðmat undirliggjandi eigna í fagfjárfestasjóði 

Spurt var um aðferðarfræði við verðmat undirliggjandi eigna fagfjárfestasjóða á óskráðum 

eignum til að sýna rétt gengi og töluðu viðmælendur um að hver og einn sjóður þarf að 

setja sínar reglur um hvernig þeir haga verðmætum og verðmatsaðferðir eru 

mismunandi.  

Í þeim fagfjárfestasjóðum sem eru með skráðar eignir og eru á dagslokaverði 
hvers dags í kauphöllinni eru notaðar sömu verðmatsaðferðir eins og í 
venjulegum fjárfestingasjóðum. Varðandi óskráðu eignirnar þá er 
verðmatsnefnd sem hittist að minnsta kosti á tveggja mánaða fresti og hún 
byggir sína vinnu á undirliggjandi gögnum, hvort það séu einhver viðskipti 
með bréfin og ef svo er þá er notast við sölugengið á þeim bréfum.  Að öðrum 
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kosti er þetta byggt á uppgjörum sem þeir fá tvisvar á ári og er notast við D.C.F 
(e. discont cash flow) sem er verðmatslíkan byggt á ársreikningum eða 
kennitölum. Kennitölur eru þó ekki notaðar nema til að athuga hvort allt sé 
með feldu og notaðar til samanburðar. Á tveggja mánaða fresti  kemur nefnd 
saman og kannar hvort það sé grundvöllur fyrir því að breyta gengi á óskráðu 
eignunum í safninu. Þegar nýjar upplýsingar berast þá er boðað til auka 
fundar, nefndin kölluð saman og gengið endurskoðað. 

Samkvæmt lögum eiga rekstrarfélög að endurspegla verðið á undirliggjandi eignum. 

Kvika hefur stuðst við EFGA staðal sem er alþjóðlegur staðall um verðmat á óskráðum 

eignum. Þar er farið yfir nokkur þrep til að verðmeta eignir. Til þess að gera verðmat á 

óskráðum eigum er athugað: „eru þekkt viðskipti með þessi félög á síðustu misserum?“. 

Þá er hægt að styðjast við þau viðskipti og nota sem mælikvarða á verðmæti, en algengast 

er að fara í það að gera sjóðstreymis mat og verðmeta út frá því. Þá koma alls konar 

forsendur um ávöxtunarkröfur og framtíðar vaxtarmöguleika. Í Kviku er alltaf notað 

tvöfalt mat og með utanaðkomandi aðila til að verðmeta eignirnar. Þá er fyrirtækjaráðgjöf 

fengin til að meta virði félagsins út frá viðurkenndum sjóðstreymis aðferðum sem er frjálst 

sjóðstreymi (e. free cashflow) aðferðin. Í kjölfar er endurskoðunarskrifstofa fengin til að 

fara yfir það mat. Þá er það mat notað til grundvallar um virði sjóðsins fá ákveðnum 

tímapunkti. Oft er flókið að verðmeta þessar eignir og matið jafnvel mismunandi eftir 

matsaðilum. 

Svo eru það fasteignarsjóðir en það getur verið mjög flókið að verðmeta þær 
eignir.  Á að horfa á kostnaðarverðmat? Á að horfa á mat sem er byggt á 
væntu söluvirði? Hvernig á að meta fasteignir sem eru í byggingu og eru ekki 
komnar á það stig að geta verið seldar? Þetta getur oft verið flókið og erfitt 
að meta, en þarna skiptir miklu máli að það sé skýrt í reglum hvaða aðferðir 
er verið að styðjast við í verðmati sjóðsins. Allt sem er óskráð er matsgengt og 
það er ekki hægt að styðjast við neitt opinbert gengi. Þess vegna er þetta bara 
mat.  

Því er líka algengt að í svona lokuðum fagfjárfestasjóðum sem eru að fjárfesta í óskráðum 

eignum að ekki sé hægt að eiga viðskipti með þá vegna þess að það er svo erfitt að útbúa 

gengi á eignum sem erfitt er að meta. Sumir fagfjárfestasjóðir uppfæra gengið sitt bara 

einu sinni á ári í gegnum ársreikning. 

Sett var fram auka spurning til eins viðmælandans um hvort þeir finni fyrir einhverjum 

þrýstingi frá fagfjárfestum að gengi eigi að fara upp. Hann svaraði því þannig að 
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fagfjárfestar vilja fá það sem þeim var lofað, ef það var búið að tala um að 
ávöxtunin átti að vera eitthvað ákveðið  vilja þeir að það sigli í þá áttina. En 
þeir vilja að gengi endurspegli þróun undirliggjandi eignar og ef gengið er ekki 
að hækka þá geta þeir spurt af hverju er þetta ekki að hækka í takt við 
áætlanir. Þetta er líka ákveðin staðfesting á því að það sé verið að fylgjast 
með, og að verkefnið sé að fara í þá átt sem var lagt með í upphafi. En þetta 
er bara mat. 

4.5 Hvernig er upplýst um stöðu sjóða 

Næst var spurt hversu oft sjóðstjórar upplýsa fjárfesta um stöðu sjóðanna og hversu 

ítarlegar þær upplýsingar eru. Viðmælendur sögðu að í fagfjárfestasjóðum sem eru 

hlutabréfasjóðir er upplýsingagjöf mjög svipuð hjá öllum rekstrarfélögunum, upplýst 

mánaðarlega, og jafnvel oftar ef fjárfestar biðja um það. Til dæmis ef fjárfestir biður um 

stöðu sjóðsins í dag veitir sjóðstjórinn gjarna þær upplýsingar. Í  fasteignasjóðum  og í 

illseljanlegri eignum þá fer upplýsingagjöf fram á hálfsársfresti en fer þó eftir því hvaða 

eignir sjóðurinn á. Ef sjóðurinn á seljanlegar eignir þá er það  minnsta kosti mánaðarlega 

en ef eignir eru illseljanlegri  þá er upplýsingagjöf að minnsta kosti hálfsárslega. Þó fer það 

eftir þörfum hvenær best er að upplýsa fjárfesta um stöðu sjóðsins. Til viðbótar er 

upplýsingar bréfum komið til fjárfesta á c.a. eins til þriggja mánaða fresti. Í lok árs berst 

svo einstaklega ítarlegt bréf. Í því er farið yfir hvað er að gerast á markaðnum sem 

sjóðurinn er að vinna á, umhverfisáhrif, hverju sjóðurinn hefur áorkað, hvert hann stefnir, 

hvort að áætlanir  standist og upplýsingar um uppfært gengi ef það fer saman. 

4.6 Áskorun við að stýra fagfjárfestasjóði 

Að lokum var farið yfir helstu áskoranir sem sjóðstjórar fást við í starfi sínu við að stýra 

lokuðum fagfjárfestasjóði sem er að fjárfesta í óskráðum verðbréfum borið saman við 

sjóðum sem fjárfesta í skráðum verðbréfum. Einn viðmælanda talaði um að hann sé með 

80-95% af sjóðunum sínum með reiknað daglegt gengi í kauphöll og auðseljanleg verðbréf 

(e. liquid). Hann er með því móti að passa það að geta tekið á móti stórum pöntunum, og 

horfir á það í stýringu á áhættu sjóðsins og lausafjárstýringu. Hann stýrir sínum 

fagfjárfestasjóði eins og almennum fjárfestingarsjóði.  

Óskráð verðbréf eru áhættumeiri en skráð verðbréf og væntingar fjárfesta eru 
þá aðrar. Fjárfestar gera meiri ávöxtunarkröfur ef þeir eru að fjárfesta í 
óskráðum bréfum. Helsta áskorunin felst í að væntingar fagfjárfesta um hærri 
ávöxtunarkröfur í óskráðum félögum, þeir sjóðir sem fjárfesta í óskráðum 
félögum eru oft sjóðir sem eru með meira eftirlit með rekstrinum, og þegar 
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fagfjárfestasjóður fjárfestir í svona sjóðum það eru gerðar kröfur um það 
fagfjárfestar eða starfsmenn rekstrarfélagsins sitji í stjórn þessara félaga. Þá 
hafa fagfjárfestar og sjóðstjóri beina afkomu af rekstrinum, sem þeir hafa ekki 
í skráðum félögum. Fulltrúar hjá rekstrarfélögunum eru í stjórnum í óskráðum 
félögum.  

Helsta áskorunin felst í verðmati á eignum, t.d. núna þegar við erum að ganga í gengum 

heimsfaraldur og allir eignamarkaðir eru að verða fyrir miklum áhrifum þess. Þá þurfa 

sjóðstjórar að finna út úr því sjálfir hversu mikið það hefur áhrif  á verðmat eignanna í 

verkefninu, því það er ekki hægt að fletta því upp neins staðar. Þetta skapar ekki 

raunverulegan fjárhagsvanda heldur skapar óvissu fyrir sjóðina, hvar sjóðurinn stendur í 

ávöxtun, og hvar hann stendur í tekjum. Jafnframt skapar það óvissu fyrir viðskiptavini 

um hversu mikils virði eignir hans séu í dag. Þá er mun meiri áskorun að kaupa hlut í 

óskráðu félagi heldur en að kaupa hlut í félagi á skráðum markaði.
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5  Umræða og lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að tilgangi og uppbyggingu fagfjárfestasjóða, 

skyldur og verkferla sjóðstjóra og athuga hvort fjárfesting í fagfjárfestasjóði sé góð 

fjárfesting. Aðferðin sem notast var við var eigindleg þar sem tekin voru djúp viðtöl við 

fjóra aðila sem sinna störfum sjóðstjóra í stórum rekstrarfélögum. Kafað var djúpt í störf 

þeirra og farið yfir hvort þau væru frábrugðin störfum sjóðstjóra í almennum sjóðum.  

Viðmælendur voru allir sammála því að störf sjóðstjóra sem sjá um fagfjárfestasjóði 

sem fjárfesta í hlutabréfum á markaði séu mjög svipuð störfum sjóðstjóra í almennum 

sjóðum nema þeir eru með stærri sjóði til yfirráða og hafa meiri heimild til skuldsetningar. 

Störf þeirra sjóðstjóra sem sjá um fagfjárfestasjóði sem eru fasteignarsjóðir eða 

framtakssjóðir eru allt öðruvísi en störf annarra sjóðstjóra. Í þessum sjóðum er erfiðara 

að finna gengi ef eignirnar eru illseljanlegir hlutir á meðan verið er að byggja þá upp. 

Sjóðstjóri og teymið hans þarf að huga að daglegum rekstri og vera með puttana á 

púlsinum í þessum verkefnum. Það krefst mikils aðhalds, góðs siðferðis og er þá 

mikilvægast að hugsa um hag fjárfestanna sem er í samræmi við lög um störf sjóðstjóra, 

þar sem kveðið er á um vandvirkni og kunnáttu.  

Hvað varðar þóknunarstrúktúrinn þá er talað um í fræðunum að það sé tveir-tuttugu 

(e. two-twenty). Það þýðir að sjóður rukkar föst 2% í umsýslukostnað á ári og 

rekstrarfélagið eða umsjónaraðili fær 20% af ávöxtun sjóðsins. Í raun er það ekki svo, því 

umsýsluþóknunin er um 0,5-1,5% og fær rekstrarfélagið því um 10-20% af ávöxtun 

sjóðsins. Það sem kom rannsakanda helst á óvart var að fagfjárfestar gátu prúttað um 

þóknanir og því stærri sem þeir voru því meiri afslátt fengu þeir og hinar fagfjárfestarnir 

sem eru að fjárfesta í sama sjóð vita ekkert af því. 

Svo er það uppgjör fagfjárfestasjóðanna (e. exit). Eftir samtal við viðmælendur kom í 

ljós að það eru örfáir sjóðir búnir að loka sjóðunum sínum þrátt fyrir að það sé kominn 

tími á uppgjör. Þetta hugtak, fagfjárfestasjóður, er þó sér íslenskt og lögin eru síðan 2011, 

sem er ekki nema fyrir níu árum síðan svo það er kannski ekki skrýtið að það sé ekki búið 

að loka fleirum sjóðum. Rannsakanda þótti merkilegt að það sé ekki skráð í samþykktir að 

það séu sektir ef rekstrarfélögin skili ekki sjóðnum á réttum tíma. Einn sjóðstjóranna sagði 
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að það væri ekki hvati til að loka sjóðunum því þeir vilja alltaf fá sín umsýslugjöld borguð 

og það er ekkert verið að loka sjóðunum fyrr en það er búið að stofna og gera annan sjóð. 

Ekki fengust upplýsingar um ávöxtun fagfjárfestasjóða nema Framtakssjóð Íslands sem 

er með heimasíðu og þar er að finna helstu upplýsingar um þau 9 fyrirtæki sem þeir hafa 

keypt og selt. Þar er ávöxtunin mjög góð með inngreiðslu upp á 43.3 ma.kr og heildar virði 

upp á 91,2 ma.kr. og ávöxtun sjóðsins nam því um 110% (Framtakssjóður Íslands, e.d.). 

Rannsakandi veltir fyrir sér hvers vegna ekki séu allir sjóðirnir með slíka síðu þar sem 

almenningur sér hvað lífeyrissjóðirnir eru að fjárfesta í? Það væri þá meira aðhald á 

rekstrarfélögum sjóðanna. Velta má fyrir sér hvort það að sýna stöðu sjóða og hverju þeir 

eru að fjárfesta í, teljist vera markaðssetning og því mögulega óheimilt samkvæmt lögum, 

þar sem í 62. gr laga nr. 128/2011 segir að óheimilt sé að markaðssetja eða koma 

fagfjárfestasjóði á framfæri við almenning. 

Rannsakanda þótti áhugavert að í rannsókn hans á fjölda fagfjárfestasjóða á Íslandi þá 

stóðust ekki tölur Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans. Í talnaefni Seðlabankans sem eru 

mánaðarleg gefin út, kemur fram að í lok febrúar hafi fjöldi sjóða verið 214 talsins, þ.e. 

121 fagfjárfestasjóðir (Seðlabankinn, 2020). Við talningu fagfjárfestasjóða á yfirlitsblaði 

frá Fjármálaeftirlitinu þá voru hins vegar einungis 112 fagfjárfestasjóðir skráðir 

(Fjármálaeftirlit, e.d.). Rannsakandi bað í framhaldinu um aðgang að gögnum aftur í 

tímann hjá Fjármálaeftirlitinu og fékk þá afhent Excel skjal með skrá um verðbréfasjóði, 

fjárfestingasjóði og  fagfjárfestasjóði sem starfræktir voru frá 2011-2019. Í því skjali voru 

einnig tölur um lokun eða slit fagfjárfestasjóða. Ástæður fyrir lokunum geta verið 

margvíslegar, þ.m.t. hættur eftirlitsskyldri starfsemi, sjóði slitið eða samruni við annan 

sjóð. Ekki reyndist unnt að fá gögn fyrir þann tíma, en í hagtölum Seðlabankans eru til 

efnahagsyfirlit fyrir fagfjárfestasjóði aftur til september 2011 en engar tölur fyrir þann 

tíma. Í yfirliti Fjármálaeftirlitsins var að finna nokkra sjóði eins og Framtakssjóð Íslands 

sem er með kennitöluna 651109-0510. Það bendir til þess að hann hafi verið stofnaður 

árið 2009.   

Rannsakandi vildi vita hver fyrsti fagfjárfestasjóður á Íslandi hafi verið og af hverju það 

væri ekki til skrá um fagfjárfestasjóði fyrir 2011. Þau svör sem rannsakandinn fékk frá 

Fjármálaeftirlitinu voru að fyrir 2011 voru engin lög í gildi varðandi fagfjárfestasjóði og því 

ekkert eftirlit með þeim sjóðum, þrátt fyrir að þeir væru til staðar. Þannig var erfitt að 
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segja til nákvæmlega hver fyrsti fagfjárfestasjóðurinn sem var tilkynntur til 

Fjármálaeftirlitsins, þar sem margar tilkynningar bárust á þeim tíma og utanumhald og 

skjölun á þeim upplýsingum hefði mátt vera betri.  

Það kom rannsakanda á óvart að fagfjárfestasjóðir eiga stóran hluta af fyrirtækjunum 

í landinu, og einnig eru þeir líka með fyrirtæki sem eru komin upp úr fyrstu skrefum í 

nýsköpun og vantar fjármagn til frekari árangurs. Erfitt er fyrir þessi fyrirtæki að fá 

fjármagn hjá bönkunum. Það má segja það að þetta sé líka ákveðin samfélagsleg ábyrgð 

hjá lífeyrissjóðum og fagfjárfestum  að aðstoða þessi nýsköpunarfyrirtæki og fyrirtæki 

sem eru að stækka með því að veita þeim fjármagn og aðstoð í gegnum fagfjárfestasjóði. 

Með því að koma þessum fyrirtækjum í góðan rekstur skila þau meiri framleiðni sem skilar 

almenningi meiri hagvexti. Einnig eru þessir sjóðir að byggja heilu hverfin, bæði 

atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði. Ef þessir sjóðir eru reknir vel og með gott teymi 

innanborðs getur það skilað miklu fyrir samfélagið að hafa sjóði sem styrkja atvinnulíf og 

fyrirtækin í landinu.  

Fjárfesting í framtakssjóði og fasteignasjóði er langhlaup og því er ekki endilega gott 

fyrir einstaklinga að fjárfesta í þessum sjóðum  því einstaklingar hafa yfirleitt ekki þetta 

þol að festa fjármagn í svona langan tíma. Þetta er mjög áhættusamt en getur skilað mikilli 

ávöxtun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar á því hvort fjárfesting í fagfjárfestasjóði sé góð fjárfesting 

eru að fjárfesting í þeim er góð fyrir áhættusækna aðila með nægilegt fjármagn og þol til 

lengri tíma sem vilja fá háa ávöxtun á framlagi sínu. Það lækkandi vaxtaumhverfi sem við 

búum við í dag býr til meiri áhættutöku og að einhverju leyti er það vegna þess að vextir 

eru stýritæki í peningastjórnun til að örva atvinnulíf og með lækkandi vöxtum fer fjármagn 

út í áhættumeiri fjárfestingarkosti til að örva hagkerfið. Í því að setja pening í 

framtakssjóði sérstaklega felst samfélagsleg ábyrgð, þar sem þeir stuðla að uppbyggingu 

fyrirtækja og nýsköpun sem skilar meiri framleiðni og auknum hagvexti út í þjóðfélagið til 

hagsbóta fyrir almenning.  
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Viðauki – viðtalsrammi  

Bakgrunnsspurningar 

Nafn 

Menntun 

Hvaða stöðu gegnir þú? 

Hve lengi hefur þú starfað í fjármálageiranum? 

Að hve mörgum fagfjárfestasjóðum hefur þú komið? Hvernig þá? 

Spurningalisti fyrir sjóðstjóra í rekstrarfélögum 

1. Hvernig myndir þú lýsa störfum sjóðstjóra í fagfjárfestasjóði? Eru þau frábrugðin störfum 

sjóðstjóra annarra sjóða? 

2. Hvernig er þóknanastrúktur þeirra fagfjárfestasjóða sem þú hefur komið að? 

3. Hve langur er líftími hefðbundinna fagfjárfestasjóða? Eru þeir “lokaðir” allan tímann eða 

komast fjárfestar út á líftíma sjóðsins og geta aðrir fjárfestar komið inn? 

4. Hvaða aðferðarfræði notið þið til að meta verðmæti undirliggjandi eigna fagfjárfestasjóðs 

sem fjárfestir í óskráðum verðbréfum til þess að sýna rétt gengi? 

5. Hversu oft upplýsið þið fjárfesta um stöðu sjóðsins? Hversu ítarlegar eru þær 

upplýsingar?  

6. Hver er helsta áskorun við að stýra lokuðum sjóði fyrir fagfjárfesta sem fjárfesta í 

óskráðum verðbréfum vs. sjóðum sem fjárfesta í skráðum verðbréfum.
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