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 i 

Útdráttur 

Frá árinu 2017 hefur mikill fjöldi rafmyntarútboða farið fram um heim allan. Rafmyntarútboð 
eru í sinni einföldustu mynd útboð á sýndareignum sem almennir fjárfestar geta í mörgum 
tilfellum tekið þátt í. Sýndareignir er afurð fjármálatækninnar en einkenni sýndareigna eru 
þrjú í grunninn. Í fyrsta lagi byggja þær á dulritun, í öðru lagi treysta þær á tækni sem byggir 
á dreifðum færsluskrám og í þriðja lagi eru þær ómiðstýrðar. Möguleikar sýndareigna eru ótal 
margir en almennt er gengið út frá þremur flokkum sýndareigna en það eru greiðslutegund, 
þjónustutegund og fjárfestingartegund. 

Heiti ritgerðarinnar er „Sýndareignir og fjármálagerningar - Upplýsingaskylda í 
rafmyntaútboðum á sýndareignum sem teljast fjármálagerningar“. Heiti ritgerðarinnar er 
ætlað að endurspegla efni hennar. Markmið ritgerðarinnar er að fjalla um hvenær 
sýndareignir falla undir skilgreiningu á hugtakinu fjármálagerningur líkt og það er skilgreint í 
lögum um markaði fyrir fjármálagerninga. Þannig er leitast við að svara hvaða reglur gilda hér 
á landi um rafmyntarútboð á framangreindum sýndareignum, hvaða lagalega þýðingu útboðið 
hefur og hver upplýsingaskylda bjóðanda er við framkvæmd rafmyntarútboðs á 
fjárfestingarmyntum. 

Farið er yfir skilgreiningu á fjármálagerningum og þær heimfærðar á tilteknar sýndareignir. 
Einnig er fjallað um hvaða reglur gilda í tengslum við rafmyntarútboð á fjárfestingarmyntum 
og hver upplýsingaskylda útgefanda er í slíkum rafmyntarútboðum. Í ritgerðinni er komist að 
þeirri niðurstöðu að sýndareignir sem falla undir það að vera fjárfestingarmyntir eða 
blandaðar sýndareignir með einkenni fjárfestingarmynta geta fallið undir skilgreiningu 
fjármálagerninga líkt og hugtakið er skilgreint í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga. Þá 
er einnig komist að þeirri niðurstöðu að rafmyntarútboð á fjárfestingarmyntum jafngildir 
almennu útboði. Þurfa því útgefendur á fjárfestingarmyntum að uppfylla upplýsingaskyldu í 
samræmi við kröfur sem gerðar eru til almenns útboðs á hefðbundnum verðbréfum.  
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Abstract 

Since 2017 great number of initial coin offerings (ICOs) have taken place around the world. 
An ICO is simply a token offering where investors have the chance to purchase a specific 
crypto asset. Crypto assets are a fintech product, but their characteristics are mainly three. 
First, the use of cryptography, second, they depend on distributed ledger technology (DLT) 
and third, they are decentralized. Crypto assets have countless possibilities, but in general 
there are three types of crypto assets, payment type, utility type and investment type. 

The title of the essay is “Crypto assets and financial instruments – Disclosure obligation in 
ICOs on crypto assets that are defined as financial instruments”. The title is intended to reflect 
the research question. The objective of the thesis is to address when crypto assets are defined 
as financial instruments as the term is defined in the act on markets for financial instruments. 
Thus, it is endeavoured to answer what national rules apply on ICOs of the foregoing crypto 
assets, what legal significance does the ICO have, and what disclosure obligation applies to 
the offeror in an ICO of security tokens.  

The definition of financial instruments is reviewed and applied to specific crypto assets. It 
is also addressed what rules apply in connection to ICOs of security tokens and what 
disclosure obligations apply to the offeror in such ICOs. In the thesis it is concluded that crypto 
assets that are defined as security tokens, or hybrids with security token’s features, can be 
defined as financial instruments as the term is defined in the act on markets for financial 
instruments. It was also concluded that ICOs on security tokens can be equivalent to an offer 
of securities to the public. Therefore, offerors must comply with disclosure obligations in 
accordance with the disclosure obligations in offers of securities to the public. 
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1 Inngangur 

Gull, silfur, skuldabréf, hlutabréf, afleiða, hrávara og peningur. Allt eru þetta mismunandi orð 

yfir verðmæti. Verðmæti sem geta gengið kaupum og sölum milli einstaklinga. Á öldum áður 

voru verðmæti metin með öðrum hætti en við gerum í dag. Áður en peningar fóru að flæða 

um samfélög stunduðu einstaklingar fyrst og fremst vöruskipti. Peningar komu á sjónarsviðið 

samhliða auknum viðskiptum. Peningar eru hins vegar ekkert annað en það sem samfélagið 

álítur vera verðmæti. Samhliða þróun samfélagsins fóru viðskipti að flækjast, fólk, fyrirtæki og 

ríki fór að stofna til skulda og markaðshagkerfið fór að taka á sig mynd.1 Enn þann dag í dag 

er þróunin í fullu gangi samhliða miklum tækniframförum.  

Árið 2008 kom fram á sjónvarsviðið ný tegund verðmæta þegar fyrsta rafmyntin var kynnt 

til sögunar. Um er að ræða rafmyntina Bitcoin en gefin var út sérstök hvítbók2 er hafði að 

geyma allar lykilupplýsingar um þessa umdeildu rafmynt. Enn þann dag í dag veit enginn hver 

bjó til og hannaði rafmyntina ásamt tækninni er býr henni að baki. Forritari sem ber dulnefnið 

Satoshi Nakamoto er skráður sem skapari Bitcoin en enginn veit hvort um sé að ræða 

einstakling eða hóp forritara.3 Bitcoin rafmyntin byggir á svokallaðri bálkakeðjutækni4 en það 

er gagnagrunnur sem geymdur er í dreifðri færsluskrá.5 Megineinkenni tækninnar er að hún 

er ómiðstýrð. Enginn einn hefur því vald yfir því sem þar kemur fram eða heldur utan um 

stjórnskipulag og tekur ákvarðanir. Valdið er í höndum notendanna.6  

Rafmynt er ein tegund sýndareigna7 en eiginleikar sýndareigna geta verið margvíslegir. 

Sýndareignir hafa að geyma undirliggjandi verðmæti sem aðilar geta átt viðskipti með. Rétt er 

að geta að allar rafmyntir eru sýndareignir en allar sýndareignir eru aftur á móti ekki 

rafmyntir.8 Í dag eru til þúsundir mismunandi sýndareigna sem ganga kaupum og sölum rétt 

eins og fjármálagerningar hafa gert allt frá upphafi fjármálamarkaða.   

 
1 Simon Gleeson, The Legal Concept of Money (First edition, Oxford University Press 2018) 9. 
2 Á ensku: „white paper“.  
3 Katharina Pistor, The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality (Princeton University Press 
2019) 198. 
4 Á ensku: „blockchain technology“. 
5 Á ensku: „distributed ledger“. 
6 Primavera De Filippi og Aaron Wright, Blockchain and the Law: The Rule of Code (2018) 660. 
7 Á ensku: „Crypto-assets“. 
8 RA Team, „What Is a Crypto Asset - Meaning, Classification, Valuation - Relocate Antigua Magazine“ 
<https://relocateantigua.com/crypto-assets/> skoðað 20. apríl 2021. 
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Fjármálamarkaðir eiga sögu sína að rekja allt aftur til 2. aldar f.kr. þegar þrjár 

meginforsendur lífvænlegs fjármálamarkaðar fóru að taka á sig mynd hjá Rómverjum, þ.e. 

frjálst flæði fjármagns, auðvelt aðgengi að fjármagni og vilji til að taka áhættu. Ef spólað er 

áfram nokkur hundruð ár þá var það á 14. eða 15. öld sem menn fóru að eiga viðskipti með 

skuldaviðurkenningar eða svokallaðar IOUs. Skuldaviðurkenningar eru í einföldu máli 

yfirlýsingar þar sem maður lýsir yfir að hann skuldi öðrum eitthvað, oftast nær er það tiltekin 

peningaupphæð ásamt vöxtum. Um árið 1690 spratt upp líflegur fjármagnsmarkaður í London 

en þar áttu aðilar viðskipti með hluti í félögum og ríkisskuldabréf, en sá markaður átti aðeins 

örfáum árum síðar eftir að hrynja.9 Ef farið er áfram um 300 ár eða til ársins 1966 er að finna 

fyrstu ummerki um stofnun fjármálamarkaðs innan Evrópusambandsins (hér eftir einnig 

„ESB“) en það ár var svokölluð Segré skýrsla gefin út. Í kjölfar útgáfu skýrslunnar hófst smíði á 

Evrópulöggjöf sem ætlað var að ramma inn regluverk evrópskra fjármálamarkaða innan ESB.10 

Markaðurinn hefur stöðugt haldið áfram að þróast og regluverkið samhliða.   

Undanfarin ár hefur gífurleg tækniþróun átt sér stað um allan heim en löggjafinn reynir 

stöðugt að útbúa leikreglur utan um nýju tæknina. Á fjármálamörkuðum hefur ein slík 

tækninýjung komið upp en það eru sýndareignir. Síðustu ár hafa aðilar verið að nota 

mismunandi tegundir sýndareigna til þess að verða sér út um fjármagn. Þannig eru 

sýndareignir með mismunandi undirliggjandi eiginleika boðnar aðilum til sölu, meðal annars 

með svokölluðum rafmyntarútboðum, til að safna fjármagni til þess að fjármagna tiltekin 

verkefni. Þetta er í grunninn hópfjármögnun en þeir sem taka þátt fá afhenta sýndareign sem 

getur veitt þeim ýmiskonar réttindi.  

Samhliða þeirri þróun sem lýst er hér að framan þá hefur myndast ákveðið í tómarúm í 

regluverkinu. Hér á landi sem og í öðrum þjóðum evrópska efnahagssvæðisins (hér eftir einnig 

„EES svæðið“)11 er til að mynda hvergi að finna lagalega skilgreiningu á hugtakinu rafmynt eða 

sýndareign. Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um hvenær sýndareignir falla undir 

skilgreiningu á hugtakinu fjármálagerningur líkt og það er skilgreint í lögum um markaði fyrir 

fjármálagernina, en áætlað er að lögin taki gildi á 151. löggjafarþingi.12 Í því skyni verða 

 
9 B. Mark Smith og B Mark Smith, A history of the global stock market: from ancient Rome to Silicon Valley 
(University of Chicago Press ed, University of Chicago 2004) k 1. 
10 Corrado Segré, „The Development of a European Capital Market“. Skýrsla sérfræðihóps skipuð af 
Evrópubandalaginu (1966). 
11 Þjóðir innan EES eru EFTA þjóðirnar Ísland, Noregur og Liechtenstein ásamt Evrópusambandsríkjunum 27. 
12 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 1081 - 624. mál; fyrsta umræða um frumvarpið fór fram í þingsal þann 26. mars 
2021 og gekk málið til efnahags- og viðskiptanefndar sama dag. Umsagnarbeiðnir voru sendar þann 30. mars 



  

 
 

3 

eignleikar tiltekinna sýndareigna heimfærðir yfir á skilgreiningu laganna á fjármálagerningum. 

Þannig verður leitast við að svara hvaða reglur gilda hér á landi um rafmyntarútboð á 

framangreindum sýndareignum, hvaða lagalega þýðingu útboðið hefur og hver 

upplýsingaskylda bjóðanda er við framkvæmd rafmyntarútboðs. Höfundur leitast eftir því að 

svara rannsóknarspurningunni með hinni fræðilegu lagalegu aðferðafræði (e. doctrinal 

method). Hún er kjarninn í verkefni allra lögfræðinga þar sem þetta er sú aðferðafræði sem 

notuð er til þess að bera kennsl á, greina og mynda innhald gildandi laga.13 

Í 2. kafla ritgerðarinnar er fjallað um tæknilega eiginleika og virkni sýndareigna. Í kaflanum 

er jafnframt fjallað um mismunandi tegundir af sýndareignum og hvernig þær geta birst 

almenningi. Að lokum er fjallað um stöðu sýndareigna í lögum, bæði hér á landi og erlendis, 

ásamt því að fjalla um tillögu að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um markaði fyrir 

sýndareignir.  

Í 3. kafla er fjallað um fjármálagerninga og það hvernig tilteknar sýndareignir geta fallið 

undir skilgreiningu laga um markaði fyrir fjármálagerninga á hugtakinu fjármálagerningur. Í 

upphafi er fjallað um regluverkið í kringum fjármálagerninga, hvernig það hefur þróast, 

innleiðing þess hér á landi og helstu breytingar sem koma fram í nýjasta regluverkinu, MiFID 

II og MiFIR.14 Næst er fjallað um sýndareignir sem falla undir skilgreiningu á hugtakinu 

fjármálagerningar. Þar er fyrst fjallað um stöðu sýndareigna sem veita fjárhagsleg réttindi 

áður en tekin eru sex dæmi um mismunandi einkenni sýndareigna. Þar næst er fjallað um hvað 

fjármálagerningar eru og tæknileg einkenni sýndareignanna heimfærð yfir á lagalega 

skilgreiningu fjármálagerninga.  

Í 4. kafla ritgerðarinnar er í upphafi fjallað um rafmyntarútboð, fyrirkomulag, virkni og 

framkvæmd þeirra. Að auki er fjallað um hvítbækur og upplýsingar sem veittar eru í þeim 

ásamt því að gerð er grein fyrir rafmyntarútboði Telegram sem er síðar í kaflanum heimfært 

yfir á upplýsingaskyldu útgefanda. Næst er fjallað um þær reglur sem geta gilt í tengslum við 

rafmyntarútboð á fjárfestingarmyntum. Í lok kaflans er fjallað um upplýsingaskyldu 

 
2021 og rann frestur út 14. apríl. Höfundur fór yfir umsagnir en engar athugasemdir komu þar fram um efni 
laganna sem fjallað er um í ritgerð þessari. Má þar af leiðandi reikna með fáum sem engum efnislegum 
breytingum. 
13 Dawn Watkins og Mandy Burton (ritstj.), Research methods in law (Second edition, Routledge 2018) 13. 
14 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á 
tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (hér eftir „MiFID II“), og hins vegar reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (hér 
eftir „MiFIR“ og saman „MiFID II regluverkið“) 
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útgefanda. Þar er í fyrsta lagi farið yfir hverjir eru skyldugir að birta lýsingar, í öðru lagi gerð 

grein fyrir mismunandi tegundum lýsinga, í þriðja lagi upplýsingar sem ber að birta í lýsingu 

og í fjórða lagi viðurlög við brot á upplýsingaskyldu. Telegram útboðið er heimfært yfir á 

framangreint þar sem komist er að þeirri niðurstöðu að það myndi ekki fullnægja 

upplýsingaskyldu sem gerðar eru til útgefanda í almennu útboði á verðbréfum.  
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2 Helstu einkenni og virkni sýndareigna   

2.1 Almennt 

Til að bera skyn á efni þessarar ritgerðar er mikilvægt í upphafi að gera grein fyrir hvað 

sýndareignir séu, hvernig þær birtast okkur og hvert notagildi þeirra er. Markmið kaflans er 

annars vegar að gera grein fyrir helstu einkennum og eðli sýndareigna í þeim tilgangi að veita 

innsýn inn í grunnvirkni þeirra. Hins vegar er það að gera grein fyrir hver staða sýndareigna er 

í lögum. Þar sem sýndareignir eru heldur nýtt fyrirbæri, samanborið við hefðbundna 

fjármálagerninga er mikilvægt að veita innsýn inn í virkni tækninnar og gera grein fyrir hvernig 

hægt er að nýta hana á hinum ýmsu sviðum.  

Sýndareignir er afurð nýsköpunar á sviði fjármála. Í daglegu tali þekkt sem fjármálatækni. 

Í kafla 2.2 er fjallað um tæknilega eiginleika og virkni sýndareigna. Þar er í fyrsta lagi gerð grein 

fyrir dreifðum færsluskrám og bálkakeðjum, í öðru lagi mismunandi tæknilegum eiginleikum 

sýndareigna, í þriðja lagi hvað snjallsamningar eru og í fjórða lagi hvernig hægt er að nýta 

sýndareignir og hvernig þær eru boðnar út. 

Í kafla 2.3 er fjallað um mismunandi eiginleika sýndareigna. Í grunninn má skipta þessum 

eiginleikum í þrjá flokka en það eru (a) sýndareignir sem einkennast sem greiðslumiðlar, (b) 

sýndareignir sem eru ætlaðar að veita réttindi eða aðgang að þjónustu eða vörum og (c) 

sýndareignir sem eru ætlaðar að veita fjárhagsleg réttindi. Engin formleg flokkunarfræði er á 

sýndareignum en sérfræðingar á sviðinu hafa flestir sammælst um framangreinda flokka.   

Í kafla 2.4 er umfjöllun um stöðu sýndareigna í lögum. Þar er fjallað annars vegar um stöðu 

sýndareigna í íslenskri löggjöf og hins vegar fjallað um lagalega umgjörð sýndareigna erlendis. 

Að lokum er fjallað um tillögu að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um markaði fyrir 

sýndareignir. 

  

2.2 Tæknilegir eiginleikar og virkni sýndareigna 

2.2.1 Almennt 

Árið er 1998 og nýtt fyrirtæki var að hefja starfsemi. Upphaflega ætlaði félagið að þróa 

öryggiskerfi fyrir lófatölvur15 en eftir misheppnaða tilraun snéri fyrirtækið sér að því að þróa 

stafrænt veski. Í dag þekkja flestir umrætt fyrirtæki en það gengur undir nafninu PayPal og er 

 
15 Á ensku: „handheld devices“. 
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eitt af fyrstu fjártæknifyrirtækjunum sem brutust fram á sjónarsviðið.16 Fjármálatækni er fyrst 

og fremst yfirheiti yfir hina tæknivæddu nýsköpun sem hefur átt sér stað í fjármálaþjónustu. 

Fjármálatækni hefur í för með sér ný viðskiptamódel, forrit, ferla eða vörur sem geta haft 

tilheyrandi áhrif á veitingu fjármálaþjónustu. Notkun snjallsíma fyrir netbankaþjónustu, 

smálánaþjónusta eða aðra fjármálaþjónustu eru allt dæmi um fjármálatækni sem ætluð er að 

einfalda og gera fjármálaþjónustu aðgengilegri fyrir almenning.17 

Sýndareign er afurð fjármálatækninnar. Með atbeina tækninnar hefur á síðustu árum 

verið stöðugur uppgangur í þróun fjármálaþjónustu. Tékkar eða önnur greiðsluskjöl hafa 

yfirgefið sviðið fyrir nýrri og þróaðri tækni á sviði fjármálaþjónustu. Í upphafi þessa kafla er 

fjallað um dreifðar færsluskrár og bálkakeðjur en undirliggjandi tækni sýndareigna byggir á 

þessum vettvöngum. Næst er fjallað um mismunandi tæknilega eiginleika sýndareigna, þ.e. 

hvernig undirliggjandi tækni skilgreinir mismunandi tegundir af sýndareignum. Þar næst er 

umfjöllun um snjallsamninga18 en það er í grunninn forritið sem hver og einn vettvangur 

byggir á. Að lokum er gerð grein fyrir því hvernig hægt er að nýta sýndareignir og hvernig þær 

eru boðnar út. 

 

2.2.2 Dreifð færsluskrá og bálkakeðja  

Fjármálaþjónusta í dag styðst við ýmiskonar fjármálatækni til að mynda gervigreind,19 

sjálfvirknivædda ferla20 og bálkakeðjutækni.21 Bálkakeðja er fyrst og fremst gagnagrunnur 

sem reiðir sig á dulritun og tækni sem byggir á dreifðri færsluskrá22 (hér eftir verður einnig 

notað hugtakið „DLT tækni“). Einkenni dreifðar færsluskrár eins og bálkakeðju er að þeim er 

viðhaldið af dreifðu neti þátttakenda en ekki miðstýrðri einingu líkt og lánastofnun eða 

Seðlabanka. Tækni sem byggir á dreifðum færsluskrám notast einnig við dulkóðunartækni.  

Tæknin kann að reynast illskiljanleg og flókin. Aftur á móti er mikilvægt að skilja 

grunnhugmyndina er býr að baki tækninni. Bálkakeðjutækni, sem er ein tegund af DLT tækni, 

er dreifð færsluskrá sem heldur utan um færslur með eignarréttindi innan ákveðins kerfis. 

 
16 Susanne Chishti og Janos Barberis, The fin tech book: the financial technology handbook for investors, 
entrepreneurs and visionaries (Wiley 2016) 6. 
17 Rory Van Loo, „Making Innovation More Competitive: The Case of Fintech“ (2018) 65 (2) UCLA Law Review 
232, 238–239. 
18 Á ensku: „smart contracts“. 
19 Á ensku: „artificial intelligence“.  
20 Á ensku: „robotic process automation“ einnig þekkt sem RPA. 
21 Á ensku: „blockchain technology“. 
22 Á ensku: „distributed ledger technology“. 
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Eignarréttindin geta ýmist verið að áþreifanlegum eignum, til dæmis fasteignir eða ýmiss 

konar lausafé, eða óáþreifanlegum eignum, til dæmis hugverk.23 

Bálkakeðju má lýsa sem sívaxandi keðju af bálkum þar sem hver bálkur hefur að geyma 

dulkóðuð gögn um viðskipti, þ.e. hver bálkur jafngildir einni færslu. Bálkarnir tengjast saman 

með dulkóðuðu auðkenni sem kallast „hash“ en það er í grunninn talnaruglingur sem 

einkennir hverja og eina færslu/bálk. Næsti bálkur sem tengist við keðjuna byrjar á sama 

talnaruglingi og bálkurinn á undan en það límir bálkana saman. Þetta tryggir að ekki sé hægt 

að ráðskast með dulkóðuðu upplýsingarnar. Öll gögnin eru geymd í dreifðri færslubók24 sem 

getur verið í eins mörgum eintökum og það eru notendur.25   

Enginn einn einstaklingur, stofnun eða fyrirtæki stjórna upplýsingunum sem fram koma í 

gagnagrunninum. Þar af leiðandi, ef aðili selur eign í gegnum bálkakeðju þá fá allir innan 

kerfisins upplýsingar um þau viðskipti. Færslubækur kerfisins eru sífellt að samstilla sig og allar 

færslur eru geymdar og skráðar í kerfinu. Þetta tryggir það að ekki sé hægt að selja sömu 

vöruna tvisvar sinnum eða greiða fyrir mismunandi vörur með sömu einingunni.26 Í 

dæmaskyni má líkja þessu við þinglýsingabók hjá sýslumanni, nema að allir hafa aðgang að 

þinglýsingabókinni, enginn getur ráðskast með hana og sýslumaður þarf ekki að samþykkja 

færslurnar. Frumskilyrði allra sýndareigna er að þær verða að byggja á DLT tækni. Fyrsta eignin 

sem byggði á framangreindri tækni kom fyrst fram á sjónvarsviðið árið 2008 þegar rafmyntin 

Bitcoin var fyrst kynnt til sögunnar. 

Það eru svokallaðir námumenn27 sem sinna einu mikilvægasta hlutverkinu þegar kemur 

að því að viðhalda kerfinu hjá dreifðum færsluskrám. Námumennirnir eru þeir sem samþykkja 

færslur og skrá þær í færsluskrá. Námumenn geta ýmist verið einstaklingar eða fyrirtæki sem 

vinna saman að því að búa til verðmæti, svipað og gullgrafarar gera. Námumenn á þessu sviði 

nota aftur á móti ekki handaflið heldur nota þeir tölvuforrit. Námumenn samþykkja færslur 

með því að leysa reikningsdæmi með aðstoð tölvuforrits. Þannig má líkja hlutverki 

námumanna við votta eða einhverskonar lögbókanda. Þegar viðskipti eiga sér stað innan 

kerfisins þá keppast margir námumenn við það að reyna að leysa reikningsdæmi hverju sinni. 

 
23 Chris Brummer (ritstj.), Cryptoassets: legal, regulatory, and monetary perspectives (First edition, Oxford 
University Press 2019) 96. 
24 Á ensku: „ledger“. 
25 Primavera De Filippi og Aaron Wright (n. 6) 433. 
26 sama heimild 507. 
27 Á ensku: „miners“. 
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Þegar námumaður nær að leysa reikningsdæmi fær hann þóknun í formi viðeigandi rafmyntar. 

Þetta myndar hvata fyrir námumenn til að halda kerfinu gangandi. Í tilviki Bitcoin 

bálkakeðjunnar og margra annarra þá er nýjum verðmætum bætt við kerfið með því að veita 

námumönnum þóknun. Er námugröftur þar af leiðandi í mörgum tilfellum eitt af 

grundvallaratriðum í virkni dreifðra færsluskráa.28 

Þeir sem kaupa sýndareignir halda utan um þær í stafrænum veskjum. Hvert veski hefur 

ákveðið heimilisfang. Þannig er hægt að senda sýndareignir úr einu veski í annað. Sérstakir 

kóðar búa að baki hverju og einu veski. Þessir kóðar eru að jafnaði kallaðir lyklar. Annars vegar 

eru til einkalyklar29 og hins vegar dreifilyklar.30 Það er mikilvægt að eigendur sýndareigna passi 

vel upp á einkalyklana sína en þeir sýna fram á eignarrétt yfir viðkomandi veski þar sem tiltekin 

sýndareign er geymd.31 

Það er dreifilykillinn sem einkennir hvert og eitt veski út á við. Þannig geta aðilar gefið upp 

dreifilykilinn sinn ef einhver er að senda þeim sýndareign. Sérstakt forrit býr til alla einkalykla 

en kóðinn byggir á talnaruglingi sem er settur saman af handahófi. Dreifilykillinn er síðan 

búinn til út frá einkalyklinum. Þar sem tæknin byggir öll á dulritun þá er það nánast ómögulegt 

fyrir aðila að finna út hver einkalykillinn er út frá dreifilyklinum. Einkalykillinn er geymdur í 

stafræna veskinu sem getur ýmist verið hýst hjá þriðja aðila eða utan kerfis, t.d. á USB 

minniskubbi en það eru kölluð köld veski.32  

Framkvæmdastjórn ESB hefur litið á DLT tæknina sem tímamótatækni og lykilinn að 

samkeppnishæfni sambandsins til framtíðar. DLT tæknin eykur fjölbreytni í fjármögnun handa 

litlum og meðalstórum fyrirtækjum ásamt því að auka nýsköpun og samkeppni. Umsvif 

sýndareigna, sem birtast okkur í nokkrum mismunandi myndum, hafa aukist gífurlega síðustu 

ár.33 

2.2.3 Mismunandi tæknilegir eiginleikar sýndareigna 

Hér að framan er að finna margvíslegar skilgreiningar á hugtökum sem öll skipta máli til að 

skilja hvernig tæknin er býr að baki sýndareignum virkar. Sýndareignir eru í grunninn 

 
28 Keizer Söze, Blockchain: Ultimate Step by Step Guide to Understanding Blockchain Technology, Bitcoin 
Creation, and the Future of Money (CreateSpace Independent Publishing Platform 2017) 89–90. 
29 Á ensku: „private keys“. 
30 Á ensku: „public keys“. 
31 Keizer Söze (n. 28) 86. 
32 sama heimild 134–135. 
33 Omar DA COSTA GOMEZ, „Fintech, Distributed-Ledger Technology and the Token Economy“ (Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs - European Commission, 13. febrúar 2020) 
<https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/funding-policies/fintech_en> skoðað 18. febrúar 2021. 
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óefnislegar stafrænar eignir. Stafrænar eignir geta verið af ýmsum toga, hvort það sé rafræn 

Kindle bók, bíómynd keypt í Apple TV, lén eða sýndareignir. Þannig eru allar sýndareignir 

stafrænar eignir.  

Líkt og fram kemur í kaflanum hér að framan þá eru helstu einkenni sýndareigna í fyrsta 

lagi að þær byggja á dulritun, í öðru lagi að þær treysta á DLT-tækni og í þriðja lagi að þær eru 

ómiðstýrðar. Sýndareignir eru hins vegar mismunandi eins og þær eru margar og geta sinnt 

margvíslegum tilgangi, meðal annars verið greiðslumynt, fjárfesting eða veitt þér aðgang að 

einhverri þjónustu. Rafmyntir eða „cryptocurrencies“ eins og þær heita á ensku eru tegund 

sýndareigna. Þannig eru allar rafmyntir sýndareignir en allar sýndareignir eru ekki rafmyntir.34  

Það er annars vegar hægt að tala um rafmyntir og hins vegar sýndarmyntir eða „tokens“ 

eins og það er skilgreint á ensku. Sérstök hugtakanotkun hefur ekki verið tekin upp hér á landi 

og því kann hugtakanotkun ekki að vera fyllilega samrýmd. Hugtakið sýndarmynt er notað til 

að aðgreina þessa tegund sýndareigna frá rafmyntum. Grundvallar munur er á rafmyntum og 

sýndarmyntum en hann á rót sína að rekja til undirliggjandi tækni sem þessar sýndareignir eru 

byggðar á. Þannig byggja rafmyntir á sínum eigin bálkakeðjum á meðan sýndarmyntir byggja 

á bálkakeðju sem er nú þegar til staðar. Sýndarmyntir hafa að geyma undirliggjandi virði sem 

félög eða verkefni er byggja á bálkakeðjum þróa á grunni bálkakeðju sem þegar er til staðar. 

Þannig er rafmynt upprunaleg eign sérhverrar bálkakeðju sem hefur að geyma undirliggjandi 

samskiptareglur.35 Sýndarmyntir eru því búnar til á grunni þessara bálkakeðja.36 

Þekktasta dæmið um vettvang sem hefur að geymda undirliggjandi rafmynt ásamt því að 

veita þann möguleika á að búa til nýjar sýndarmyntir á vettvanginum er Ethereum 

bálkakeðjan. Upprunaleg rafmynt Ethereum vettvangsins er ether (ETH) en aðilar geta átt 

viðskipti með þá rafmynt með einföldum hætti. Þrátt fyrir að ether sé upprunaleg rafmynt á 

Ethereum vettvanginum þá er mikill fjöldi sýndarmynta sem notafæra sér Ethereum 

bálkakeðjuna. Þessar sýndarmyntir eru ekki háðar virkni ether rafmyntarinnar, þrátt fyrir að 

hægt sé að fjárfesta í mörgum sýndareignum með ether.37 

 
34 Keizer Söze (n. 28); Cryptopedia, „Cryptocurrencies vs. Tokens: Digital Assets“ (Gemini) 
<https://www.gemini.com/cryptopedia/cryptocurrencies-vs-tokens-difference, 
https://www.gemini.com/cryptopedia/cryptocurrencies-vs-tokens-difference> skoðað 20. apríl 2021. 
35 Á ensku: „protocol“. 
36 Keizer Söze (n. 28); Cryptopedia (n. 34). 
37 Cryptopedia (n. 34). 
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Sem dæmi um vettvang sem byggir á Ethereum bálkakeðjunni er Chainlink vettvangurinn. 

Chainlink byggir á Ethereum kerfinu og er drifið áfram á sýndarmyntinni LINK. Tilgangur 

vettvangsins er að tengja saman snjallsamninga við rauntímagögn úr umheiminum til dæmis 

upplýsingar um veður eða hlutabréfaverð. Snjallsamningur notar þau gögn til að framkvæma 

fyrirfram skilgreindar skipanir, til dæmis greiða út tryggingu vegna fellibyls sem reið yfir.38  

2.2.4 Snjallsamningar 

Það var um 1990 sem Nick Szabo kom fyrst fram með hugmyndina um snjallsamninga. 

Grunnhugmyndin var sú að margar tegundir af samningsskilmálum geta verið innbyggðir í 

þann vélbúnað og hugbúnað sem við eigum við í dagsdaglegu amstri. Þannig er hægt að 

tryggja skuldbindingargildi samninga með betri hætti og á sama tíma gera samningsbrot 

raunverulega kostnaðarsöm fyrir þann sem brýtur.39 Einfalt og raunverulegt dæmi um 

snjallsamning, sem hægt er að telja sem forföður snjallsamninga, er sjálfur sjálfsalinn. Vélin 

tekur við mynt frá kaupanda og í gegnum einfalt gangverk afhendir hún vöruna sem var keypt 

með myntinni og eftir atvikum greiðir til baka mismun, ef greiðslan var hærri en kaupverðið. 

Dreifð netkerfi gera forriturum kleift að hanna ómiðstýrð forrit sem hafa að geyma 

innbyggða snjallsamninga. Snjallsamningur er í grunninn tölvuforrit sem framkvæmir 

ákveðnar færslur eða viðskipti að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Gangverk samningsins er 

því forritað í kóðann sem forritið/snjallsamningurinn byggir á. Öll kerfi sem byggja á DLT tækni 

hafa að geyma undirliggjandi kóða en það er í grunninn texti á sérstöku forritunar máli. 

Samningsskilmálar snjallsamningsins eru forritaðir í kóðann sem birtist aðilum í gegnum forrit, 

á tungumáli sem þeir skilja. Snjallsamningnum er ætlað að stjórna þeim viðskiptum sem fara 

fram í hverju kerfi, þ.e. fara fram á hverri og einni undirliggjandi dreifðri færsluskrá. 

Snjallsamningarnir eru meðal annars forritaðir til þess að stjórna hvernig eigi að framselja 

myntir, hvernig uppgjör eigi að fara fram, ásamt því að stjórna aðgengi að gögnum eða öðrum 

upplýsingum sem fram koma í kerfinu.40 

Helsta álitaefnið er varðar ofangreinda snjallsamninga er hvort þeir hafi sömu réttaráhrif 

og skriflegir samningar. Ein af meginstoðum samningaréttarins er meginreglan um 

samningafrelsi borgaranna. Í reglunni felst að mönnum er almennt heimilt að velja sér 

 
38 Alyssa Hertig, „Which Crypto Projects Are Based on Ethereum?“ (CoinDesk, 8. febrúar 2021) 
<https://www.coindesk.com/which-crypto-dapps-are-on-ethereum> skoðað 20. apríl 2021. 
39 Nick Szabo, „Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets“ (1996) 8 (1) Extropy #16 50, 50–51. 
40 Primavera De Filippi og Aaron Wright (n. 6) 1449. 
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gagnaðila við samningsgerð, frelsi um efni löggerninga og frjálsræði til að ákvarða hvort 

samningur skuli gerður eða hvort látið skuli hjá líða að gera samning eða annan löggerning.41 

Hvað varðar formskilyrði samninga eða löggerninga þá eru þeir almennt ekki formbundnir að 

íslenskum rétti. Þannig skiptir það almennt engu máli í einkaréttarlegri merkingu hvort 

samningar hafa orðið til munnlega, skriflega eða með öðru hátterni, sem leiðir til þess að þeir 

skuli vera skuldbindandi að lögum. Frá fyrrnefndri meginreglu eru aftur á móti nokkrar 

undantekningar, til dæmis kveða lög um fasteignakaup nr. 40/2002 að samningur um kaup á 

fasteign er bindandi þegar skriflegt tilboð hefur verið samþykkt af móttakanda þess með 

undirskrift.42  

Með hliðsjón af framangreindu þá geta snjallsamningar í einkaréttarlegri merkingu 

uppfyllt formskilyrði samningaréttar og því haft sömu réttaráhrif og skriflegir samningar. 

Samningar byggjast í grunninn á gagnkvæmum eða nátengdum viljayfirlýsingum milli tveggja 

eða fleiri aðila.43 Venjulega er um að ræða tvö loforð þar sem aðili A skuldbindur sig til að 

greiða ákveðið verð gegn því að aðili B afhendi eitthvað gagngjald. Gangverk samninga getur 

orðið flóknari, innfalið ýmiss skilyrði eða kvaðir. Hið sama á við um snjallsamninga.  

Munurinn á hefðbundnum skriflegum samningum og snjallsamningum er meðal annars í 

því hvernig samningsskuldbindingar eru knúnar fram. Í snjallsamningum eru 

samningsskuldbindingarnar skrifaðar í kóðann með nákvæmu og sniðföstu forritunarmáli. Þar 

sem snjallsamningar eru í grunninn algerlega sjálfstæðir þá er oft erfiðara að rifta loforðum 

sem veitt eru með þeim.44  

Eftir að Ethereum bálkakeðjan var kynnt til sögunar jókst notkun á snjallsamningum til 

muna en notkunarmöguleikar þeirrar bálkakeðju eru margfalt fleiri en hjá Bitcoin. Bitcoin 

kerfið var aðeins þróað til bjóða upp á viðskipti með eina tiltekna rafmynt. Þar af leiðandi er 

ekki hægt að byggja nýja vettvanga á grunni Bitcoin bálkakeðjunnar. Margir nýir bálkakeðju 

vettvangar sem komu fram á sjónarsviðið eftir tilkomu Bitcoin voru ekki hannaðir til þess eins 

að halda utan um viðskipti með eina rafmynt. Þvert á móti voru þeir vettvangar hannaðir með 

þeim möguleika að hægt væri að búa til nýja snjallsamninga á grunni fyrirliggjandi vettvangs.45  

 
41 Páll Sigurðsson, Samningaréttur: yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. (Bókaútgáfa Orators 1987) 
25–26. 
42 sama heimild 40. 
43 sama heimild 85. 
44 Primavera De Filippi og Aaron Wright (n. 6) 1468. 
45 sama heimild 526. 
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2.2.5 Hvernig er hægt að nýta sýndareignir og hvernig eru þær boðnar út 

Eins og alkunna er þá hafa aðilar í gegnum tíðina náð að safna fjármagni með því að gefa út 

skuldabréf, hlutabréf eða annars konar hefðbundna fjármálagerninga. Nýleg leið til þess að 

safna fjármagni með atbeina sýndareigna er að fara í svokallað rafmyntarútboð.46 

Rafmyntarútboð er útgáfa á sýndareignum þar sem dreifð færsluskrá heldur utan um 

eignarréttindi með aðstoð jafningjakerfis. Í rafmyntarútboði er fjárfestum boðið að kaupa 

ákveðna sýndareign á fyrirfram ákveðnu verði. Sýndareignin getur verið birtingarmynd 

mismunandi eignarréttinda og falið í sér mismunandi eiginleika.47  

Í rafmyntarútboðum fá þátttakendur ýmist sýndarmynt eða rafmynt gegn greiðslu 

einhvers gjalds. Gjaldið getur ýmist verið önnur sýndareign, til dæmis Bitcoin eða ether, eða 

einhver ríkisgjaldmiðill. Í rafmyntarútboðum þá útbýr bjóðandi svokallaða hvítbók sem hefur 

að geyma allar helstu upplýsingar um rafmyntina sem verið er að bjóða út og verkefnið sem 

býr henni að baki. Hvítbókin er í grunnin viðskiptaáætlun en oftast getur almenningur nálgast 

hvítbók á heimasíðu verkefnis.48 

Eftir að búið er að bjóða út rafmyntina og útgefandi nær settu markmiði, þá getur 

útgefandi nýtt fjármagnið sem hefur safnast í rafmyntarútboðinu til þess að fjárfesta í 

verkefninu sem lýst er í hvítbókinni. Eiginleikar viðkomandi myntar ráða því hvað mynthafar 

geta gert með hverja og eina mynt. Líkt og fjallað var um hér að framan þá getur gangverk 

sýndareigna verið mismunandi en það fer allt eftir því hvernig undirliggjandi snjallsamningur 

er hannaður. 

 

2.3 Sýndareignir 

2.3.1 Almennt 

Í dag eru þúsundir mismunandi sýndareigna en búnar eru til nýjar tegundir af sýndareignum í 

hverjum mánuði. Skilgreina má sýndareign sem tegund af réttindum eða verðmæti sem er að 

finna í stafrænni mynd sem hægt er að flytja og geyma með rafrænum hætti með notkun DLT 

 
46 Á ensku hefur oftast verið notað hugtakið „Initial Coin Offering“ eða „ICO“ fyrir rafmyntarútboð. Það hefur 
aftur á móti einnig verið notað hugtök eins og „coin sales“ eða „token sales“ en þau eru hins vegar sjaldgæfari 
en hugtakið „ICO“. Þrátt fyrir að mismuninn á annars vegar rafmyntum og hins vegar sýndarmyntum þá mun 
hugtakið rafmyntarútboð vera notað í þessar ritgerð fyrir útboð á bæði sýndarmyntum og rafmyntum. Hugtakið 
rafmyntarútboð hefur aðallega verið notað í umfjöllun hér á landi um útboð á sýndareignum þrátt fyrir að réttara 
væri að þýða „ICO“ sem myntútboð.   
47 Chris Brummer (n. 23) 118. 
48 sama heimild 123–124. 
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tækninnar.49 Hver bálkakeðja er býr að baki hverri sýndareign er í grunninn hugbúnaður. Tvær 

mismunandi bálkakeðjur geta verið með svipaðan undirliggjandi hugbúnað, en hannaðar fyrir 

mismunandi notkun.50 Á bakvið hugbúnaðinn er búið að forrita ákveðnar samskiptareglur. 

Þær reglur stjórna því hvað má og hvað má ekki á hverjum og einum vettvangi.51  

Sá er fjárfestir í sýndareign fær afhenta mynt, rafmynt eða sýndarmynt, sem stendur fyrir 

þau verðmæti eða réttindi sem fjárfest var í.52 Hægt er að nota þessa mynt á mismunandi 

vegu en það fer allt eftir eiginleikum þeirrar sýndareignar sem fjárfest er í. Almennt er gengið 

út frá því að hægt sé að flokka sýndareignir í þrjá flokka eftir mismunandi eiginleikum þeirra. 

Í fyrsta lagi geta sýndareignir einkennst sem greiðslumiðill sem aðilar geta notað sín á milli í 

viðskiptum en þessi tegund sýndareigna getur verið skilgreind sem greiðslumynt.53 Í öðru lagi 

geta sýndareignir einkennst sem tæki sem hægt er að hagnýta til að nálgast einhvers konar 

þjónustu eða gæði. Þessa tegund sýndareigna er hægt að skilgreina sem þjónustumynt eða 

nytjamynt.54 Í þriðja lagi geta sýndareignir einkennst sem fjárfestingar en þessi tegund 

sýndareigna getur verið einkennd sem fjárfestingarmynt.  

2.3.2 Sýndareignir sem einkennast sem greiðslumiðlar 

Sýndareignir geta í fyrsta lagi einkennst sem greiðslumiðlar en þá er sýndareignin oft 

skilgreind sem greiðslumynt. Greiðslumyntir geta ýmist verið rafmyntir eða sýndarmyntir. 

Þekktasta greiðslumyntin er áðurnefnd Bitcoin rafmynt. Hér að framan var stuttlega gerð 

grein fyrir fyrrnefndri rafmynt en hún er í dag verðmætasta og útbreiddasta sýndareign sem 

fyrir finnst. Í dag telur fjöldi greiðslumynta í þúsundum. Greiðslumynt má líkja við stafrænan 

gjaldmiðil. Helsti munurinn er hins vegar sá að greiðslumynt er stafrænn gjaldmiðill sem notar 

dulkóðunartækni55 annars vegar til þess að stjórna því hvernig einingar gjaldmiðilsins myndast 

og hins vegar til að sannreyna framkvæmd greiðslna í ómiðstýrðu kerfi.56 Möguleikar 

 
49 Skilgreiningu á sýndareignum eða „cryptoassets“ er að finna í 2. lið 1. mgr. 3. gr. í tillögu að reglugerð 
evrópuþingsins og ráðsins um markaði fyrir sýndareignir frá 24. september 2020 en þar segir: „crypto-asset 
means a digital representation of value or rights which may be transferred and stored electronically, using 
distributed ledger technology or similar technology“ 
50 Matt Hougan og David Lawant, „Cryptoassets: The Guide to Bitcoin, Blockchain, and Cryptocurrency for 
Investment Professionals“ 11. 
51 Primavera De Filippi og Aaron Wright (n. 6) 1076. 
52 Hér er ýmist talað um „coin“ eða „token“ en stafrænar myntir geta bæði falið í sér efnislegar og óefnislegar 
eignir. 
53 Á ensku er ýmist notað heitið „crypto-currency tokens“, „exchange tokens“ eða „payment tokens“.  
54 Á ensku er notað heitið „utility token“. 
55 Á ensku „encryption techniques“. 
56 Chris Brummer (n. 23) 31. 
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greiðslumynta eru margvíslegir en meðal annars er hægt að nota þær til að greiða fyrir vörur 

eða þjónustu, þ.e. sem eiginlegur greiðslumiðill. 

Rétt er að geta að greiðslumyntir geta fallið undir lög um útgáfu og meðferð rafeyris, nr. 

17/2013, ef þær falla undir skilgreiningu laganna á rafeyri. Skilgreining á rafeyri samkvæmt 5. 

tölul. 1. mgr. 4. gr. laganna er að rafeyrir sé peningalegt verðmæti, í formi kröfu á útgefanda 

sem er geymd í rafrænum miðli, þ.m.t. á segulformi, gefin út í skiptum fyrir fjármuni, í þeim 

tilgangi að framkvæma greiðslu í skilningi laga um greiðsluþjónustu og samþykkt er sem slík 

af öðrum aðilum en útgefandanum sjálfum. Í skýrslu evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar 

frá árinu 2019 kom fram að fimm lögbær yfirvöld innan ESB höfðu auðkennt sýndareignir sem 

þau töldu fullnægja skilyrði þess að vera rafeyrir.57  

Það er mögulegt að eignast greiðslumyntir með einföldum hætti í gegnum milligönguaðila 

líkt og Coinbase, Etoro og Binance. Þar geta aðilar greitt með gjaldmiðli, líkt og evru eða 

bandaríkjadal, gegn því að fá afhenta sýndareignina. Þegar færslan fer í gegn er 

greiðslumyntin afhent í stafrænt veski sem í flestum tilfellum er hýst af milligönguaðilanum. 

Veskjunum má líkja við hýsingu á tölvupósti en hýsingin gerir aðilum kleift að nálgast myntina 

sína í gegnum netið eða í smáforritum í snjallsímum.58 

Eftir að Bitcoin fór að dreifast og tæknin þróast fóru aðilar að nýta DLT-tæknina á 

fjölbreyttari máta en aðeins fyrir greiðslumyntir eins og Bitcoin. Þannig fóru nýir eiginleikar 

sýndareigna að koma fram á sjónarsviðið.   

2.3.3 Sýndareignir sem eru ætlaðar til að veita réttindi eða aðgang að þjónustu eða vörum 

Sýndareignir geta í öðru lagi falið í sér mismunandi nytjar eða þjónustueiginleika. Sýndareignir 

sem eru gefnar út með þessa eiginleika er ýmist hægt að tilgreina sem þjónustumyntir eða 

nytjamyntir. Nytjamyntir er flokkur sýndareigna sem geta ýmist talist til rafmynta eða 

sýndarmynta. Þeim er ætlað að veita réttindi sem fela í sér aðgang að forritum, þjónustu eða 

vörum, eða til að nota, selja eða neyta hluta sem keyptir eru í gegnum vettvanga er byggja á 

DLT tækninni.59 Innihald nytjamynta er fyrst og fremst loforð um að fjárfestir geti leyst 

 
57 European Banking Authority, „Report with advice for the European Commission on crypto-assets“ (EBA 9. 
janúar 2019) 12–13 
<https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/67493daa-85a8-
4429-aa91-e9a5ed880684/EBA%20Report%20on%20crypto%20assets.pdf> skoðað 19. mars 2021. 
58 Primavera De Filippi og Aaron Wright (n. 6) 400. 
59 Stéphane Blemus og Dominique Guegan, „Initial Crypto-Asset Offerings (ICOs), Tokenization and Corporate 
Governance“ (Social Science Research Network 11. janúar 2019) SSRN Scholarly Paper ID 3350771 9 
<https://papers.ssrn.com/abstract=3350771> skoðað 1. mars 2021. 
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myntina út eins og úttektarmiða eða gjafakort fyrir vörur eða þjónustu hjá því fyrirtæki sem 

gefur út myntina. Þessi tegund af rafmynt getur ekki flutt eignarrétt eða stjórnunarleg réttindi 

á milli manna.60  

Til að gera frekari grein fyrir virkni nytjamynta er hægt að líta til Golem (GNT) 

nytjamyntarinnar en það er sýndareign sem veitir eigendum sínum möguleika á að leigja meiri 

vinnslugetu fyrir tölvurnar sínar. Golem er í grunninn forrit sem hvetur notendur þess til að 

starfrækja markað þar sem hægt er að kaupa og selja vinnslugetu í skiptum fyrir nytjamynt. 

Forritið er hannað til þess að hýsa þessi skipti og þannig tengja saman þá sem vantar 

nauðsynleg aðföng til að vinna verkefni, við þá sem hafa nóg til aflögu. Þeir sem leggja fram 

aðföng til kerfisins fá GNT myntina sem gagngjald fyrir sitt framlag. Verðmæti GNT 

myntarinnar byggist á nytsemi þess fyrir Golem kerfið þar sem myntin er greiðslumátinn innan 

kerfisins. Þannig þurfa notendur kerfisins að kaupa og greiða GNT mynt til þess að leigja 

þjónustuna sem Golem veitir og þeir sem veita þjónustuna, þ.e. þeir sem leigja út vinnslugetu, 

þurfa að taka á móti GNT myntinni sem gagngjaldi.61 

Myntinni sem lýst er hér að framan er aðeins eitt dæmi um það hvernig nytjamynt getur 

birst almenningi. Þarna er hægt að nota GNT myntina til þess að kaupa þjónustu sem Golem 

kerfið býður upp á. Þannig þarf neytandi fyrst að festa kaup á GNT mynt áður en hann nýtir 

myntina í að kaupa þjónustuna sem hann leitast eftir.   

2.3.4 Sýndareignir sem eru ætlaðar að veita fjárhagsleg réttindi 

Sýndareignir geta í þriðja lagi falið í sér eiginleika sem veitir eigendum fjárhagsleg réttindi. 

Þær myntir sem falla undir þessa tegund sýndareigna eru oft kallaðar fjárfestingamyntir eða 

verðbréfamyntir.62 Þessi flokkur sýndareigna nær til sýndareigna sem ganga kaupum og 

sölum. Megintilgangur sýndareignarinnar er að veita eigendum þeirra stjórnunarleg eða 

fjárhagsleg réttindi. Fjárfestingarmyntir hafa að geyma einkenni sem líkjast að miklu leyti 

eiginleikum og einkennum verðbréfa, til dæmis skuldabréfum eða hlutabréfum. Vegna 

þessara miklu líkinda hafa sérfræðingar og löggjafar reynt að útkljá hvort að reglur um 

 
60 Paul P Momtaz, Kathrin Rennertseder og Henning Schröder, „Token Offerings: A Revolution in Corporate 
Finance?“ (Social Science Research Network 5. mars 2019) SSRN Scholarly Paper ID 3346964 7 
<https://papers.ssrn.com/abstract=3346964> skoðað 1. mars 2021. 
61 „What Is Golem? (GNT)“ <https://www.kraken.com/en-us/learn/what-is-golem-gnt> skoðað 1. mars 2021. 
62 Á ensku: „security token/investment token“. 
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markaði fyrir fjármálagerninga gildi um þessar tilteknu sýndareignir. Skilgreiningar á 

fjármálagerningum og verðbréfum eru aftur á móti mismunandi eftir löndum.63 

Sérfræðingar telja að með notkun fjárfestingamynta og bálkakeðjutækninnar sé mögulegt 

að einfalda uppgjör og veitingu heimilda fyrir viðskiptum með verðbréf ásamt því að búa til 

þann möguleika að byggja upp alheims fjármálamarkað. Þannig telja aðilar að bálkakeðjan 

geti komið í staðinn fyrir miðstýrðar einingar til þess að auðvelda viðskipti með 

fjármálagerninga. Með notkun bálkakeðjunnar er til dæmis hægt að myntvæða hlutabréf og 

margvíslegar skuldaviðurkenningar. Þannig er hægt að festa kaup á fjárfestingamynt sem 

veitir samskonar réttindi og verðbréf gera. Í staðinn fyrir verðbréfamiðstöð þá mun tölvunet 

sem styður undirliggjandi tækni sannreyna og staðfesta viðskipti með sýndareignina. Að baki 

hverri færslu mun vera gagnsæ og tímasett skrá sem ekki er hægt að eiga við. Þegar 

sýndareign er búin til er notaður snjallsamningur til þess að greiða fyrir greiðslur og framsal á 

sýndareigninni á milli aðila. Snjallsamningurinn er einnig nýttur til þess að taka á öðrum 

fjárhagslegum réttindum, til dæmis útgreiðslu arðs eða afborgunum af skuldabréfum eða 

lánum. Með því að treysta á snjallsamninga þá getur uppgjör á sölu á fjárfestingamyntum eða 

greiðsla á öðrum tengdum greiðsluskyldum gerst sjálfkrafa og næstum samstundis.64 

Ein fyrsta fjárfestingarmyntin var DAO myntin. Útgefandi myntarinnar var DAO en um var 

að ræða óskráð félag sem gaf út sýndareignina en hún stóð fyrir eignarhlut í 

áhættufjármagnssjóði. DAO hafði engan eiginlegan eiganda. Aðilar sem keyptu DAO-mynt 

gerðu það með því að senda rafmyntina ether í snjallsamning sem stjórnaði DAO. Allir sem 

áttu DAO-mynt gátu óskað eftir fjármögnun frá DAO með því að senda inn beiðni í gegnum 

snjallsamning. Beiðnin þurfti meðal annars að innihalda upplýsingar um verkefnið sem átti að 

fjármagna og hve mikið magn af ether mynt aðilinn þurfti. Eftir að gild beiðni hafði verið send 

inn þá kusu aðilar sem áttu DAO-mynt um hvort þeir samþykktu að veita fjármögnun til 

verkefnisins eða ekki.65  

Ef aðilar samþykktu að veita verkefni fjármögnun þá myndi aðilinn á bakvið verkefnið 

skuldbinda sig með snjallsamningi sem myndi tryggja að hann myndi fá greiðslur úr sjóðnum 

þegar ákveðnum áföngum væri náð. Á sama hátt þá tryggði snjallsamningurinn það að allar 

ether myntir sem verkefnið aflaði myndu skila sér til DAO. Sá hagnaður eða ágóði sem varð af 

 
63 Stéphane Blemus og Dominique Guegan (n. 59) 8–9. 
64 Primavera De Filippi og Aaron Wright (n. 6) 1854. 
65 sama heimild 2038. 
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fjárfestingunni yrði síðar úthlutað til þeirra sem áttu DAO-myntir í réttu hlutfalli við eignarhlut 

hvers og eins. Gangverkið að baki DAO-myntarinnar voru snjallsamningar sem höfðu verið 

skrifaðir þegar myntinni var hleypt af stokkunum en þeir tryggðu það að allt gerðist sjálfkrafa 

þegar ákveðin skilyrði voru uppfyllt.66 Árið 2017 komst Verðbréfaeftirlit Bandaríkjanna67 að 

því að DAO myntin teldist vera verðbréf.68 Verkefnið náði aldrei að verða að raunveruleika 

meðal annars vegna þess að tölvuþrjótar náðu að brjótast inn á vettvanginn og stela 

fjármunum sem höfðu safnast.  

Eftir að þessi tegund sýndareigna kom fram á sjónarsviðið hafa verðbréfaeftirlit víðsvegar 

um heim rannsakað þann möguleika að fella verðbréfamyntir undir skilgreiningu hvers og eins 

heimaríkis á fjármálagerningi.69 

  

2.4 Staða sýndareignar í lögum 

2.4.1 Almennt 

Umgjörð sýndareigna hefur ekki verið lögfest hér á landi né í Evrópu. Aftur á móti hefur átt 

sér stað mikil vitundarvakning á síðustu árum samhliða örri þróun tækninnar. Hafa því 

löggjafar hafist handar við að sníða lagaramma í kringum sýndareignir. Hér að aftan er fyrst 

fjallað um stöðu sýndareigna í íslenskri löggjöf. Næst er fjallað um stöðu sýndareigna í öðrum 

löndum og að lokum er fjallað um tillögu að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um markaði 

fyrir sýndareignir. 

2.4.2 Staða sýndareigna í íslenskri löggjöf 

Það er ekki að finna skilgreiningu á orðinu sýndareign í íslenskri löggjöf. Hins vegar er að finna 

í lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkja (hér eftir 

„peningaþvættislöggjöfin“) skilgreiningu á sýndarfé. Þar segir í 16. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna 

að sýndarfé sé hvers konar stafrænt fé sem er hvorki rafeyrir í skilningi laga um útgáfu og 

meðferð rafeyris né gjaldmiðill.  

Í peningaþvættislöggjöfinni er jafnframt að finna skilgreiningu á þjónustuveitanda 

stafrænna veskja, en sýndareignir eru alla jafna geymdar í stafrænum veskjum. Í 20. tölul. 1. 

 
66 sama heimild. 
67 Á ensku: „U.S. Securities and Exchange Commission - SEC“. 
68 U.S. Securities and Exchange Commission, „SEC.gov | SEC Issues Investigative Report Concluding DAO Tokens, 
a Digital Asset, Were Securities“ (júl 2017) <https://www.sec.gov/news/press-release/2017-131> skoðað 30. 
apríl 2021. 
69 Nánar er fjallað um samspil sýndareigna og verðbréfa í þriðja kafla ritgerðarinnar. 
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mgr. 3. gr. laganna segir að þjónustuveitandi stafrænna veskja sé einstaklingur eða lögaðili 

sem býður upp á vörsluþjónustu á auðkennum sýndarfjár, hvort sem er með hugbúnaði, kerfi 

eða annars konar miðli til að halda utan um, geyma og flytja sýndarfé.70  

Skilgreining framangreindra hugtaka kom fyrst í íslenska löggjöf með lögum nr. 91/2018 

um breytingu á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 

64/2006. Í greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 91/2018 segir í umfjöllun um 

sýndarfé að það feli oft í sér stafrænt virði sem hægt er að nota til að kaupa vöru og þjónustu, 

það er ekki gefið út og tryggt af seðlabanka eða öðrum bærum opinberum aðila og hefur ekki 

lagalega stöðu sem gjaldmiðill.71 Það er því mikilvægt að gera greinarmun á sýndarfé og 

gjaldmiðlum. Samkvæmt framangreindri umfjöllun í greinargerð laganna þá er aðallega 

einblínt á eina tegund sýndareigna, þ.e. greiðslumyntir. Þannig má heimfæra framangreinda 

skilgreiningu á hugtakinu sýndarfé yfir á greiðslumyntir. Aftur á móti má álykta að allar 

sýndareignir geta ekki fallið undir framangreinda skilgreiningu á sýndarfé.  

Í fyrrnefndri greinargerð er jafnframt komið inn á að það sé mikilvægt að gera greinarmun 

á sýndarfé og gjaldmiðlum annars vegar og sýndarfé og rafeyri hins vegar. Aftur á móti verður 

að taka það til greina, líkt og komið var inn á hér að framan, að það geti hugsanlega verið 

mögulegt að fella tilteknar greiðslumyntir, sem falla undir skilgreiningu rafeyris, undir það að 

vera rafeyrir samkvæmt lögum um útgáfu og meðferð rafeyris.72 

Peningaþvættislöggjöfin felur í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins um 

ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar 

hryðjuverkastarfsemi.73 Hugtakið sýndarfé kemur frá enska orðinu „virtual currency“ en 

Seðlabanki Íslands gerði athugasemd við hugtakið í frumvarpinu er varð að 

peningaþvættislöggjöfinni. Athugasemd Seðlabankans laut að viðskeytinu „fé“ sem bankinn 

taldi að ætti að forðast að nota í þessu samhengi og lagði þess í stað til að notast yrði við 

hugtakið stafrænn skiptimiðill. Ekki var fallist á athugasemdir Seðlabankans þegar frumvarpið 

var í meðförum Alþingis en starfshópurinn sem dómsmálaráðherra skipaði til að innleiða 

framangreinda tilskipun taldi ekki rétt að gera breytingar á hugtakinu að svo stöddu.74 

 
70 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 367 - 314. mál. 
71 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 899 - 565. mál um 2. gr. 
72 sama heimild. 
73 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið 
sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi. 
74 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 367 - 314. mál 36. 
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Með hliðsjón að því sem að framan greinir þá má sjá að umfjöllun um sýndareignir og 

tæknina sem býr þeim að baki er takmörkuð í íslenskri löggjöf. Aftur á móti hefur verið fjallað 

um sýndarfé í peningaþvættislöggjöfinni sem mögulegt er að heimfæra undir skilgreiningu á 

greiðslumynt líkt og hún er skilgreind hér að framan. Aftur á móti er skilgreining á 

greiðslumyntum þrengri. Greiðslumynt eru tegund sýndareigna og uppfyllir þar af leiðandi 

tæknileg skilyrði sýndareigna, þ.e. í fyrsta lagi að þær byggja á dulritun, í öðru lagi að þær 

treysta á DLT-tækni og í þriðja lagi að þær eru ómiðstýrðar. Framangreind skilgreining á 

sýndarfé kveður ekkert á um framangreinda tæknilega eiginleika sýndareigna. Skilgreiningar 

á hugtökum eru enn á reiki þar sem ekki hefur verið mótað heildarregluverk utan um tæknina.  

2.4.3 Lagaleg umgjörð sýndareigna erlendis  

Alþjóðlegur fjármálaaðgerðahópur ríkja um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka (hér eftir „FATF“) hefur fjallað um sýndareignir í skýrslum sínum en í september 

2020 gaf FATF út skýrslu um váþætti í tengslum við sýndareignir.75 Í leiðbeiningum FATF um 

áhættumiðað eftirlit fyrir þjónustuveitendur sýndarfjár og stafrænna veskja er að finna 

skilgreiningu á hugtakinu sýndareign.76 Þar segir að sýndareign sé stafrænt verðmæti sem 

hægt er að eiga viðskipti með eða framselja með stafrænum hætti og getur verið notað í þeim 

tilgangi að inna greiðslur af hendi eða í fjárfestingarskyni. Sýndareignir falla ekki undir það að 

vera stafræn framsetning á gjaldmiðlum, verðbréfum eða öðrum fjáreignum sem þegar er 

fjallað um í öðrum tilmælum FATF.77  

Framangreind skilgreining FATF varðar aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka í heiminum en þjóðir sem eru aðilar að FATF skuldbinda sig til að samræma 

löggjöf og starfsreglur að tillögum stofnunarinnar.78 Með leiðbeiningum og tilmælum FATF er 

aðeins tekið á afmörkuðum álitamálum varðandi sýndareignir sem öll tengjast aðgerðum gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Sýndareignir sem falla undir skilgreiningu á 

fjármálagerningum falla þar af leiðandi ekki undir leiðbeiningar er snúa að sýndareignum.  

 
75 FATF, „Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers“ (FATF 2019) 
<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html> 
skoðað 8. mars 2021. 
76 Í leiðbeiningunum er notað enska orðið „virtual assets“. 
77 FATF (n. 75) 13. 
78 „Eftirlit með aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka“ (Fjármálaeftirlitið) 
<https://www.fme.is/eftirlit/eftirlit-med-adgerdum-gegn-peningathvaetti-og-fjarmognun-hrydjuverka/> 
skoðað 8. mars 2021. 
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Innan Evrópusambandsins hafa nokkur aðildarríki nú þegar sett á laggirnar regluverk sem 

er ætlað að ná til notkunar og útgáfu sýndareigna en í flestum aðildarríkjum starfa þessir aðilar 

án lagalegrar umgjarðar. Aðildarríkin sem hafa innleitt regluverk utan um sýndareignir eru til 

dæmis Frakkland, Malta og Þýskaland. Utan Evrópu þá hafa Bandaríkin stóraukið eftirlit sitt á 

sýndareignum og hafa ýmsar alríkisstofnanir sett reglur sem ná til sýndareigna, t.a.m. 

bandaríska verðbréfaeftirlitið. Að auki þá hafa ýmiss fylki sett ríkisreglur sem er ætlað að ná 

til meðferðar og útgáfu sýndareigna. Ríki setja ýmist hagstæðar reglur sem er ætlað að laða 

að fjárfestingu eða takmarkandi reglur sem setja þröngar skorður fyrir því hvernig hægt er að 

nýta sýndareignir.79  

Í Asíu hafa að einhverju leyti verið settar reglur og umgjörð utan um sýndareignir. Í 

september 2017 lögðu Kína og Suður-Kórea bann á rafmyntarútboð eftir að bandaríska 

verðbréfaeftirlitið gaf út viðvörun um að þrjótar væru að beita markaðsmisnotkun með 

aðstoð rafmyntarútboða.80 Afstaða Suður-Kóreu til rafmyntarútboða hefur þó mildast að 

einhverju leyti. Í öðrum löndum hefur verið gripið til aðgerða sem heimila rafmyntarútboð og 

sýndareignir að uppfylltum ströngum skilyrðum. Í Singapúr hefur til að mynda verið sett á 

laggirnar kerfi þar sem fyrst er spurt spurningar til að skilja fjárfestingar tækifærið, næst er 

athugað hvort þær upplýsingar sem eru veittar eru sannar og að lokum er staðfest skilríki 

seljanda sýndareignarinnar.81  

2.4.4 Tillaga að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um markaði fyrir sýndareignir 

a) Almennt um tillöguna 

Í september 2020 var lögð fram tillaga að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um markaði 

fyrir sýndareignir. Tillagan var meginhluti af áætlun framkvæmdastjórnar ESB um stafræn 

fjármál, en áætluninni var ætlað að tryggja umgjörð utan um frekari möguleika og stuðning 

við stafræn fjármál með tilliti til nýsköpunar og samkeppni ásamt því að draga úr hættum er 

fylgja tækninni. Frá því að framkvæmdastjórnin gaf út aðgerðaáætlun varðandi fjármálatækni 

 
79 Joshua M. Newville o.fl., „Crypto Asset Regulation: Is the U.S. or UK Keeping Up Best With This Emerging 
Market?“ (The National Law Review, 8. janúar 2021) <https://www.natlawreview.com/article/crypto-asset-
regulation-us-or-uk-keeping-best-emerging-market> skoðað 8. mars 2021. 
80 Cynthia Kim, „South Korea Bans Raising Money through Initial Coin Offerings“ Reuters (29. september 2017) 
<https://www.reuters.com/article/us-southkorea-bitcoin-idUSKCN1C408N> skoðað 22. apríl 2021, Í 
viðvöruninn kom fram að aðilar væru að beita svokallaðri „Pump and Dump“ aðferð sem felst í því að aðili 
sannfærir annað fólk um að kaupa hluti í félagi og um leið og verð hækkar þá selur aðilinn sína hluti og hagnast 
en þetta er talið vera ólögmæt leið til þess að augðast. 
81 Chris Brummer (n. 23) 293. 
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í mars 2018 hefur hún verið að rannsaka tækifæri og áskoranir er fylgja sýndareignum. Í 

aðgerðaáætluninni lagði framkvæmdastjórnin það fyrir evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunina og evrópsku bankaeftirlitsstofnunina að meta hvort gildissvið gildandi 

regluverks innan Evrópusambandsins um fjármálaþjónustu næði til sýndareigna. Þar var 

komist að því að flest allar sýndareignir féllu utan gildissviðs regluverksins. Þar af leiðandi giltu 

engar reglur um heildarvirkni markaðar fyrir sýndareignir, fjárfestavernd, neytendavernd eða 

önnur atriði sem gætu hugsanlega verið ógn fyrir innri markaðinn.82  

Ásamt tillögunni er áætlað að gerðar verði breytingar á öðru regluverki til að koma til móts 

við ýmiss álitaefni tengd sýndareignum sem og móta heildarumgjörð utan um markaði fyrir 

mismunandi sýndareignir. Meðal annars er gerð tillaga að breytingum á MIFID II regluverkinu 

en það er gert til að ná utan um myntvæðingu hefðbundinna fjármálagerninga og notkun 

dreifðra færsluskráa í fjármálaþjónustu.83 

b) Markmið, gildissvið og helstu hugtök 

Tillögunni var ætlað að ná til sýndareigna sem falla utan gildandi regluverk um 

fjármálagerninga og rafeyri. Tillagan byggir á fjórum grundvallar markmiðum. Í fyrsta lagi að 

tryggja traustan lagaramma sem skilgreinir skýrt hvernig fara fara skuli með allar sýndareignir 

sem falla ekki undir gildandi regluverk á sviði fjármálaþjónustu. Í öðru lagi að styðja við 

nýsköpun en til þess að mögulegt sé að efla þróun sýndareigna og notkun DLT tækninnar þá 

þarf öruggan og hóflegan lagaramma. Í þriðja lagi að tryggja fullnægjandi neytandavernd, 

fjárfestavernd og virkni markaðar fyrir sýndareignir, þar sem sýndareignir sem ekki falla undir 

núgildandi regluverk fyrir fjármálaþjónustu hafa að geyma mikið af sömu hættum og 

fjármálagerningar. Í fjórða lagi að tryggja fjármálastöðugleika. Þannig nær tillagan ekki til 

sýndareigna sem hægt er að skilgreina sem fjármálagerninga þar sem þær falla undir gildissvið 

laga um markaði fyrir fjármálagerninga.84  

Í 3. gr. tillögunnar er að finna skilgreiningar á hugtökum sem bregður fyrir í henni. Þar er 

meðal annars að finna skilgreiningu á dreifðum færsluskrám (DLT), sýndareignum, myntum er 

hafa að geyma undirliggjandi eignir (svokallaðar stöðugleikamyntir), greiðslumyntir og 

þjónustumyntir. Eins og áður segir þá gildir tillagan ekki um fjárfestingamyntir, þ.e. 

 
82 Commission, „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-
assets, and amending Directive (EU) 2019/1937“ (Communication) COM(2020) 593 final, 1. 
83 sama heimild 2. 
84 sama heimild 2–3. 
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sýndareignir sem hægt er að skilgreina sem fjármálagerninga. Skilgreining á dreifðri 

færsluskrá er opin en þar segir að dreifð færsluskrá eða DLT sé tegund af tækni er styður 

dreifða skráningu á dulkóðuðum gögnum.  

Tillagan hefur að geyma skilgreiningu á þremur mismunandi tegundum af myntum. Í fyrsta 

lagi eru það stöðugleikamyntir en það eru sýndareignir sem er ætlað að halda stöðugu gildi 

með því að vera tengdar við virði ríkisgjaldmiðla, virði eins eða fleiri hrávara, virði eins eða 

fleiri sýndareigna, eða samblanda af virði framangreindra eigna. Í öðru lagi eru það 

gjaldmiðlamyntir en það eru sýndareignir sem er ætlað að hafa þann megin tilgang að vera 

greiðslumiðlar og er ætlað að viðhalda stöðugu gengi með því að vera tengd við ríkisgjaldmiðil. 

Í þriðja lagi eru það þjónustumyntir en það eru sýndareignir sem er ætlað að veita stafrænan 

aðgang að vörum eða þjónustu, sem eru fáanlegar á dreifðri færsluskrá, og eru einvörðungu 

samþykktar af útgefenda þeirrar rafmyntar.85  

 
Mynd 1: Yfirlit yfir sýndareignir sem falla undir gildissvið reglugerðar um markaði fyrir sýndareignir. 

Hér að framan má sjá hvaða tegundir sýndareigna falla undir gildissvið tillögunnar og 

hvaða sýndareignir falla utan. Þannig er tekið skýrt fram að þær fjárfestingarmyntir sem falla 

undir skilgreiningu fjármálagerninga skuli falla undir gildissvið MiFID II regluverksins en ekki 

tillöguna. Er því samhliða gerðar tillögur að breytingu á MiFID II regluverkinu til þess að taka 

allan vafa um hvort tilteknar sýndareignir falli undir regluverkið.86 Í þessari ritgerð verður 

aðeins einblínt á þann hluta sýndareigna sem falla undir MiFID II regluverkið. Þar af leiðandi 

 
85 sama heimild 34. 
86 Commission, „Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 
2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and 
EU/2016/2341“ (Communication) COM/2020/596 final. 
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fellur sjálf tillagan að reglugerð um markaði fyrir sýndareignir ekki undir umfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar.87 

  

2.5 Samantekt 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir hvað sýndareignir eru, hvernig virkni þeirra lýsir sér, hvernig 

þær birtast okkur og hvert notagildi þeirra sé. Markmið kaflans var að gera grein fyrir helstu 

einkennum og eðli sýndareigna í þeim tilgangi að veita innsýn inn í virkni tækninnar.  

Í upphafi kaflans var að finna umfjöllun um tæknilega eiginleika og virkni sýndareigna en 

þær byggja allar á DLT-tækni. Tæknilegir eiginleikar sýndareigna geta verið mismunandi, til 

dæmis í tilviki rafmynta og sýndarmynta. Sýndareignir eru aftur á móti með þrjá grunn 

eiginleika en það er í fyrsta lagi að þær byggja á dulritun, í öðru lagi að þær treysta á DLT-

tækni og í þriðja lagi að þær eru ómiðstýrðar. Hver sýndareign byggir á grundvelli 

snjallsamnings. Snjallsamningurinn er ekkert annað en tölvukóði sem skilgreinir ákveðnar 

samskiptareglur sem gilda á þeim vettvangi sem viðkomandi sýndareign gengur kaupum og 

sölum. Þar sem samningar eru að meginstefnu til ekki formbundnir að íslenskum rétti þá geta 

snjallsamningar í einkaréttarlegri merkingu uppfyllt formskilyrði samningaréttar og þar af 

leiðandi haft sömu réttaráhrif og skriflegir samningar. 

Í kafla 2.3 var fjallað um mismunandi tegundir sýndareigna en það fer eftir því hverjir 

eiginleikar sýndareignar eru. Í fyrsta lagi eru það sýndareignir sem einkennast sem 

greiðslumiðlar. Er hér um að ræða sýndareignir líkt og Bitcoin og ether. Í öðru lagi eru það 

sýndareignir sem eru ætlaðar að veita réttindi eða aðgang að þjónustu eða vörum. Þessar 

sýndareignir hafa að geyma ákveðinn nytja- eða þjónustueiginleika og geta þessar 

sýndareignir verið kallaðar þjónustumyntir eða nytjamyntir. Í umfjölluninni er að finna 

útskýringu á þessari tegund sýndareignar þar sem virkni GNT-myntarinnar er útskýrð í 

dæmaskyni. Í þriðja lagi er fjallað um sýndareignir sem eru ætlaðar að veita fjárhagsleg 

réttindi. Þær sem falla undir þessa tegund sýndareigna eru oft kallaðar fjárfestingarmyntir. 

Þessar sýndareignir eru taldar líkjast að miklu leyti eiginleikum verðbréfa og þar af leiðandi 

talist geta flokkast sem fjármálagerningar. 

Að lokum í kafla 2.4 var fjallað um stöðu sýndareigna í lögum. Þar var í fyrsta lagi umfjöllun 

um stöðu sýndareigna í íslenskri löggjöf en það er ekki að finna skilgreiningu á orðinu 

 
87 Umfjöllun um tillögu að breytingu á MiFID II regluverkinu er að finna í þriðja kafla ritgerðarinnar. 
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sýndareign í íslenskri löggjöf. Aftur á móti er skilgreining á hugtakinu sýndarfé í 

peningaþvættislöggjöfinni. Næst var fjallað um lagalega umgjörð sýndareigna erlendis. Að 

lokum var umfjöllun um tillögu að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um markaði fyrir 

sýndareignir sem lögð var fram í september 2020.  
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3 Sýndareignir sem skilgreindar eru sem fjármálagerningar 

3.1 Almennt 

Viðskipti með mismunandi fjármálagerninga fara fram um heim allan á ótal mismunandi 

mörkuðum. Fjármálagerningar eru margvíslegir. Fjármálagerningar eru til dæmis verðbréf en 

það er yfirheiti yfir hlutabréf og skuldabréf. Fjármálagerningar eiga það sameiginlegt að þeim 

er ætlað að veita útgefanda gerningsins fjármuni. Félag gefur út hlutabréf og kaupandi 

hlutabréfanna greiðir fyrir þau. Gagngjaldið getur félagið notað í rekstri sínum eða til að 

fjármagna tiltekin verkefni. Á sama tíma öðlast handhafi hlutabréfanna tiltekin réttindi sem 

hlutabréfin hafa í för með sér. Markmið þessa kafla er að gera grein fyrir hvað 

fjármálagerningar eru ásamt því að álykta hvenær sýndareignir eru skilgreindar sem 

fjármálagerningar samkvæmt lögum um markaði fyrir fjármálagerninga. 

Í kafla 3.2 er að finna umfjöllun um regluverkið innan Evrópusambandsins, þróun þess og 

innleiðingu hér á landi. Þar er sérstaklega fjallað um nýjasta regluverkið á sviði 

fjármálaþjónustu MiFID II og MiFIR. Þá er einnig farið yfir innleiðingu regluverksins hér á landi 

með lögum um markaði fyrir fjármálagerninga.  

Í kafla 3.3 er í upphafi farið yfir stöðu sýndareigna sem veita fjárhagsleg réttindi ásamt því 

að taka dæmi um sex mismunandi sýndareignir sem allar hafa mismunandi einkenni. Þar næst 

er gerð grein fyrir hvað fjármálagerningar eru. Síðan eru eiginleikar sýndareignanna 

heimfærðir yfir á lagalega skilgreiningu fjármálagerninga en það eru verðbréf, 

peningamarkaðsgerningar, hlutdeildarskírteini, afleiður og losunarheimildir. Er komist að 

þeirri ályktun að hluti sýndareignanna geta fallið undir skilgreiningu verðbréfa og þar af 

leiðandi talist falla undir skilgreiningu laga um markaði fyrir fjármálagerninga á hugtakinu 

fjármálagerningur.  

Í kafla 3.4 er gerð grein fyrir áætluðum breytingum á MiFID II regluverkinu samhliða tillögu 

ESB um reglugerð fyrir markaði fyrir sýndareignir. 

  

3.2 Þróun regluverksins innan Evrópusambandsins á sviði fjármálaþjónustu 

3.2.1 Almennt 

Þann 22. mars 2021 lagði fjármála- og efnahagsráðherra fram frumvarp til laga um markaði 

fyrir fjármálagerninga. Frumvarpið var samið af nefnd sem ráðherrann skipaði þann 29. 

september 2015. Frumvarpið felur í sér innleiðingu annars vegar MiFID II tilskipuninni og hins 
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vegar MiFIR reglugerðinni í íslenskan rétt. MiFID II tilskipunin hefur að geyma nokkrar 

breytingar frá eldra regluverki sem gilti á sviði fjármálastarfsemi.88  

3.2.2 Fyrstu skrefin – frá Segré til innri markaðarins 

Rómarsáttmálarnir frá 1958 lögðu grunninn að stofnun Efnahagsbandalags Evrópu. Með 

stofnun bandalagsins var efnahagssamstarf þjóða aukið og átti samstarfið ekki lengur aðeins 

við um viðskipti með kol og stál. Með sáttmálanum var stuðlað að samræmi í starfsemi 

verðbréfamarkaða innan bandalagsins. Í sáttmálanum var að finna ákvæði er lögðu grunninn 

að afnámi reglna í landsrétti sem hindruðu eða drógu úr samþættingu verðbréfamarkaða.89   

Það var ekki fyrr en Segré skýrslan var gefin út árið 1966 sem evrópskur 

verðbréfamarkaður fór fyrst að líta dagsins ljós. Segré skýrslan hafði að geyma ýmsar tillögur 

til úrbóta fyrir sameiginlegan verðbréfa- og fjármagnsmarkað innan Evrópu. Segré nefndin 

lagði meðal annars grunninn að reglum um gagnkvæma viðurkenningu og reglubundna 

upplýsingaskyldu.90 Eftir að tillögur Segré höfðu verið birtar var hafist handar við að móta 

regluverk um það hvernig evrópskir verðbréfamarkaðir ættu að virka.   

Í upphafi gaf framkvæmdastjórnin út tilmæli um hegðunarreglur um viðskipti með 

framseljanleg verðbréf.91 Var það í fyrsta skipti sem reynt var að setja almennar reglur um 

verðbréfaviðskipti innan bandalagsins. Í lok áttunda áratugarins var hafist handa við að setja 

samrýmdar reglur innan Evrópubandalagsins sem ætlaðar voru til að samræma reglur á sviði 

verðbréfamarkaðar. Var lögð áhersla á lágmarkssamræmingu reglna er vörðuðu skilyrði um 

skráningu og upplýsingaskyldu.92  

Árið 1985 gaf framkvæmdastjórnin út hvítbók er varðaði það að koma á innri markaði árið 

1992.93 Í hvítbókinni var lögð áhersla á hve mikilvægar reglur um verðbréfamarkaði og 

fjármagnsflutninga voru fyrir innri markaðinn. Meginmarkmið hvítbókarinnar er snéri að 

fjármálamarkaði var að benda á þær hindranir sem voru til staðar á milli verðbréfamarkaða 

og nauðsyn þess að setja á laggirnar evrópskt viðskiptakerfi fyrir verðbréf. Á næstu árum fóru 

 
88 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 1081 - 624. mál, 87. 
89 The Treaty establishing the European Economic Community (EEC) [1957] Official Journal C224/6; Hallgrímur 
Ásgeirsson, „Samþætting verðbréfamarkaða í Evrópu“ (2004) 19 Peningamál 49, 50. 
90 Corrado Segré, „The Development of a European Capital Market“. Skýrsla sérfræðihóps skipuð af 
Evrópubandalaginu (1966); Konstantinus Sergakis, The Law of Capital Markets in the EU: Disclosure and 
Enforcement (Macmilian Education, Palgrave 2018) 4. 
91 Commission, „Commission Recommendation of 25 July 1977 concerning a European code of conduct relating 
to transactions in transferable securities“ Recommendation 77/534/EEC. 
92 Konstantinus Sergakis (n. 90) 4. 
93 Commission, „Completing the Internal Market“ COM (85) 310 final. 



  

 
 

27 

að koma reglur sem byggðu á meginreglunum um gagnkvæma viðurkenningu og 

lágmarkssamræmingu laga.94 

3.2.3 Aðgerðaáætlun á sviði fjármálaþjónustu og Lamfalussy nefndin 

Um aldamót kom framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins fram með aðgerðaráætlun á sviði 

fjármálaþjónustu (e. Finacial Service Action Plan, hér eftir „FSAP aðgerðaráætlunin“).95 Þróun 

á sameiginlegum markaði fyrir verðbréfaviðskipti innan Evrópu var talin vera einn helsti 

grundvöllur þess að þróa innri markaðinn. Í FSAP aðgerðaráætluninni var meðal annars lagt 

til endurskoðun á reglum um fjárfestingarþjónustu, um birtingu upplýsinga og um 

útboðslýsingu. Þar var að finna útfærslur á tillögum er lutu meðal annars að aukinni 

samræmingu í starfsemi verðbréfamarkaða, endurskoðun á löggjafarferlinu, endurbótum á 

heildsölumarkaði fyrir fjármálaþjónustu, þróun innri smásölumarkaðar fyrir fjármálaþjónustu 

og endurskoðun á eftirliti og samstarfi eftirlits með fjármálaþjónustu. Í FSAP 

aðgerðaráætluninni voru settar fram aðgerðir í 42 liðum sem var ætlað að efla verulega reglur 

á sviði fjármálaþjónustu, verðbréfamarkaðar og verðbréfaviðskipta innan 

Evrópubandalagsins.96 

Árið 2000 var sett á laggirnar nefnd sérfræðinga sem ætlað var að meta skilvirkni í 

lagasetningu á fjármagnsmarkaði. Nefndin hefur ávallt verið kennd við formann nefndarinnar, 

Alexandre Lamfalussy. Ári eftir að Lamfalussy nefndin hóf störf skilaði hún af sér skýrslu sem 

snéri að lagasetningarferli á fjármálamarkaði innan Evrópusambandsins, Lamfalussy skýrslan. 

Í skýrslunni var lagt til nýtt fjögurra stiga lagasetningarferli sem átti að tryggja hraðari og 

skilvirkari lagasetningu. Enn þann dag í dag er stuðst við Lamfalussy lagasetningarferlið.97  

Á fyrsta stiginu eru settar tilskipanir og reglugerðir þar sem almennar meginreglur á 

viðeigandi sviði fjármálamarkaða eru mótaðar í stórum dráttum. Framkvæmdastjórnin leggur 

fram þessar gerðir eftir að hafa ráðfært sig, í samvinnu við ráðið og Evrópuþingið, við helstu 

sérfræðinga og hagsmunaaðila.   

Á öðru stigi eru reglur settar sem hafa að geyma tæknilega útfærslu á almennu reglunum 

sem settar eru á fyrsta stigi. Þannig er annað stigið hugsað til þess að bjóða upp á sveigjanlegri 

 
94 Konstantinus Sergakis (n. 90) 5; Hallgrímur Ásgeirsson (n. 89) 51. 
95 European Commission, „Implementing the Financial Services Action Plan“ COM (1999) 232 final. 
96 sama heimild; Hallgrímur Ásgeirsson (n. 89) 53. 
97 Konstantinus Sergakis (n. 90) 6. 
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og skjótari viðbrögð löggjafans til að bregðast við nýjum áskorunum á markaðnum með því að 

geta sett nýjar reglur með auðveldari hætti.98  

Í skýrslunni var lagt til að stofnaðar yrðu tvær nefndir, annars vegar evrópska 

verðbréfanefndin99 sem átti að vera framkvæmdastjórninni til ráðgjafar á öðru stigi og 

aðstoða með að setja reglur. Hins vegar var lagt til að stofna nefnd evrópskra 

verðbréfaeftirlitsaðila100 sem átti einvörðungu að sinna ráðgjafa hlutverki og aðstoða með efla 

samræmda framkvæmd í aðildarríkjum en þriðja stigið í Lamfalussy ferlinu á við um hlutverk 

þessarar nefndar.101 Í dag hefur evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (hér eftir 

„ESMA“) tekið við hlutverki CESR ásamt því að sinna öðrum verkefnum.102   

Á þriðja stigi Lamfalussy ferlisins setur ESMA viðmiðunarreglur sem eru ætlaðar til að 

koma á samræmdri og árangursríkri beitingu á fyrsta og annars stigs reglum hjá lögbærum 

eftirlitsaðilum og markaðsaðilum innan evrópska fjármálaeftirlitskerfisins. Þriðja stigs reglur 

eru ekki lagalega bindandi fyrir aðila og hafa það eina markmið að aðstoða aðila við að túlka 

reglurnar með samfelldum hætti.103  

Á fjórða stigi fer fram eftirlit með landslögum í tengslum við framkvæmd á gildandi 

regluverki en framkvæmdastjórnin áskilur sér rétt til þess að grípa til nauðsynlegra úrræða ef 

landslög eru ekki í samræmi við löggjöf Evrópusambandsins. Allt er þetta gert til þess að 

tryggja sameiginlega, einsleita og samræmda beitingu á innri markaðnum.104 

Eftir að Lamfalussy ferlið var komið í fulla notkun fylgdu tilskipanir sem nútímavæddu 

upplýsingaskylduna enn frekar en þá tóku í gildi tilskipun um útboðs- og skráningarlýsingu,105 

 
98 The Committee of Wise Men, „The Regulation of European Securities Markets“ (15. febrúar 2001) 28 
<https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/lamfalussy_report.pdf>. 
99 Á ensku: „European Securiteis Committee“ eða „ESC“. 
100 Á ensku: „Committee of European Securities Regulators“ eða „CESR“. 
101 The Committee of Wise Men (n. 98) 4; Konstantinus Sergakis (n. 90) 6. 
102 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri 
eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um 
niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB 2016 [EES-viðbætir við Stjtíð. nr. 57/671], l. liður 
1. mgr. 8. gr. 
103 The Committee of Wise Men (n. 98) 19. 
104 sama heimild. 
105 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB frá 4. nóvember 2003 um útboðs- og skráningarlýsingu sem 
birta skal við almennt útboð verðbréfa eða þegar þau eru tekin til skráningar og um breytingu á tilskipun 
2001/34/EB 
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markaðssvikatilskipunin106 og gagnsæistilskipunin.107 Að lokum þá tók í gildi fyrsta tilskipunin 

um markaði fyrir fjármálagerninga (MiFID-tilskipunin).108  

3.2.4 MiFID I 

Fyrri MiFID tilskipunin tók í gildi í Evrópusambandinu árið 2007 og var innleidd í íslenskan rétt 

sama ár með lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti en hún var hluti af áðurnefndri FSAP 

aðgerðaráætlun. Meginmarkmið MiFID-tilskipunarinnar var að stuðla að þróun og tryggja 

skilvirkni evrópsks fjármálamarkaðar ásamt því að auka yfirsýn og tiltrú fjárfesta á 

markaðnum. Tilskipunin miðaði jafnframt að því að gera viðskipti milli aðila í mismunandi 

löndum innan EES-svæðisins eins skilvirk og auðveld og möguleiki var. Þannig áttu 

verðbréfaviðskipti sem fóru fram innanlands og innan innri markaðarins að vera með sama 

hætti.109 MiFID tilskipunin tók við af ISD tilskipuninni frá árinu 1993 um fjárfestingarþjónustu 

á sviði verðbréfaviðskipta.110 

Í þeim tilgangi að ná framangreindum markmiðum mælti tilskipunin fyrir um að reglur 

Evrópusambandsins næðu til allrar starfsemi sem tengdist fjárfestum. Var þannig fjárfestum 

veitt víðtæk vernd innan EES svæðisins og fjármálafyrirtæki sem voru með leyfi til að stunda 

verðbréfaviðskipti var veitt heimild til að veita þjónustu á öllu EES svæðinu á grundvelli eftirlits 

í heimalandi. Með hliðsjón af ofangreindu Lamfalussy lagasetningarferli þá var MiFID 

tilskipunin fyrsta stigs rammatilskipun sem heimilaði framkvæmdastjórninni að setja ítarlegri 

reglur á ákveðnum sviðum.111 

Breytingarnar sem MiFID tilskipunin hafði að geyma voru fyrst og fremst útvíkkun á 

gildissviði eldri tilskipana á þessu sviði. Þannig náði tilskipunin jafnframt til fjármálafyrirtækja 

með leyfi til verðbréfaviðskipta sem og skipulagðra verðbréfamarkaða. Hugtakið 

verðbréfaviðskipti var útvíkkað þannig að það náði til fjárfestingarráðgjafar og reksturs 

 
106 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun 
(markaðssvik). 
107 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB frá 15. desember 2004 um samhæfingu krafna um gagnsæi 
í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað og um breytingu á 
tilskipun 2001/34/EB. 
108 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/ 39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga og um 
breytingu á tilskipunum ráðsins 85/611/EBE og 93/6/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB og 
um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/22/EBE (e. Markets in Financial Instruments Directive eða MiFID-
tilskipunin). 
109 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7. mál 57–58. 
110 Tilskipun ráðsins 93/22/EBE frá 10. maí 1993 um fjárfestingarþjónustu á sviði verðbréfaviðskipta (Stjtíð. EB L 
141, 11.6.1993, bls. 27). 
111 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7. mál 57–58. 



  

 
 

30 

markaðstorga fjármálagerninga. Leyfisskyld starfsemi fjármálafyrirtækja var útvíkkuð þannig 

að hún náði til fjárfestingarráðgjafar sem var ekki veitt í tengslum við önnur verðbréfaviðskipti 

og reksturs markaðstorgs fjármálagerninga. Þannig fjölgaði þeim fyrirtækjum sem þurftu að 

sækja um starfsleyfi sem fjármálafyrirtæki. Einnig var víkkun á heimild fjármálafyrirtækja til 

að veita fjármálaþjónustu innan EES-svæðisins á grundvelli starfsleyfis í heimalandi sínu.112  

Mesta breytingin sem tilskipunin hafði í för með sér fyrir sjálf fjármálafyrirtækin voru þær 

auknu kröfur sem gerðar voru til innra skipulags og viðskiptahátta fjármálafyrirtækja. 

Fjárfestavernd var aukin og tilskipunin setti nákvæmari reglur og jók þær kröfur sem gerðar 

voru til skipulags og stofnunar fjármálafyrirtækja.113   

3.2.5 Önnur kynslóð regluverks um markaði fyrir fjármálagerninga - MiFID II og MiFIR 

Önnur kynslóð af tilskipunum um markaði fyrir fjármálagerninga, MiFID II ásamt reglugerð um 

markaði fyrir fjármálagerninga, MiFIR, tóku gildi í aðildarríkjum Evrópusambandsins þann 3. 

janúar 2018. Regluverkið felur í sér breytingar á áðurgildandi MiFID-tilskipun. MiFID II 

regluverkið var samið meðal annars með það að markmiði auka gagnsæi, veita fjárfestum 

betri vernd, efla traust, yfirfara svið þar sem ekkert eftirlit er og tryggja að eftirlitsmenn hafi 

allar nauðsynlegar heimildir til að geta sinnt störfum sínum.114 

Hvað varðar markmið MiFID II og MiFIR um að auka gagnsæi og bæta virkni innri 

markaðarins þá er regluverkinu ætlað að taka til ólíkra tegunda fjármálagerninga og bæta 

frekar kröfur um gagnsæi tilboða og viðskipta vegna hlutabréfa. Þannig er gagnsæisskyldan 

vegna hlutabréfa og tengdra fjármálagerninga tvíþætt. Í fyrsta lagi áður en viðskipti fara fram 

og í öðru lagi eftir að þau hafa farið fram.115   

Sú krafa hefur verið gerð til viðskiptavettvanga að þeir birti í rauntíma verð kaup- og 

sölutilboða og magn á viðkomandi verð fyrir hluti. Þessi krafa varðandi 

forviðskiptaupplýsingar hefur verið útvíkkuð. Þannig nær krafan ekki aðeins til eignarhluta 

heldur einnig til fjármálagerninga sem líkjast eignarhlutum og þjóna sambærilegum 

viðskiptalegum tilgangi. Þá tekur ákvæðið í nýja regluverkinu til heimildarskírteina, 

kauphallarsjóða, skírteina og yfirlýstan viðskiptaáhuga. Útfærslan á því hvernig 

 
112 sama heimild. 
113 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7. mál, athugasemdir við frumvarp. 
114 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um 
breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB [2020] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 20/73, 4. gr. í formála. 
115 Fjármála- og efnahagsráðuneytið, „Ný Evrópulöggjöf um markaði fyrir fjármálagerninga“ (2016) 7 
<https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/mifid-ii-skyrsla.pdf>. 
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upplýsingaskyldan er uppfyllt fer eftir tegund viðskiptakerfis. Viðskiptakerfin geta ýmist verið 

kerfi með tilboðaskrám, tilboðsdrifinn kerfi, blandað kerfi, reglulegt uppboðsviðskiptakerfi og 

radddrifið kerfi.116  

Gagnsæisskyldan eftir að viðskipti hafa farið fram hefur verið útvíkkuð með sama hætti. 

Þannig nær skyldan til annarra fjármálagerninga sem líkjast hlutum, líkt og með 

forviðskiptaupplýsingar. Gagnsæisreglur fyrir aðra fjármálagerninga en hlutabréf og 

fjármálagerninga sem líkjast hlutum voru jafnframt útvíkkaðar í MiFID II og MiFIR.117 

Gildissvið MiFID II er víðtækara en það nær ekki aðeins til verðbréfafyrirtækja, reksturs 

skipulegra verðbréfamarkaða og markaðstorg fjármálagerninga, heldur nær regluverkið til 

allra rekstraraðila viðskiptavettvanga, veitenda gagnaskýrsluþjónustu og tiltekinna fyrirtækja 

frá þriðju ríkjum. Mikil tækniþróun hefur átt sér stað síðan fyrri MiFID tilskipunin tók gildi en 

nýja regluverkið reynir að bregðast við þeirri tækniþróun sem hefur átt sér stað og þar með 

skapa fjárfestum jafnari aðstöðu.118  

Það er jafnframt mælt fyrir um nýjan flokk markaða fyrir fjármálagerninga til viðbótar við 

þá sem fyrir voru. Hinn nýi flokkur er marghliða viðskiptakerfi sem hægt er að eiga viðskipti 

með fjármálagerninga, aðra en hlutabréf, og gengur undir nafninu skipulegur 

viðskiptavettvangur eða OTF eftir enska heitinu „organised trading facility“.119 

3.2.6 Innleiðing í íslenskan rétt 

Þann 22. mars 2021 lagði fjármála- og efnahagsráðherra fram á Alþingi frumvarp um markaði 

fyrir fjármálagerninga. Frumvarpið var samið af nefnd sem ráðherrann skipaði hinn 29. 

september 2015 en nefndinni var falið að innleiða MiFID II regluverkið í íslenskan rétt. Ný lög 

um aðgerðir gegn markaðssvikum120 er ætlað að taka gildi á sama tíma og fyrrnefnt frumvarp 

um markaði fyrir fjármálagerninga. MiFID II regluverkið og markaðssvikareglugerðin eru 

tengdar hvað varðar gildissvið og hugtakanotkun. Miðast því uppsetning löggjafarinnar við 

það.121  

 
116 sama heimild. 
117 sama heimild 9–10. 
118 sama heimild 17. 
119 sama heimild. 
120 Frumvarpinu er ætlað að innleiða í íslenskan rétt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um 
markaðssvik og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB og tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB, 2003/125/EB og 2004/72/EB (einnig þekkt sem Market Abuse 
Regulation eða MAR.  
121 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 1081 - 624. mál 87. 
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Með frumvarpinu var lagt til að sett yrði ný heildarlög um markaði fyrir fjármálagerninga 

þar sem ákvæði MiFID II regluverksins væru innleidd í íslenskan rétt. Með frumvarpinu var 

jafnframt lagt til að lög um kauphallir, nr. 110/2007, félli brott sem og breytingar væru gerðar 

á lögum um verðbréfaviðskipti og lögum um fjármálafyrirtæki. Að auki eru gerðar breytingar 

á um tuttugu lögum í tengslum við vísanir á milli laga og hugtakanotkun.122 

Heiti laga um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, skal breytt í lög um almenn útboð og töku 

verðbréfa til viðskipta á skipulegum markaði, upplýsingagjöf útgefenda, flöggun og yfirtökur. 

Gildissvið laganna er jafnframt breytt þannig að nú gilda þau um um almenn útboð og töku 

verðbréfa til viðskipta á skipulegum markaði, upplýsingagjöf útgefenda, yfirtökur, 

innherjaupplýsingar og viðskipti innherja. Aðrar breytingar á lögum nr. 108/2007 koma fram 

í 147. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga. 

Lögin um markaði fyrir fjármálagerninga fela í sér breytingar á ákvæðum eldri laga um 

verðbréfaviðskipti. Gildissvið laganna er til að mynda víðtækara en það tekur mið af ýmsum 

tækninýjungum og er meðal annars ætlað að auka gagnsæi í viðskiptum með fjármálagerninga 

og bæta fjárfestavernd. Þá er jafnframt að finna breytingar á ákvæðum er varða reglur um 

veitingu starfsleyfa, um viðskiptahætti og breytingar á skipulagskröfum sem gerðar eru til 

verðbréfafyrirtækja auk annarra viðskiptavettvanga. Ákvæði MiFIR sem eru innleidd með 

lögunum fela í sér víðtækari kröfur um gagnsæi fyrir og eftir viðskipti. Að auki eru 

eftirlitsstjórnvöldum færðar valdheimildir til að hlutast til um markaðssetningu, dreifingu og 

sölu á tilteknum fjármálaafurðum.123 

Lögin fjalla í grunninn um fjögur atriði. Í fyrsta lagi þær kröfur sem gerðar eru til 

verðbréfafyrirtækja. Í öðru lagi þær kröfur sem gerðar eru til rekenda markaða og 

markaðanna sjálfra. Í þriðja lagi þær kröfur sem gerðar eru til veitenda gagnaskýrsluþjónustu. 

Í fjórða lagi þær reglur sem gilda um skuldajöfnuð og tryggingarétt í tengslum við afleiður.124   

  

3.3 Sýndareignir sem falla undir skilgreiningu á hugtakinu fjármálagerningur 

3.3.1 Almennt 

Árið 2017 fór af stað bylgja rafmyntarútboða þar sem aðilar söfnuðu fjármagni með því að 

búa til sýndareignir sem þeir buðu almenningi að fjárfesta í. Eins og fram kom í 2. kafla þá er 

 
122 sama heimild. 
123 sama heimild 88. 
124 sama heimild. 
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ekkert sameiginlegt regluverk innan EES sem nær utan um sýndareignir og þá markaði sem 

hafa myndast í kringum þær. Aftur á móti hefur því verið haldið fram að tilteknar sýndareignir 

falli undir hugtakið fjármálagerningur líkt og það er skilgreint í lögum um markaði fyrir 

fjármálagerninga. Markmið þessa kafla er að sýna fram á það hvernig tilteknar sýndareignir 

eru saman settar þannig að þær falla undir skilgreiningu laga um markaði fyrir 

fjármálagerninga á hugtakinu fjármálagerningur. 

Sýndareignir geta búið yfir mismunandi eiginleikum en það er undirliggjandi virkni og 

eiginleikar hverrar sýndareignar sem ákvarðar það hvernig sýndareignir eru skilgreindar að 

lögum. Í 2. kafla var gerð grein fyrir þremur mismunandi eiginleikum sýndareigna. Í fyrsta lagi 

eru það sýndareignir sem einkennast sem greiðslumiðlar, í öðru lagi sýndareignir sem eru 

ætlaðar að veita réttindi eða aðgang að þjónustu eða vörum og í þriðja lagi sýndareignir sem 

eru ætlaðar að veita fjárhagsleg réttindi. Sýndareignir sem hafa að geyma síðastnefnda 

eiginleikann eru þær sýndareignir sem geta fallið undir skilgreiningu laga um markaði fyrir 

fjármálagerninga á hugtakinu fjármálagerningur. Mikilvægt er að árétta að það er engin 

formleg alþjóðleg flokkunarfræði á sýndareignum sem er stuðst við. Þannig getur ein 

sýndareign falið í sér mismunandi eiginleika þannig að hún falli undir fleiri en einn 

framagreindra flokka. Þar af leiðandi gætu blandaðar sýndareignir jafnframt fallið undir 

hugtakið fjármálagerningur.125 

3.3.2 Staða sýndareigna sem veita fjárhagsleg réttindi 

Sýndareignir hafa valdið eftirlitsaðilum og markaðsaðilum nokkrum vandkvæðum á síðustu 

árum. Ástæðan fyrir því er fyrst og fremst sú hve óljóst það er hvaða regluverk gildir um slíka 

gerninga eða hvort eitthvað regluverk sé í gildi yfir höfuð. Lykilatriði fyrir eftirlitsaðila er að 

greina hver staða sýndareigna er að lögum til að ákvarða hvort löggjöf á sviði 

fjármálastarfsemi gildi um útgáfu sýndareigna. Þannig er til að mynda hægt að leiða það í ljós 

hvort fjárfestar fái fullnægjandi fjárfestavernd í samræmi við gildandi reglur um 

fjárfestingarþjónustu og fjárfestingarstarfsemi.126    

Árið 2018 framkvæmdi ESMA könnun meðal lögbærra yfirvalda innan 

Evrópusambandsins. Sú könnun leiddi í ljós að meirihluti lögbærra yfirvalda töldu að 

 
125 European Banking Authority (n. 57) 7. 
126 European Securities and Markets Authority, „Inital Coin Offerings and Crypto-Assets“ (9. janúar 2019) Advice 
ESMA50-157–1391 4. 
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sýndareignir með ákveðna eiginleika gætu fallið undir skilgreiningu MiFID II regluverksins á 

verðbréfum eða sem aðrar tegundir af fjármálagerningum.127 

Í fyrrnefndri könnun notaðist ESMA við sýndareignir í dæmaskyni. Þær sýndareignir voru 

lýsing á tæknilegum eiginleikum sýndareigna sem stóðu evrópskum fjárfestum til boða. Þarna 

var að finna sýndareignir með mismunandi eiginleika, ýmist fjárfestingartegund, 

þjónustutegund, greiðslutegund eða blandaðar. Blandaðar sýndareignir höfðu að geyma fleiri 

en eitt einkenni.128 Munurinn á því hvernig lögbær yfirvöld í ESB ríkjunum skilgreindu þessar 

mismunandi tegundir sýndareigna var það hvernig MiFID II regluverkið var innleitt í landsrétt. 

Þannig hafa aðildarríkin skilgreint hugtakið fjármálagerningur með mismunandi hætti. Til 

dæmis nota sumar þjóðir tæmandi talinn lista af dæmum til að skilgreina tegundir 

fjármálagerninga á meðan aðrar þjóðir beita víðtækari skilgreiningu.129 Þetta getur skapað 

ýmiss vandkvæði fyrir eftirfylgni á meðferð og sölu sýndareigna þar sem sala sýndareigna er 

ekki staðbundin. Þannig gæti útgefandi þurft að fylgja ströngum reglum og eftirliti í einu landi, 

með tilheyrandi fjárfestavernd fyrir fjárfesta, á meðan engar reglur giltu í öðru landi þar sem 

sýndareignin er boðin fjárfestum.   

3.3.3 Dæmi um mismunandi einkenni sýndareigna 

Til að ákvarða réttarstöðu sýndareigna og ákvarða hvort MiFID II regluverkið, eins og það er 

innleitt í hverju landi fyrir sig, gildir um sýndareignir þá spurði ESMA lögbær yfirvöld í öllum 

aðildarríkjum ESB hvort þau teldu að einhverjar neðangreindar sýndareignir féllu undir MiFID 

II regluverkið.130 Rétt er að geta að þau verkefni sem neðangreindar sýndareignir voru ætlaðar 

að fjármagna urðu ekki öll að veruleika og sum rafmyntarútboð náðu ekki takmarki sínu.131 

FINOM (FIN). Fyrsta sýndareignin sem ESMA notaði í úrtaki sínu var FINOM sýndareignin. 

FINOM byggir á bálkakeðjutækni til þess að veita fullsamþætta fjármálaþjónustu. FINOM 

kerfið hefur það að markmiði að búa til fjölnotakerfi sem veitir notendum þess aðgang að 

sýndareignum. Kerfið hefur þá kosti að þar er fullkomið gagnsæi og möguleiki á að rekja öll 

viðskipti. Með sölu á FIN sýndareigninni náðu útgefendur að safna 41 milljón bandaríkjadala. 

 
127 sama heimild 5. 
128 sama heimild. 
129 sama heimild. 
130 sama heimild 19; Rétt er að geta að hvert og eitt aðildarríki þurfti að meta það hvort viðeigandi sýndareign 
félli undir regluverkið líkt og það var innleitt í hverju og einu aðildarríki. 
131 Ekki verður farið yfir hvernig hvert og eitt verkefni gekk og hvort þau urðu að veruleika. Þau eru fyrst og fremst 
sett fram til þess að lesandi geti áttað sig á því hvernig sýndareignir geta verið mismunandi og hvaða réttindi 
geta fylgt hverri og einni sýndareign. 
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Sýndareignin hafði að geyma þrjú mismunandi réttindi sem eigendur þeirra gátu nýtt sér. Í 

fyrsta lagi réttur til hlutdeildar í hagnaði FINOM í formi arðgreiðslna. Í öðru lagi réttur til að 

taka þátt í stjórnun á sameign allra eigenda. Í þriðja lagi réttur til hlutdeildar í eignum 

félagsins.132 

Polybius Bank (PLBT). Önnur sýndareignin sem ESMA notaði í úrtaki sínu var Polybius 

Bank. Sýndareignin var stofnuð í tengslum við verkefni af hálfu Polybius Foundation sem 

miðar að því að bjóða alla sömu þjónustu og hefðbundinn banki, án þess þó að vera með útibú 

eða skrifstofur sem almenningur getur sótt. Þannig er fyrst og fremst einblínt á stafræna 

tækni. Sýndareignin var boðin í rafmyntarútboði árið 2017 en 30 milljónir bandaríkjadala 

söfnuðust með rafmyntarútboðinu. Fjármagnið sem var safnað var ætlað að verja í 

uppbyggingu innviða bankans og þeirrar þjónustu sem hann ætlaði að bjóða upp á. Í hvítbók 

sýndareignarinnar var að finna áætlun fyrir þróun bankans. Eigendur PLBT mynta öðluðust 

rétt til að fá úthlutað allt að 20% af ráðstafanalegum hagnaði hvers fjárhagsárs. Hins vegar 

höfðu eigendur engan ákvörðunarrétt.133   

Crypterium (CRPT). Þriðja sýndareignin sem ESMA notaði í úrtaki sínu var Crypterium. 

Sýndareignin var stofnuð með það að markmiði að byggja upp sýndarbanka með lóðrétt 

samþættri þjónustu. Crypterium fullyrðir að það bjóði upp á hraðari og ódýrari lausnir en 

núverandi bankalausnir gera. Jafnframt er lagt mikla áherslu á möguleikann fyrir alþjóðlegum 

vexti. Verkefnið seldi sýndareignir fyrir 51 milljón bandaríkjadali. Mögulegt er að nota 

sýndareignina til þess að greiða fyrir þjónustugjöld þegar aðilar eru að nýta sér þjónustu 

sýndarbankans. Þá veitir sýndareignin eigendum sínum rétt til að fá mánaðarlegan hlut af 

þeim tekjum sem koma frá færslum sýndarbankans. Að auki þá er möguleiki á að eigendur 

sýndareignarinnar geti nýtt sér framtíðar þjónustu bankans á sérkjörum eða þeim að 

kostnaðarlausu. Í hvítbókinni sem var birt samhliða útgáfu sýndareignarinnar var jafnframt 

talað um að eigendum væri veitt forgangsmeðferð án þess þó að það væri skilgreint frekar.134 

PAquarium (PQT). Fjórða sýndareignin sem ESMA notaði í úrtaki sínu var PAquarium. 

Sýndareignin var stofnuð með það að markmiði að búa til stærsta sædýrasafn í heimi. 

PAquarium lofaði að greiða eigendum sýndareignarinnar 20% af rekstrartekjum þess árlega. 

 
132 European Securities and Markets Authority, „Legal qualification of crypto-assets – survey to NCAs.“ (janúar 
2019) ESMA50-157–1384 23. 
133 sama heimild 24. 
134 sama heimild. 
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Þá var jafnframt kveðið á um þann möguleika að eiga viðskipti með PQT myntina í hvítbókinni 

sem var birt samhliða sölunni á sýndareigninni. Atkvæðaréttur um staðsetningu 

sædýrasafnsins fylgdi með sýndareigninni ásamt möguleika á að greiða frekari atkvæði í 

framtíðinni um önnur atriði. Þá var jafnframt kveðið á um þann möguleika að nýta rafmyntina 

í að greiða fyrir vörur í sædýrasafninu. Fyrir þá er keyptu ákveðið magn af sýndareignum fylgdi 

lífstíðar gjaldfrjáls aðgangur. PAquarium setti í sölu 1.2 milljónir PQT sýndareigna sem voru 

samtals að andvirði 120 milljónir bandaríkjadala. Í hvítbókinni var fyrirfram skilgreint hvernig 

fjármagnið skiptist í hlutföllum á milli mismunandi verkefna, til dæmis framkvæmda, 

markaðssetningar og almennan rekstur.135  

Filecoin (FIL). Fimmta sýndareignin sem ESMA notaði í úrtaki sínu var Filecoin. Eiginleikar 

Filecoin er um margt líkir eiginleikum Golem sýndareignarinnar sem fjallað var um í kafla 2.3.3. 

Um er að ræða ómiðstýrt geymslunet í skýinu sem gerir skýjageymslu að algrímsmarkaði. 

Þannig er hægt að greiða með rafmyntinni til að fá aðgang að ónotuðu geymslurými í tölvum 

um allan heim. Þeir sem veita geymslurýmið fá á móti rafmyntina sem síðar er hægt að selja 

gegn greiðslu á ríkisgjaldmiðli eða öðrum rafmyntum.136  

AlchemyBite (ALL). Sjötta og síðasta sýndareignin sem ESMA notaði í úrtaki sínu var 

AlchemyBite. Sýndareignin hefur það að markmiði að bjóða upp á greiðslumynt sem er studd 

af öðrum mismunandi sýndareignum. Þannig er virði þessarar sýndareignar ákveðið út frá 

virði undirliggjandi sýndareigna. Um 70-75% af undirliggjandi virði sýndareignarinnar er ætlað 

að byggja á sýndareignum en afgangurinn á að byggjast á tengdum eignum, til dæmis hlutum 

í fyrirtækjum sem eru að þróa sýndareignir.   

Hér að framan er að finna tæknilega skilgreiningu á sex mismunandi sýndareignum sem 

ESMA notaði í fyrrnefndri könnun sinni. Allar sýndareignirnar hafa mismunandi eiginleika. 

FINN og PLBT eru dæmi um fjárfestingartegund á meðan FIL er dæmi um hreina þjónustu- eða 

nytjategund og ALL greiðslutegund. Hins vegar eru hinar sýndareignirnar blandaðar tegundir 

af fjárfestingartegund, þjónustu- eða nytjategund og greiðslutegund.137 

Könnunin leiddi það í ljós að flest lögbær yfirvöld mátu það sem svo að FIN, PLBT, PQT og 

ALL gætu öll fallið undir skilgreiningu á framseljanlegum verðbréfum og/eða annarra 

 
135 sama heimild. 
136 sama heimild. 
137 European Securities and Markets Authority (n. 126) 5. 
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fjármálagerninga líkt og þeir eru skilgreindir í viðkomandi landi.138 Til að greina hvort hægt sé 

að fella framangreindar sýndareignir undir skilgreiningu fjármálagerninga líkt og þeir eru 

skilgreindir í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga þarf að bera saman tæknilega eiginleika 

hverrar sýndareignar fyrir sig við lagalega skilgreiningu fjármálagerninga.  

3.3.4 Hvað eru fjármálagerningar 

Hugtakið fjármálagerningur er yfirhugtak um afurðir fjármálamarkaðar og samheiti yfir hvers 

kyns afurðir á fjármálamarkaði, án tillits til eðlis þeirra. Hugtakið fjármálagerningur kemur 

fyrst inn í íslenska löggjöf með gildistöku laga nr. 33/2003, um verðbréfaviðskipti.139 Ein af 

helstu breytingum sem fylgdi gildistöku laganna var tillaga sem gerð var að nýju yfirhugtaki, 

fjármálagerningur. Áður en lögin tóku gildi þá var notað hugtakið verðbréf sem yfirheiti, líkt 

og heiti laganna bar með sér, þ.e. lög um verðbréfaviðskipti. Með þessari lagabreytingu var 

hugtakinu verðbréf gefin þrengri merking.140 

Skilgreining á hugtakinu fjármálagerningur er nú að finna í 15. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um 

markaði fyrir fjármálagerninga. Framsetning á skilgreiningu hugtaksins er önnur en hún var í 

lögum um verðbréfaviðskipti. Efnislegt inntak hugtaksins er aftur á móti hið sama, að 

undanskilinni skilgreiningu á hugtakinu afleiðu.141 Hugtakið er þannig skilgreint að helstu 

tegundir fjármálagerninga eru taldir upp í ákvæðinu. Aftur á móti myndar það ekki heildstætt 

flokkunarkerfi. Þannig getur fjármálagerningur fallið undir fleiri en einn flokk 

fjármálagerninga.142 Skilgreining á hugtakinu byggir á 15. tölul. 1. mgr. 4. gr. MiFID II, sbr. C-

þátt I. viðauka tilskipunarinnar. 

Í skilgreiningu hugtaksins er að finna fimm tegundir fjármálagerninga sem allir eru nánar 

skilgreindir í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga eða annarri löggjöf á sviði 

fjármálastarfsemi. Tegundir fjármálagerninga eru verðbréf, peningamarkaðsgerningar, 

 
138 European Securities and Markets Authority (n. 132) 3. 
139 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 383 - 347. mál, 23. 
140 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp 4. kafli. 
141 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 1081 - 624. mál 110. 
142 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Codex 2009) 70; Í greinargerð með frumvarpi er varð 
að lögum nr. 33/2003 um verðbréfviðskipti kom fram að ekki væri um tæmandi talningu að ræða af 
fjármálagerningum þar sem nýjar tegundir fjármálagerninga litu reglulega dagsins ljós. Þar af leiðandi var talið 
óraunhæft að telja upp með tæmandi hætti allar tegundir fjármálagerninga. Ekkert er kveðið á um það í 
greingargerð með lögum um markaði fyrir fjármálagerninga né lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 hvort 
talning á fjármálagerningum sé tæmandi. Hins vegar má álykta út frá orðanna hljóðan að tegundir 
fjármálagerninga geta ekki orðið aðrar en þær sem kveðið er á um í ákvæðinu. Hins vegar er mögulegt að fella 
nýjar tegundir af fjármálaafurðum, eins og sýndareignir, undir einhverja tegund fjármálagerninga. Eru því 
skilgreiningar á tegundum fjármálagerninga víðtækar. 
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hlutdeildarskírteini, afleiður og losunarheimildir í formi eininga í skilningi laga um loftlagsmál. 

Verður nú farið nánar í skilgreiningu þessara fjármálagerninga og það metið annars vegar 

hvort fyrrnefndar sýndareignir falli undir skilgreiningu þessara gerninga og hins vegar hvernig 

sýndareignir geta hugsanlega fallið undir tiltekna fjármálagerninga.  

3.3.5 Verðbréf 

Hugtakið verðbréf gegnir lykilhlutverki á sviði löggjafar um markaði fyrir fjármálagerninga. 

Með lögum um verðbréfamiðlun nr. 27/1986 var hugtakið verðbréf fyrst skilgreint í lögum. 

Fyrir þann tíma hafði hugtakið aftur á móti verið notað í almennu talmáli. Samkvæmt 1. gr. 

fyrrnefndra laga þá var hugtakið verðbréf skilgreint sem hvers konar framseljanleg 

kröfuréttindi til peningagreiðslu eða ígildis hennar, svo og framseljanleg skilríki fyrir 

eignarréttindum að öðru en fasteign eða einstökum lausafjármunum. Í greinargerð var kveðið 

á um að kröfuréttindin væru ekki bundin við ákveðið form skuldbindingar, svo lengi sem 

skuldbindingin væri hæf til framsals, sama þótt það framsal yrði að fara fram skriflega eða 

með öðrum hætti.143  

Hugtakið verðbréf er skilgreint í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga en samkvæmt 

60. tölul. 1. mgr. 4. gr. laganna eru verðbréf, þ.e. þau framseljanlegu verðbréf sem unnt er að 

eiga viðskipti með á fjármagnsmarkaði, að undanskildum greiðsluskjölum. Þá er talið upp þrjá 

flokka verðbréfa, þ.e. hlutabréf, skuldabréf og önnur verðbréf. Nánar verður gerð grein fyrir 

þeim hér á eftir.  

Samkvæmt framangreindri skilgreiningu þá geta hinir ýmsu fjármálagerningar fallið undir 

skilgreiningu verðbréfa að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.144 Í ákvæðinu eru fjögur skilyrði 

sem þarf að uppfylla til að falla undir skilgreiningu á hugtakinu verðbréf samkvæmt lögum um 

markaði fyrir fjármálagerninga. Í fyrsta lagi þarf gerningur að vera framseljanlegur. Í öðru lagi 

þarf að vera um flokk verðbréfa að ræða. Í þriðja lagi þarf að vera unnt að eiga viðskipti með 

gerninginn á fjármagnsmarkaði. Í fjórða lagi getur gerningurinn ekki verið greiðsluskjal.  

a) Gerningurinn þarf að vera framseljanlegur 

Fyrsta skilyrði skilgreiningarinnar lítur að framseljanleika. Framseljanleiki verðbréfa felst í því 

að réttindi þau sem felast í eignarhaldi á þeim geti færst yfir á annan aðila.145 Framseljanleiki 

verðbréfa snýr einnig að því að hægt sé að eiga viðskipti með þau án takmarkana. Þannig geta 

 
143 Alþt. 1985, A-deild, þskj. 380 - 202. mál, athugasemdir við 1. gr. 
144 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 1081 - 624. mál 114. 
145 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7. mál, 69. 
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ákveðnar takmarkanir leitt til þess að örðugt sé að framselja verðbréfin.146 Í dómi Hæstaréttar 

Íslands nr. 722/2012 komst dómurinn aftur á móti að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að 

framsal væri háð samþykki gagnaðila þá uppfyllti það aftur á móti skilyrði þess að teljast 

framseljanlegur gerningur.147  

Þær sýndareignir sem fjallað var um hér að framan eru líkt og flestar sýndareignir að fullu 

framseljanlegar án nokkurra hamla. Í hverri hvítbók kemur fram hvort sýndareign sé 

framseljanleg eða ekki. Þannig getur aðili selt sýndareign á ýmsum vettvöngum, eins og nánar 

er farið yfir í lið c) hér á eftir. Má þar af leiðandi álykta að allar sýndareignir sem möguleiki er 

að framselja uppfylli þetta skilyrði.  

b) Flokkur verðbréfa 

Annað skilyrði skilgreiningarinnar er að um flokk verðbréfa sé að ræða. Í skilgreiningunni er 

að finna þrjá mismunandi flokka verðbréfa sem settir eru fram í dæmaskyni í a. til c. lið 60. 

tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga. Ekki er nákvæmlega kveðið á um 

það í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga hvað flokkur verðbréfa sé með nákvæmum 

hætti. Hins vegar má álykta að til að teljast sem flokkur verðbréfa þarf fjármálaafurð að hafa 

sömu eiginleika og þau verðbréf sem talin eru upp í dæmaskyni. Ályktunin byggir annars vegar 

á því að flokkarnir sem taldir eru upp í dæmaskyni í ákvæðinu eru skilgreindir með opnum 

hætti. Hún byggir hins vegar á því að markmið laganna hefur verið að túlka hugtakið rúmt 

þannig að líklegra sé að nýjar fjármálaafurðir falli undir gildissvið laganna.148 Í könnun ESMA 

taldi meirihluti þeirra lögbæru yfirvalda sem tóku þátt að hluti ofangreindra sýndareigna 

uppfylltu skilyrðið um að teljast sem flokkur verðbréfa.149 

Í a. lið er skilgreindur flokkur verðbréfa sem eru hlutabréf í fyrirtækjum og önnur verðbréf 

sem eru ígildi hlutabréfa í fyrirtækjum, sameignarfélögum eða öðrum einingum og 

innlánsskírteini vegna hlutabréfa. 

Í fyrsta lagi geta verðbréf verið hlutabréf sem gefin eru út í samræmi við lög um hlutafélög 

nr. 2/1995 (hér eftir „lög um hlutafélög“).150 Samkvæmt skilgreiningu fræðimanna er 

hlutabréf skriflegt skjal sem hlutafélag gefur út til hluthafa sem sönnunargagn fyrir þeim hlut 

 
146 The Committee of European Securities Regulators, „Technical Advice on Possible Implementing Measures of 
the Directive 2004/39/EC on Markets in Financial Instruments“ (apríl 2005) CESR/05-290b, 84. 
147 Hrd. 22. mars 2013 í máli nr. 722/2012, V. kafli. 
148 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 383 - 347. mál, 23. 
149 European Securities and Markets Authority (n. 132) 5. 
150 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 142) 77. 
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sem hann á í félaginu.151 Í lögum um hlutafélög segir í 27. gr. að hlutabréf skulu vera gefin út 

til nafngreinds aðila og að þau megi ekki afhenda fyrr en skráning hefur farið fram og hluturinn 

að fullu greiddur. Af því leiðir að sýndareignir geta ekki talist vera hlutabréf í skilningi laga um 

hlutafélög þó að einkenni tiltekinna sýndareigna líkist mjög einkennum hlutabréfa. 

Í öðru lagi geta verðbréf verið ígildi hlutabréfa í fyrirtækjum, sameignarfélögum eða 

öðrum einingum. Með ígildi hlutabréfa er átt við verðbréf sem hafa sambærilegt viðskiptalegt 

gildi og framseljanleg hlutabréf.152 Eigendur hlutabréfa öðlast ýmiss réttindi eins og til dæmis 

rétt til arðs eða annarra greiðslna frá félagi, sbr. XII. kafli laga um hlutafélög, eða atkvæðisrétt 

um málefni félagsins á hluthafafundi, sbr. 82. gr. laga um hlutafélög. Hvort fjármálaafurð falli 

undir það að vera ígildi hlutabréfa er háð mati hverju sinni. 153  

FINOM og Polybius Bank sýndareignirnar sem skilgreindar eru hér að framan veita 

eigendum sínum rétt til hlutdeildar í hagnaði í formi arðgreiðslna af einhverju tagi. Að auki þá 

hafa eigendur FINOM sýndareignarinnar rétt til að taka þátt í stjórnun á sameign allra eigenda 

og rétt til hlutdeildar í eignum félagsins. Þannig eru framangreindar sýndareignir með 

eiginleika og réttindi sem svipa til hlutabréfa.  

Má þar af leiðandi álykta, sérstaklega í ljósi þess að markmið laganna er að hafa ákvæðið 

opið, til að tryggja að fleiri fjármálaafurðir geti fallið undir skilgreiningu laganna, að 

sýndareignir með sömu einkenni og FINOM eða Polybius Bank geti verið skilgreindar sem 

flokkur annarra verðbréfa sem séu ígildi hlutabréfa. Hvað hinar sýndareignirnar varðar þá er 

hægt að útiloka að Filecoin uppfylli skilyrði um að vera ígildi hlutabréfa. PAquarium og 

Crypterium greiða hlutdeild af hagnaði eða tekjum til eigenda sýndareignarinnar. Þar af 

leiðandi má jafnframt álykta að þær geti uppfyllt framangreint skilyrði.  

Að lokum þá segir í ákvæðinu að um sé að ræða ígildi hlutabréfa í fyrirtækjum, 

sameignarfélögum eða öðrum einingum.154 Samkvæmt framangreindu þá er ákvæðinu ætlað 

að ná til sem flestra lögaðila eða efnahagslegra eininga án tillits til sérstakra félagaforma. 

Þannig gildir ákvæðið um framseljanleg skírteini fyrir eignarréttindum sem geta talist vera 

ígildi hlutabréfa.155 

 
151 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög einkahlutafélög og fjármálamarkaðir (Hið Íslenska Bókmenntafélag 2003) 
169. 
152 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 142) 78. 
153 sama heimild. 
154 Ákvæðið er ætlað að innleiða ensku útfærsluna þar sem segir „shares in companies and other securities 
equivalent to shares in companies, partnerships or other entities.“   
155 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 142) 78. 
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Að teknu tilliti til alls þess sem að framan greinir þá má álykta að sýndareignir sem hafa 

einkenni FINOM, Polybius Bank, PAquarium og Crypterium geti uppfyllt öll framangreind 

skilyrði og þar af leiðandi talist sem flokkur verðbréfa samkvæmt skilgreiningu 60. tölul. 1. 

mgr. 4. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga. Aftur á móti má álykta að hreinar 

þjónustumyntir eða nytjamyntir líkt og Filecoin uppfylli ekki framangreint skilyrði ákvæðisins. 

Er það jafnframt í samræmi við niðurstöður og ályktanir ESMA.156 

Í b. lið ákvæðisins er skilgreindur flokkur framseljanlegra verðbréfa sem eru skuldabréf 

eða önnur tryggð skuldaskjöl, þ.m.t. innlánsskírteini vegna slíkra verðbréfa. Í c. lið er 

skilgreindur flokkur annarra verðbréfa sem veita rétt til að kaupa eða selja framseljanleg 

verðbréf eða leiða til uppgjörs í reiðufé sem ákvarðast með tilliti til framseljanlegra verðbréfa, 

gjaldmiðla, vaxta eða ávöxtunarkrafna, hrávara eða annarra vísitalna eða mælikvarða. 

Framangreindar sýndareignir falla ekki undir flokka verðbréfa samkvæmt b. og c. lið. Hins 

vegar eru sýndareignir mismunandi eins og þær eru margar. Er því ómögulegt að slá því föstu 

hvort sýndareignir sem falla undir síðastnefnda töluliði séu nú þegar til eða komi á einhverjum 

tímapunkti fram.  

c) Það þarf að vera unnt að eiga viðskipti með gerninginn á fjármagnsmarkaði 

Þriðja skilyrði skilgreiningarinnar er að það þarf að vera unnt að eiga viðskipti með gerninginn 

á fjármagnsmarkaði. Hugtakið fjármagnsmarkaður er ekki skilgreint í lögunum. Í 

athugasemdum við frumvarp er varð að lögum um verðbréfaviðskipti er hugtakið skilgreint 

sem viðskipti á skipulegum verðbréfamarkaði, á markaðstorgi fjármálagerninga eða viðskipti 

fyrir milligöngu verðbréfafyrirtækis.157 Í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga er jafnframt 

að finna nýjan viðskiptavettvang sem álykta má að falli undir að vera fjármagnsmarkaður þó 

ekki sé kveðið á um það í frumvarpi laganna.158  

Það er hægt að eiga viðskipti með sýndareignir á margvíslegum vettvangi. Í grunninn má 

skipta þeim upp í miðstýrða og ómiðstýrða vettvanga. Viðskipti með sýndareignir á 

miðstýrðum vettvangi er algengasta leiðin til að fjárfesta í sýndareignum. Viðskiptin ganga 

þannig fyrir sig að notandi leggur inn á vettvanginn áður en hann byrjar að eiga viðskipti á 

honum. Þannig ef hugsanlegur notandi á sýndareign þá þarf hann að láta af hendi einkalykilinn 

 
156 European Securities and Markets Authority (n. 132) 3. 
157 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7. mál, 69. 
158 Ekkert er kveðið á um hugtakið fjármagnsmarkaður í frumvarpi að lögum um markaði fyrir fjármálagerninga 
en hugtakið bregður fyrir í skilgreiningu á verðbréfum. 
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sinn til vettvangsins áður en hann hefur viðskipti. Miðstýrðu vettvangarnir virka jafnframt 

þannig að færslur eru aðeins skráðar í dreifða færsluskrá hverrar sýndareignar fyrir sig þegar 

notandi leggur inn sýndareign eða tekur hana út af viðskiptavettvanginum.159 Þannig eru 

færslur sem eiga sér stað á sjálfum vettvanginum ekki skráðar í hvert sinn í dreifðu 

færsluskránna. Viðskipti sem fara fram á ómiðstýrðum vettvangi eru hins vegar án allra 

milliliða og eru skráð beint í dreifða færsluskrá viðkomandi sýndareignar.160 

Samkvæmt framangreindu þá fara daglega fram viðskipti með rafmyntir á ýmsum 

vettvangi. Með hliðsjón af framseljanleika sýndareigna á vettvangi má álykta að hægt sé að 

eiga viðskipti með sýndareignir á fjármagnsmörkuðum. 

Framangreind ályktun er í takt við skoðanir lögbæru yfirvaldanna sem ESMA lagði 

könnunina undir. Þar töldu 21 af 25 aðildarríkjum sýndareignir uppfylla skilyrðið um að unnt 

væri að eiga viðskipti með þær á fjármagnsmarkaði. Voru sýndareignir almennt taldar uppfylla 

skilyrðið á þeim grundvelli að þar sem hægt væri að eiga viðskipti með þær á margvíslegum 

vettvangi þá væri möguleiki að eiga viðskipti með þær á viðskiptavettvangi líkt og þeir eru 

skilgreindir í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga.161  

d) Gerningurinn getur ekki talist vera greiðsluskjal 

Greiðsluskjöl líkt og kveðið er á um í skilyrði þessu eru til dæmis tékkar og 

greiðslukortanótur.162 Notkun tékka og greiðslukortanóta er farin að heyra sögunni til. Ólíklegt 

verður að teljast að sýndareignir falli undir að vera greiðsluskjöl. Verður þar af leiðandi gengið 

út frá þeirri forsendu að sýndareignir uppfylli það skilyrði að falla ekki undir að vera 

greiðsluskjal.  

Með hliðsjón af öllu því sem fram kemur hér að framan má álykta að þær sýndareignir 

sem er ætlað að veita fjárhagsleg réttindi geti fallið undir að vera verðbréf líkt og hugtakið er 

skilgreint í lögum um markaði fyrir fjármálagerninga. Með hliðsjón af skilyrðinu að um flokk 

 
159 Þetta eru svokallaðar „on-chain“ og „off-chain“ færslur. Miðstýrðu viðskiptavettvangarnir eru í raun markaðir 
sem hafa þróast sem viðbót við hina hefðubundu ómiðstýrðu viðskiptavettvanga sem er grunn einkenni DLT-
tækninnar. Miðstýrðu viðskiptavettvangarnir gera viðskipti með rafmyntir notendavænni og auðvelda 
einstaklingum að halda utan um mikið magn af rafmyntum. Með fjölgun sýndareigna hafa sprottið upp 
margvíslegir miðstýrðir viðskiptavettvangar. Einn slíkur gengur undir nafninu Binance en þar geta aðilar lagt inn 
sýndareignir eða ríkisgjaldmiðla og byrjað að eiga viðskipti með margvíslegar rafmyntir. Þannig eru þessir 
viðskiptavettvangar milliaðilar sem aðstoðar aðilum að framkvæma færslur. Má í mörgum tilfellum líkja hlutverki 
þeirra við hlutverk bankastofnana.  
160 European Securities and Markets Authority (n. 126) 44. 
161 European Securities and Markets Authority (n. 132) 7. 
162 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 142) 75–77; Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7. mál, 69. 
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verðbréfa sé að ræða, þá má jafnframt álykta að ýmsar tegundir af blönduðum sýndareignum 

sem eru annars vegar fjárfestingategund og hins vegar greiðslutegund eða þjónustutegund 

geti jafnframt fallið undir skilgreiningu verðbréfa. 

3.3.6 Peningamarkaðsgerningar/peningamarkaðsskjöl 

Samkvæmt b-lið 15. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga þá teljast 

peningamarkaðsgerningar til fjármálagerninga. Hugtakið peningamarkaðsgerningur er ekki 

sérstaklega skilgreint í lögunum en það eru gerningar sem viðskipti fara venjulega fram með 

á peningamarkaði, svo sem ríkisvíxlar, innlánsskírteini og viðskiptabréf að undanskildum 

greiðsluskjölum. Hugtakið peningamarkaður er ekki skilgreint sérstaklega í lögunum en 

almennt nær hugtakið til markaðar með lán til skemmri tíma.163  

Peningamarkaði má lýsa sem heildsölumarkaði þar sem fyrirtæki verða sér út um 

skammtímafjármögnun. Stór hluti markaðarins felst í millibankalánum og endurhverfum 

viðskiptum fjármálafyrirtækja við Seðlabanka Íslands. Viðskipti fara þannig fram að lántaki 

afhendir lánveitanda, eða gefur út til lánveitanda, skilgreint magn af skjölum, til dæmis víxla, 

skuldabréf eða viðskiptabréf, sem teljast vera peningamarkaðsskjöl, gegn því að fá afhent 

lausafé í staðinn. Lántaki tekur á sig skuldbindingu um að endurgreiða lánið sem hann fær 

með vöxtum, gegn því að fá peningamarkaðsskjölin afhent aftur. Til einföldunar má líta á 

peningamarkaðsskjölin sem veð fyrir lánveitanda. Tímalengd fyrirgreiðslu á þessum markaði 

er almennt mjög stutt og aldrei til lengri tíma en 12 mánaða.164 

Með hliðsjón af skilgreiningu á hugtakinu peningamarkaðsgerningur hér að framan þá 

uppfylla fyrrgreindar sýndareignir ekki skilyrðið til að teljast peningamarkaðsgerningar.    

3.3.7 Hlutdeildarskírteini 

Samkvæmt c-lið 15. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga þá teljast 

hlutdeildarskírteini til fjármálagerninga. Hugtakið hlutdeildarskírteini er ekki sérstaklega 

skilgreint í lögunum en í greinargerð með frumvarpi að lögum um verðbréfaviðskipti er vísað 

í skilgreiningu hugtaksins í lögum um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði nr. 30/2003.  

Í dag er að finna skilgreiningu á hugtakinu annars vegar í lögum um verðbréfasjóði nr. 

128/2011 og hins vegar lögum um rekstraraðila sérhæfða sjóða nr. 45/2020. Skilgreining 

hugtaksins í fyrrnefndu lögunum segir að hlutadeildarskírteini sé fjármálagerningur sem er 

 
163 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 142) 85. 
164 sama heimild. 
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staðfesting á tilkalli allra þeirra sem eiga hlutdeild í sjóði um sameiginlega fjárfestingu eða 

einstakri deild hans til verðbréfaeignar sjóðsins. Skilgreining í síðarnefndu lögunum segir hins 

vegar að hlutadeildarskírteini sé fjármálagerningur sem sé staðfesting á tilkalli allra þeirra sem 

eiga hlutdeild í hlutdeildarsjóði eða einstakri deild hans til eigna sjóðsins. 

Með hliðsjón af framangreindum skilgreiningum þá má segja að hlutdeildarskírteini sé 

staðfesting á tilkalli til eignar hjá öllum þeim sem eiga hlutdeild í sjóði um sameiginlega 

fjárfestingu eða hlutdeildarsjóði, eða einstakra deilda þessara sjóða. Rekstrarfélög 

verðbréfasjóða eða sérhæfðra sjóða gefa út hlutdeildarskírteini til þeirra sem fjárfesta í 

sjóðunum.165 Fyrrgreindar sýndareignir eru ekki þannig gerðar að þær falli undir þessa 

skilgreiningu. Aftur á móti er mögulegt að útgefandi sýndareigna geti talist vera sérhæfður 

sjóður líkt og hugtakið er skilgreint í lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða nr. 45/2020, sbr. 

4.3.6. 

3.3.8 Afleiður 

Samkvæmt d-lið 15. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga þá teljast 

afleiður til fjármálagerninga. Hugtakið afleiða er nánar útfært í 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. laganna 

en þar er að finna upptalningu í átta stafliðum á mismunandi tegundum af afleiðum sem allar 

teljast vera fjármálagerningar.  

Hér er um að ræða afleiður sem eru ekki framseljanlegar og teljast þar af leiðandi ekki til 

verðbréfa. Hugtakið afleiða er sjálft ekki skilgreint í lögunum heldur eru taldar upp 

mismunandi tegundir afleiðna. Skilgreiningu á hugtakinu er að finna í eldri lögum um 

verðbréfaviðskipti nr. 33/2003. Þar er hugtakið afleiða skilgreint sem samningur þar sem 

uppgjörsákvæði byggist á breytingu einhvers þáttar á tilteknu tímabili, svo sem vaxta, gengis 

gjaldmiðla, verðbréfaverðs, verðbréfavísitölu eða hrávöruverðs.166 

Verðmæti afleiðna eru leiddar af öðrum réttindum. Þær afleiður sem nefndar eru í 1. tölul. 

1. mgr. 4. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga hafa allar mismunandi eiginleika. Þannig 

geta afleiður samkvæmt a. lið verið valréttarsamningar, framtíðarsamningar, 

skiptasamningar, framvirkir vaxtasamningar og aðrar afleiður sem byggjast á verðbréfum, 

gjaldmiðlum, vöxtum, ávöxtunarkröfu, losunarheimildum, öðrum afleiðum, fjárhagslegum 

vísitölum eða fjárhagslegum viðmiðum sem gera má upp efnislega eða með reiðufé. Á sama 

 
165 Frekari upplýsingar um útgáfu hlutdeildarskírteina er meðal annars að finna í lögum um rekstraraðila 
sérhæfða sjóða nr. 45/2020, Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 389 - 341. mál. 
166 B-liður 2. tölul. 2. gr. laga nr. 33/2003. 
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tíma þá byggja afleiður í b. lið til d. lið á hrávörum. Sýndareign getur ekki talist vera hrávara. 

Þannig geta sýndareignir ekki talist afleiður samkvæmt b. til d. lið. ákvæðisins þar sem hrávara 

þarf að vera skiptanleg vara og getur ekki verið stafræn eign.167 Valréttarsamningar, 

framtíðarsamningar, skiptasamningar og framvirkir samningar eru allir með mismunandi 

einkenni en hér að aftan er að finna helstu einkenni samninganna. 

Valréttarsamningar (e. options) eru samningar sem veita öðrum samningsaðila, kaupanda, 

rétt en ekki skyldu til að kaupa eða selja tiltekna eign á fyrirframákveðnu verði, valréttargengi, 

á tilteknu tímamarki eða innan tiltekinna tímamarka. Þessir samningar er einnig þekktir sem 

kaup- og söluréttarsamningar. Endurgjald fyrir þessa samninga er ákveðið gjald sem segir til 

um markaðsvirði valréttarins við upphaf samningstímans.168 

Framtíðarsamningar eru staðlaðir samningar sem kveða á um skyldu samningsaðila til að 

kaupa eða selja tiltekna eign fyrir ákveðið verð á fyrirframákveðnum tíma. Virði 

framtíðarsamninga er oft reiknað út daglega og skráð í kauphöllum og samningsaðili 

reikningsfærður í samræmi við það.169 Uppgjör framtíðarsamninga fer ýmist fram með 

afhendingu undirliggjandi eigna, til dæmis hlutabréfa, eða með fjárhagslegu uppgjöri. 

Staðlaðir samningar þýðir að þeir eru ekki sérsniðnir að þörfum hvers og eins viðskiptavinar. 

Í mörgum tilfellum eru kauphallir mótaðilar í þessum samningum. Þeir geta bæði verið 

framseljanlegir og óframseljanlegir. Efnislega eru framtíðarsamningar mjög líkir framvirkum 

samningum, sbr. umfjöllun hér á eftir.170  

Skiptasamningar (e. swaps) eru samningar sem kveða á um að hvor samningsaðila greiði 

hinum fjárhæð á tilteknum samningstíma sem tekur mið af breytingum á undirliggjandi 

viðmiði, til að mynda vöxtum eða gjaldmiðlum. Skipti geta farið fram oftar en einu sinni á 

samningstímanum en aðilar semja um það við samningsgerð.171 Það er möguleiki að gera 

skiptasamninga með gjaldmiðla, hlutabréf, fjárhagslegar vísitölur og ávöxtunarkröfur. Þeir eru 

oft gerðir í þeim tilgangi að eyða út áhættu en einnig getur verið um spákaupmennsku að 

ræða.172  

 
167 The Committee of European Securities Regulators (n. 146) 13. 
168 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7. mál, athugasemdir við 2. gr. 
169 sama heimild, athugasemdir við 2. gr. 
170 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 142) 89. 
171 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7. mál, athugasemdir við 2. gr. 
172 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 142) 90. 
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Framvirkir samningar eru óframseljanlegir samningar sem kveða á um skyldu 

samningsaðila til að kaupa eða selja tiltekna eign fyrir ákveðið verð á fyrirframákveðnum 

tíma.173 Framvirkir samningar eru ólíkir valréttarsamningum þar sem fyrrnefndu samningarnir 

skylda útgefanda að kaupa eða selja undirliggjandi verðmæti á fyrirframákveðnu verði og 

tíma. Framvirkir samningar geta kveðið á um skyldu til að kaupa eða selja fjármálagerninga 

líkt og hlutabréf og skuldabréf eða verðmæti sem ekki teljast til fjármálagerninga, t.d. 

gjaldmiðla. 

Sýndareignir geta verið notaðar sem undirliggjandi eign í afleiðusamningi. Til dæmis er 

hægt að gera framvirkan samning þar sem undirliggjandi viðmið er rafmyntin Bitcoin. Aðilar 

semja þannig að á ákveðnum uppgjörsdegi skuli samningsaðili afhenda gagnaðila sínum eitt 

Bitcoin gegn fyrirfram ákveðnu gagngjaldi. Ef gagngjaldið er hærra en virði eins Bitcoin á 

uppgjörsdegi þá hagnast sá sem selur Bitcoin-ið en ef virði Bitcoin er hærra en gagngjaldið á 

uppgjörsdegi þá tapar hann. Þegar sýndareignir eru undirliggjandi í afleiðusamningum þá 

gildir löggjöf á sviði fjármálastarfsemi um sjálfan afleiðusamninginn en ekki sýndareignina.174  

Með hliðsjón af virkni framangreindra afleiðusamninga þá má álykta að sýndareignir í kafla 

3.3.3 hér að framan samsvari ekki virkni framangreindra samninga. Er sú niðurstaða í 

samræmi við skoðun lögbæru yfirvaldanna í könnun ESMA.175 Snjallsamningar sem búa að 

baki sýndareignum geta aftur á móti verið margvíslegir, líkt og virkni Chainlink 

sýndareignarinnar sem fjallað er um í kafla 2.2.3 hér að framan. Þar er snjallsamningur 

tengdur við rauntímagögn úr umheiminum til dæmis er varða upplýsingar um veður eða 

hlutabréfaverð. Möguleikinn á að forrita snjallsamning sem hefur einkenni afleiðusamnings 

er þar af leiðandi hugsanlegur. Myndi þá viðkomandi sýndareign geta fallið undir skilgreiningu 

á hugtakinu afleiða.  

3.3.9 Losunarheimildir í formi eininga í skilningi laga um loftlagsmál  

Samkvæmt e-lið 15. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga þá teljast 

losunarheimildir í formi eininga í skilningi laga um loftlagsmál til fjármálagerninga.  

Í 8. tölul. 1. mgr. laga um loftlagsmál, nr. 70/2012, er að finna skilgreiningu á hugtakinu 

losunarheimild. Þar segir að losunarheimild sé heimild til losunar gróðurhúsalofttegunda. Ein 

 
173 Alþt. 2007, A-deild, þskj. 7 - 7. mál, athugasemdir við 2. gr. 
174 Til frekari útskýringar þá má líkja þessu við að hrávörur, til dæmis nautgripur. Framangreind hrávara getur 
verið undirliggjandi eign í afleiðusamningi en það þýðir ekki að löggjöf á sviði fjármálastarfsemi gildi um sjálfan 
nautgripin og meðferð hans.   
175 European Securities and Markets Authority (n. 132) 16. 



  

 
 

47 

losunarheimild jafngildir heimild til losunar á einu tonni af koldíoxíðígildi. Hægt er að eiga 

viðskipti með fyrrnefndar losunarheimildir í viðskiptakerfi Evrópusambandsins með 

losunarheimildir. Viðskiptakerfið hefur verið starfrækt innan Evrópusambandsins frá árinu 

2005 en því er ætlað að mynda hagrænan hvata til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

Ísland hóf að taka þátt í viðskiptakerfinu í janúar 2012. Reglur kerfisins gera tiltekinni starfsemi 

skylt að standa skil á losunarheimildum í samræmi við losun sína á gróðurhúsalofttegundum 

sem heyra undir kerfið. Þannig geta fyrirtæki sem eiga umfram losunarheimildir selt þær á 

markaði og fyrirtæki sem vantar losunarheimildir keypt fleiri.176  

Í ljósi hinnar sértæku stöðu losunarheimilda þá geta framangreindar sýndareignir ekki 

fallið undir það að teljast sem losunarheimild í formi eininga í skilningi laga um loftlagsmál. 

 

3.4 Áætlaðar breytingar á MiFID II regluverkinu samhliða tillögu að reglugerð um markaði 

fyrir sýndareignir 

Samhliða tillögu að reglugerð um markaði fyrir sýndareignir eru gerðar tillögur að breytingum 

á öðru regluverki meðal annars MiFID II regluverkinu. Tilgangurinn með því er að ná utan um 

myntvæðingu hefðbundinna fjármálagerninga. Þannig er áætlað að breytingar á MiFID II 

regluverkinu muni tryggja það að notkun DLT-tækninnar á sviði fjármálaþjónustu muni falla 

undir gildissvið regluverksins.177 

Tillaga að breytingu á MiFID II tilskipuninni og fleiri tilskipunum er hluti af heildarpakka 

sem er ætlað að styðja við og auðvelda stafræna væðingu á sviði fjármálastarfsemi. Ásamt 

tillögunni um markaði fyrir sýndareignir og um breytingar á MiFID II tilskipuninni er að finna 

tillögu að reglugerð um tilraunaútgáfu á markaðsinnviðum sem byggja á dreifðum 

færsluskrám178 og tillögu að reglugerð um stafrænt gallaþol reksturs innan fjármálageirans en 

hugtakið stafrænt gallaþol reksturs er skilgreint í tillögunni.179 

Í sjöttu grein tillögunnar um breytingu á MiFID II tilskipuninni er lagt til að gerðar séu 

breytingar á 15. tölul. 1. mgr. 4. gr. MiFID II tilskipuninni þannig í staðinn fyrir núverandi 

 
176 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 1189 - 751. mál 36. 
177 Commission, „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-
assets, and amending Directive (EU) 2019/1937“ (n. 82) 2. 
178 Commission, „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for 
market infrastructures based on distributed ledger technology.“ (Communication) COM(2020) 594. 
179 Commission, „Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council for operational 
resilience on the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 
600/2014 and (EU) No 909/2014,“ (Communication) COM(2020)595. 
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orðalag kemur: „fjármálagerningar eru þeir gerningar sem tilgreindir eru í C-þætti I. viðauka, 

þar með talið gerningar sem útgefnir eru með því að nota dreifða færsluskráa tækni;“.180 Að 

auki er lagt til að breytingar verði gerðar á 16., 17., 19., 47., og 48. gr. MiFID II tilskipunarinnar. 

Þeim breytingum er ætlað að innleiða ákvæði í tengslum við tillögurnar sem á að innleiða 

samhliða breytingum á MiFID II tilskipuninni og setningu reglugerðar um markaði fyrir 

sýndareignir. 

  

3.5 Niðurstaða  

Í þessum kafla var komist að þeirri niðurstöðu að tilteknar sýndareignir geta fallið undir 

skilgreiningu laga um markaði fyrir fjármálagerninga á hugtakinu fjármálagerningur þegar þær 

uppfylla eiginleika lagalegrar skilgreiningar einhverra tegundar fjármálagerninga.  

Í kafla 3.2 var farið yfir þróun regluverksins innan Evrópusambandsins á sviði 

fjármálaþjónustu frá Segré skýrslunni til setningar MiFID II regluverksins. Stefnt er á 

innleiðingu MiFID II regluverksins nú á 151. löggjafarþingi með lögum um markaði fyrir 

fjármálagerninga en samhliða þeim eru meðal annars gerðar breytingar á lögum um 

verðbréfaviðskipti, lögum um fjármálafyrirtæki ásamt breytingum á hugtakanotkun og 

tilvísunum í tugum annarra laga. 

Í kafla 3.3 var farið yfir hvenær tilteknar sýndareignir falla undir skilgreiningu á hugtakinu 

fjármálagerningur. Í upphafi var farið yfir stöðu sýndareigna sem veita fjárhagsleg réttindi og 

ásamt því að gera grein fyrir sex mismunandi tegundum af sýndareignum sem ESMA studdist 

við í könnun sem gerð var meðal lögbærra yfirvalda inna Evrópusambandsins. Þessar 

sýndareignir töldust ýmist vera fjárfestingartegund, þjónustu- eða nytjategund, 

greiðslutegund eða blandaðar tegundir. 

Í kafla 3.3.4 var farið yfir hvað fjármálagerningar væru og hvernig hugtakið er skilgreint í 

lögum um markaði fyrir fjármálagerninga. Því næst var farið yfir hvort að fyrrnefndar 

sýndareignir falli undir skilgreiningu á tegundum sýndareigna. Í fyrsta lagi var komist að því að 

þær sýndareignir sem teldust vera fjárfestingartegund, eða voru blandaðar sýndareignir með 

einkenni fjárfestingartegundar, féllu undir skilgreiningu laga á hugtakinu verðbréf. Í öðru lagi 

var komist að því að sýndareignirnar gætu ekki fallið undir skilgreiningu laganna á 

 
180 Í tillögunni segir orðrétt: „‘financial instrument’ means those instruments specified in Section C of Annex I, 
including such instruments issued by means of distributed ledger technology“ en núverandi orðalag ákvæðisins 
segir hins vegar: „‘financial instrument’ means those instruments specified in Section C of Annex I;“. 
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hugtökunum peningamarkaðsgerningar, hlutdeildarskírteini, afleiður eða losundarheimildir í 

formi eininga í skilningi laga um loftlagsmál. Hins vegar var það ekki útilokað að sýndareignir 

sem uppfylltu skilyrði samkvæmt skilgreiningu framangreindra fjármálagerninga gætu fallið 

undir skilgreiningu hugtakanna. Þannig er til dæmis möguleiki að forrita snjallsamning sem 

hefur einkenni afleiðusamnings og myndi sýndareignin þar af leiðandi falla undir skilgreiningu 

á afleiðu. 

Að lokum var farið yfir áætlaðar breytingar á MiFID II regluverkinu samhliða reglugerð um 

markaði fyrir sýndareignir en þar er lagt til að gerð sé breyting á 15. tölul. 1. mgr. 4. gr. MiFID 

II. Við ákvæðið er lagt til að setningunni „þar með talið gerningar sem útgefnir eru með því að 

nota dreifða færsluskráa tækni“ sé bætt við.  
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4 Útboð og upplýsingaskylda 

4.1 Almennt 

Hér að framan er að finna umfjöllun um annars vegar sýndareignir og hins vegar 

fjármálagerninga. Með því að bera saman virkni tiltekinna sýndareigna við lagalega 

skilgreiningu á fjármálagerningum var komist að þeirri ályktun að tilteknar sýndareignir geta 

fallið undir skilgreiningu á hugtakinu fjármálagerningur. Þannig gildir löggjöf á sviði 

fjármálastarfsemi um þessar tilteknu sýndareignir. Sýndareignir eru boðnar almenningi og 

fjárfestum með gerningi er kallast rafmyntarútboð. Markmið þessa kafla er að gera grein fyrir 

hvað rafmyntarútboð eru, hvaða reglur gilda hér á landi í tengslum við rafmyntarútboð á 

fjárfestingarmyntum, hver upplýsingaskylda bjóðandans er og hvaða viðurlög eru við brotum 

á upplýsingaskyldu.  

Í kafla 4.2 er fjallað ítarlega um rafmyntarútboð, hvernig þau fara fram og hvaða 

upplýsingar koma fram áður en þær eru boðnar út. Að auki er fjallað um þær upplýsingar sem 

veittar eru í hvítbókum ásamt því að taka dæmi um rafmyntarútboð á fjárfestingarmynt.  

Í kafla 4.3 er fjallað um hvaða reglur geta gilt í rafmyntarútboðum.  

Í kafla 4.4 er að lokum fjallað um hver upplýsingaskylda útgefanda er áður en 

fjárfestingarmynt er boðin í rafmyntarútboði. Er í fyrsta lagi fjallað um hverjir eru skyldugir að 

birta lýsingu, í öðru lagi er fjallað um mismunandi tegundir lýsinga, í þriðja lagi er fjallað um 

þær upplýsingar sem útgefanda ber að birta í lýsingu og í fjórða lagi er fjallað um hvaða 

afleiðingar það getur haft ef skilyrði laganna er ekki uppfyllt.  

 

4.2 Rafmyntarútboð 

4.2.1 Almennt 

Með rafmyntarútboðum geta útgefendur sýndareigna safnað fjármagni fyrir tilgreind verkefni 

sem sýndareigninni er ætlað að fjármagna. Hér á landi hefur hugtakið rafmyntarútboð verið 

notað um þessa tegund af fjármögnun hvort sem um útboð á rafmynt er að ræða eða 

sýndarmynt. Hugtakanotkun á ensku er víðtækari en þar er einnig notast við hugtökin „token 

sales“ eða „coin sales“ eftir því hvort um sé að ræða útboð á rafmynt eða sýndarmynt. Í 

umfjölluninni verður notast við hugtakið rafmyntarútboð, sama hvort um sé að ræða sölu á 

rafmynt eða sýndarmynt. 
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Rafmyntarútboð eiga við um allar tegundir af sýndareignum, sama hvort um sé að ræða 

útboð á þjónustumynt, greiðslumynt eða fjárfestingarmynt. Útgefandi sýndareignar getur 

fengið margvíslegar eignir sem gagngjald fyrir sýndareignina, t.a.m. aðrar sýndareignir sem 

eru almennt samþykktar af almenningi eins og ether eða Bitcoin. Útgefandi útbýr 

upplýsingaskjal um sýndareign áður en hún er boðin almenningi til sölu. Þetta upplýsingaskjal 

kallast hvítbók en þar koma fram helstu upplýsingar um sýndareignina og rafmyntarútboðið. 

Þetta er meginupplýsingaskyldan í rafmyntarútboðum svo lengi sem sýndareignin falli ekki 

undir skilgreiningu laga á hugtakinu verðbréf.181 

Að einhverju leyti má líkja rafmyntarútboðum við skuldabréfaútboð eða hlutafjárútboð. Í 

fyrrnefnda gerningnum fær fjárfestir afhenta tiltekna mynt sem sýnir fram á eignarheimild en 

í síðarnefndu gerningunum fá fjárfestar skjal, ýmist hlutabréf eða skuldabréf, sem sýnir fram 

á eignarrétt. Þau réttindi sem hver mynt veitir fer eftir því hver virkni viðkomandi sýndareignar 

er. 

Hér á landi hefur ekki verið framkvæmt rafmyntarútboð. Þrátt fyrir það þá hafa Íslendingar 

átt kost á því að taka þátt í slíkum gerningi. Hér á eftir er umfjöllun um rafmyntarútboðsferlið 

og hvítbækur. Að lokum er gerð grein fyrir einu rafmyntarútboði sem átti sér stað fyrir 

fáeinum árum en það verður síðar í kaflanum mátað við upplýsingaskyldu útgefanda þegar 

fjárfestingarmyntir eru boðnar í rafmyntarútboðum.  

4.2.2 Fyrirkomulag, framkvæmd og virkni rafmyntarútboða 

Rafmyntarútboð eru í grunninn gerningar þar sem aðilum er boðið að kaupa ákveðið magn af 

sýndareignum gegn greiðslu ákveðins gagngjalds. Sýndareignir geta einkennst á marga 

mismunandi vegu. Þar af leiðandi geta aðilar verið að kaupa ýmiskonar réttindi en ekki aðeins 

hlut í félagi eða skuldabréf eins og í almennum hlutfjár- eða skuldabréfaútboðum. 

Í sumum tilfellum er farið í forsölu á sýndareignum áður en sjálft rafmyntarútboðið er 

framkvæmt. Í forsölunni er fjárfestum gefið tækifæri á að kaupa sýndareign áður 

rafmyntarútboðið er framkvæmt. Mismunandi snjallsamningar búa að baki forsölunni og 

rafmyntarútboðinu en einn helsti tilgangur forsala er að veita hugsanlegum kaupendum 

afslátt, gegn því að þeir kaupi ákveðið magn af sýndareigninni. Þannig geta fjárfestar fengið 

lægra verð á hverja sýndareign sem þeir kaupa með því að taka þátt í forsölu. Forsala á 

sýndareignum getur farið fram áður en búið að þróa vettvanginn að baki sýndareigninni. 

 
181 Chris Brummer (n. 23) 118. 



  

 
 

52 

Þannig eru fjármunirnir sem safnast í forsölunni nýttir til að þróa vettvanginn. Þeir sem 

fjárfesta í forsölum sem þessum reikna með að hagnast þegar sýndareignin er fullþróuð og 

farin að seljast. Í þeim tilvikum eru líklegt að bjóðendur séu ómeðvitað að selja verðbréf, án 

þess að taka tillit til viðeigandi regluverks.182 

Stór rafmyntarútboð geta oft valdið því að verð á öðrum rafmyntum hækkar. Til dæmis 

þegar kaupendur þurfa að kaupa sýndareign með tiltekinni rafmynt, eins og ether eða 

Bitcoin.183 Til að taka þátt í forsölu þarf að fara í gegnum KYC ferli.184 Einnig þurfa fjárfestar að 

kaupa ákveðið magn sem útgefandi hefur sett sem lágmarksmagn.185  

Eftir að sýndareign hefur verið boðin fjárfestum í forsölu þá getur útgefandi hafist handar 

við að þróa verkefnið sem hann er að fjármagna samkvæmt hvítbókinni sem útgefandinn 

hefur útbúið. Eftir að verkefnið hefur verið þróað þá getur útgefandi selt hluta sýndareignanna 

til almennings gegn greiðslu rafmynta. Í þessum fasa gefst almenningi kostur á að fjárfesta í 

sýndareigninni og útgefandinn getur safnað fjármagni frá mörgum mismunandi kaupendum 

eða fjárfestum. Hér er um að ræða nokkurs konar hópfjármögnun en það eru aftur á móti 

fagfjárfestar sem eru að baki um 60 til 80% af heildarfjármagni sem safnast í rafmyntarútboði. 

Þeir koma oftast inn í ferlið með því að taka þátt í forsölu. Þannig fá þeir sýndareignina á 

hagstæðari kjörum.186 Það getur liðið mánuður frá því fjárfestum er boðið að kaupa 

sýndareign í forsölu og þar til rafmyntarútboðið sjálft fer fram.187 

Hafa ber í huga að hættan á því að verkefni verður ekki að raunveruleika er mikil. Orsökin 

getur ýmist verið sú að útgefandi nær ekki að verða sér út um áætlað fjármagn, tölvuþrjótar 

geta komið í veg fyrir framkvæmd verkefnis eða bálkakeðjan höndlar ekki tiltekið verkefni. 

Tæknin er enn ung og hefur þar af leiðandi ekki mótast að öllu leyti.188 

 
182 Juan Batiz-Benet, Marco Santori, og Jesse Clayburgh, „The SAFT Project: Toward a Compliant Token Sale 
Framework“ 1 <https://saftproject.com/static/SAFT-Project-Whitepaper.pdf>. 
183 Chris Brummer (n. 23) 120. 
184 KYC ferli eða „Know your customer“ ferlið er tengt peningaþvættislöggjöfinni en þetta er gert til þess að 
útgefandi viti hver uppruni fjármagnsins er og hvaða aðili er að baki fjárfestingunni en þjónustuveitendur sem 
bjóða upp á viðskipti milli sýndarfjár, rafeyris og gjaldmiðla falla undir gildissvið löggjafarinnar sem og 
þjónustuveitendur stafrænna veskja, sbr. j. og k. liður 1. mgr. 2. gr. peningaþvættislöggjafarinnar. 
185 Martin Quest, Cryptocurrency Master Bundle: Everything You Need to Know about Cryptocurrency and Bitcoin 
Trading, Mining, Investing, Ethereum, ICOs, and the Blockchain (CreateSpace Independent Publishing Platform 
2018), 112 í rafrænni útgáfu. 
186 Chris Brummer (n. 23) 122. 
187 Martin Quest (n. 185), 112 í rafrænni útgáfu. 
188 Chris Brummer (n. 23) 122. 
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Áðurnefnt DAO verkefni er gott dæmi um það hvernig tölvukóðinn kann að leiða til þess 

að verkefni fari ekki á flug. DAO verkefnið var stærsta rafmyntarútboð sem hafði verið 

framkvæmt á sínum tíma. Þar var safnað yfir 150 milljónum Bandaríkjadala frá meira en ellefu 

þúsund einstaklingum og fjárfestum. Hins vegar fann tölvuþrjótur villu í DAO forritinu sem 

varð til þess að hann náði að taka ether mynt að andvirði 3.6 milljónir Bandaríkjadala ófrjálsri 

hendi. Þetta leiddi til þess að verkefnið varð ekki að veruleika.189 Þetta dæmi sýnir hve 

berskjaldaður kóðinn getur verið og mögulega ein af helstu ástæðunum fyrir því af hverju 

tæknin hefur ekki sprungið almennilega út.  

Í flestum rafmyntarútboðum er tilgreind lágmarks fjármögnun sem þarf að nást. Ef 

lágmarkinu er ekki náð þá er fjármagninu sem safnaðist sjálfkrafa skilað til fjárfesta. Hins vegar 

er ekki ljóst hvernig og hvort það er hægt að gera útgefanda ábyrgan ef verkefni verður ekki 

að raunveruleika eða mistekst í öðrum tilfellum, til dæmis ef tölvuþrjótar ná að brjótast inn í 

kerfið og stela sýndareignum eða fjármagni sem hefur safnast í rafmyntarútboði. Aftur á móti 

fer það eftir því hvort um sé að ræða fjárfestingamynt sem fellur undir skilgreiningu laga um 

markaði fyrir fjármálagerninga á hugtakinu fjármálagerningur eða aðrar sýndareignir þar sem 

um fyrrgreindu sýndareignirnar gildir löggjöf á sviði fjármálastarfsemi.190 

4.2.3 Upplýsingar veittar í hvítbókum 

Með rafmyntarútboðum eru sýndareignir boðnar til sölu. Í rafmyntarútboðum gefa 

útgefendur út skjal sem gengur undir nafninu hvítbók. Í hvítbókinni er gerð grein fyrir því 

hvernig tiltekið verkefni er fjármagnað. Þannig eru hvítbækur í grunninn viðskiptaáætlanir. 

Hægt er að nálgast hvítbækur á vefsíðu hvers og eins verkefnis með því að hlaða niður 

skjalinu.191 Þannig er hægt að líkja hvítbókum við útboðslýsingu sem er gefin út þegar verðbréf 

eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. 

Það eru engar fastmótaðar reglur til staðar sem kveða á um hvaða upplýsingar skuli koma 

fram í hvítbókum. Fyrsta hvítbókin sem var gefin út var hvítbókin um Bitcoin. Síðan þá hafa 

þúsundir hvítbóka verið gefnar út. Ganga má út frá því að í öllum rafmyntarútboðum sé að 

finna tæknilega lýsingu á undirliggjandi tækni sem ásamt upplýsingum um hugsanlega notkun 

og ávinning tækninnar. Hafa ber í huga að hvítbækur tilgreina ekki ávallt hvaða reglur gilda 

 
189 sama heimild. 
190 sama heimild 122–123. 
191 sama heimild 123. 



  

 
 

54 

um útgáfuna. Þannig getur til dæmis verðbréfamynt verið til sölu en hvítbókin kveður ekkert 

á um gildi regluverks á sviði fjármálaþjónustu.192  

Útgefendur sýndareigna birta upplýsingar í tengslum við rafmyntarútboð með tvennum 

hætti. Annars vegar með hvítbók og hins vegar með skjali sem lýsir frumkóðanum sem tæknin 

byggir á. Hvítbækurnar eru ekki endurskoðaðar af neinum. Upplýsingar sem koma fram í þeim 

geta til að mynda verið um viðskiptatækifærið, hvaða markað útgefandi hyggst starfa á, 

sönnun fyrir virkni sýndareignarinnar, tímalínu á ferlinu, hver er útgefandi og hvaða aðilar eru 

þar að baki, dreifingu sýndareignarinnar, útboðsferlið, hvernig fjármagnið er notað, ásamt 

fleiri upplýsingum.193 

Magn upplýsinga og ýtarleiki þeirra eru mismunandi. Þannig hafa hvítbækur verið frá 

tveimur blaðsíðum að lengd í 94 blaðsíður að lengd. Áætla má að nákvæmari og betri 

upplýsingagjöf í rafmyntarútboðum leiði til þess að meira fjármagn safnist þar sem fjárfestar 

eru þá upplýstari í hverju þeir eru að fjárfesta. Því upplýstari fjárfestar eru því líklegri eru þeir 

til að leggja meira fjármagn í fjárfestinguna.194 

Í rafmyntarútboðum eru einnig fleiri leiðir fyrir útgefendur til þess að koma upplýsingum 

um verkefnið áfram til fjárfesta. Þannig geta útgefendur notað upplýsingaleiðir í gegnum 

samfélagsmiðla og heimasíðu sína. Þar geta útgefendur miðlað upplýsingum til almennings 

um sýndareignina og rafmyntarútboðsferlið, ásamt öðrum upplýsingum. Samfélagsmiðlarnir 

Bitcointalk, Twitter, Reddit og Telegram eru oft notaðir til þess að koma upplýsingum áfram 

til fjárfesta.195 Í öðru lagi þá hafa sprottið upp nýir upplýsingamiðlar sem einblína aðeins á 

sýndareignir. Þeim er ætlað minnka ósamhverfar upplýsingar. Í dag eru komnar tvær tegundir 

upplýsingamiðla en það eru annars vegar þeir sem safna saman upplýsingum og hins vegar 

matsveitur sem leggja mat á rafmyntarútboð. Þessar matsveitur leggja mat á gæði 

sýndareignarinnar og framtíðarhorfur þess.196 

 
192 sama heimild 125. 
193 Thomas Bourveau o.fl., „Initial Coin Offerings: Early Evidence on the Role of Disclosure in the Unregulated 
Crypto Market“ [2018] SSRN Electronic Journal 19 <https://www.ssrn.com/abstract=3193392> skoðað 9. maí 
2021. 
194 sama heimild 19. 
195 Inn á þessum samfélagsmiðlum hafa myndast lítil samfélög fjárfesta sem hafa sýnt hve megnugir þeir geta 
verið. Nýlegt dæmi er hópurinn r/wallstreetbets á síðunni Reddit en hann tók sig til og fjárfesti í bandaríska 
félaginu Game Stop sem skráð er í kauphöllina í New York (NYSE) með þeim afleiðingum að hlutabréfaverð 
félagsins ríflega fimmfaldaðist, sjá nánar: https://www.ft.com/content/6d9dcda3-1c50-4237-8e6f-
20c57479f930  
196 Thomas Bourveau o.fl. (n. 193) 20. 
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4.2.4 Dæmi um rafmyntarútboð á fjárfestingarmynt 

Á tímabilinu janúar til mars 2018 seldi bandaríska félagið Telegram Group Inc., í gegnum 

dótturfélag sitt Ton Issuer Inc., sýndareign er ber heitið Gram í forsölu. Telegram náði að safna 

um 1.7 milljörðum Bandaríkjadala í útboðinu en það voru 171 fjárfestar sem keyptu í 

forsölunni. Stór hluti þessara fjárfesta voru bandarískir. Ágóða forsölunnar var ætlað að fara í 

að fjármagna rekstur og fjármagna þróun á bálkakeðju.197 

Bandaríska verðbréfaeftirlitið taldi að um verðbréf væri að ræða þar sem upphaflegir 

kaupendur og síðari fjárfestar ætluðust til þess að hagnast af fjárfestingunni í Telegram. 

Samkvæmt hvítbókinni þá var áætlað að upphaflegir kaupendur myndu fá afhenta Gram 

sýndareignina um leið og búið væri þróa og setja bálkakeðjuna á laggirnar. Samtímis var 

áætlað að selja milljónir sýndareigna til viðbótar. Telegram skráði útboðið ekki hjá 

verðbréfaeftirlitinu og sektaði eftirlitið Telegram og dótturfélagið síðar fyrir að fylgja ekki 

verðbréfalöggjöfinni í Bandaríkjunum, líkt og nánar er fjallað um hér á eftir.198    

Í tengslum við rafmyntarútboðið á Telegram var gefin út hvítbók sem hafði að geyma 

ýmsar upplýsingar um verkefnið ásamt rúmlega 130 blaðsíðna tækniskjali sem hafði að geyma 

lýsingu á bálkakeðjunni og tengdri tækni. Ekki verður farið með ítarlegum hætti í það á hvaða 

grundvelli bandaríska verðbréfaeftirlitið taldi framangreint vera útboð á verðbréfum þar sem 

um annað réttarkerfi er að ræða. Síðar í kaflanum verður hins vegar einblínt á upplýsingagjöf 

og eiginleika Telegram útboðsins og það borið saman við reglur sem gilda hér á landi vegna 

útboðs á verðbréfum.   

  

4.3 Reglur er gilda í tengslum við rafmyntarútboð á fjárfestingarmyntum 

4.3.1 Almennt 

Fjárfestingarmyntir sem falla undir gildissvið löggjafar á sviði fjármálastarfsemi þurfa að 

uppfylla skilyrði regluverksins. Í MiFID II regluverkinu er að finna grundvallar umgjörð í 

kringum regluverkið. Þar er að finna skilgreiningar á öllum helstu hugtökum á sviðinu. Öll 

verðbréf sem er átt viðskipti með eða bjóðast á fjármagnsmarkaði innan EES-svæðisins falla 

undir evrópu löggjöf á sviði fjármálastarfsemi.199 Evrópusambandið reynir jafnframt að leitast 

 
197 Securties and Exchange Commission, Plaintiff, - against - Telegram Group Inc. and TON Issuer Inc., Defendants. 
Complaint, United State Distric Court Southern Distric of New York. 19 Civ. 9439 (PKC), 2. 
198 sama heimild, 2. 
199 Philipp Hacker og Chris Thomale, „Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocurrencies 
under EU Financial Law“ (2017) 15 European Company and Financial Law Review 645, 661. 
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eftir að samræma reglur við lönd utan EES vegna verðbréfa sem eru í boði frá þeim ríkjum 

innan EES-svæðisins.200 

Hefðbundin verðbréf er hægt að bjóða almenningi til sölu með ýmsum hætti. Tvær 

aðferðir sem oft eru notaðar er annars vegar að bjóða verðbréf í almennu útboði og hins vegar 

að taka verðbréf til viðskipta á skipulegum markaði. Með skipulegum markaði er átt við 

marghliða kerfi innan EES sem leiðir saman kaupendur og seljendur fjármálagerninga, í 

samræmi við ófrávíkjanlegar reglur þess, þannig að til samninga stofnast um fjármálagerninga 

sem teknir hafa verið til viðskipta í kerfinu, sbr. 53. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga um markaði fyrir 

fjármálagerninga. Sem dæmi um slíkan markað hér á landi er Aðalmarkaður NASDAQ OMX 

Iceland hf. 

Hugtakið almennt útboð er skilgreint í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um lýsingu sem 

birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum 

markaði (hér eftir „Lýsingarreglugerðin“).201 Þar segir í d. lið 1. mgr. 2. gr. að almennt útboð 

sé hvers konar boð til aðila, í hvaða formi og með hvaða hætti sem er, þar sem fram koma 

nægjanlegar upplýsingar um skilmála útboðs og verðbréfin sem eru boðin til kaups til að 

fjárfesti sé kleift að ákveða að kaupa eða að láta skrá sig fyrir þeim verðbréfum. Undir þetta 

falla einnig verðbréf sem eru markaðssett og/eða seld fyrir tilstilli fjármálamilliliða.202 

Lýsingarreglugerðinni er veitt lagagildi hér á landi með lögum um lýsingu verðbréfa sem boðin 

eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði nr. 14/2020 (hér eftir 

„Lýsingarlög“). 

Grundvallarskilyrði svo gerningur teljist vera almennt útboð er að aðilum þarf að vera 

boðið að fjárfesta í verðbréfum. Þannig telst það ekki vera almennt útboð þegar tilboðs- og 

útboðsverð er eingöngu birt.203 Samkvæmt ofangreindri skilgreiningu á hugtakinu almennt 

útboð, þá eru engin sérstök formskilyrði hvað varðar það á hvaða hátt verðbréf eru boðin 

aðilum. Þar af leiðandi má álykta að rafmyntarútboð, þar sem fjárfestum er boðið að kaupa 

 
200 MiFID II tilskipunin, 88. gr. 
201 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í 
almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB. 
202 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar 
verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 
2003/71/EB [2019] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2019/EES/92/06, d. liður 1. mgr. 2. gr. 
203 sama heimild, 14. tölul. formála. 
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sýndareignir á tilteknu verði, geti fallið undir það að teljast almennt útboð samkvæmt 

Lýsingarreglugerðinni.204  

Ef tiltekin fjárfestingarmynt er boðin út með ofangreindum hætti og fellur að öðru leyti 

undir gildissvið Lýsingarreglugerðarinnar ber útgefanda sýndareignarinnar að uppfylla skilyrði 

reglugerðarinnar og meðal annars útbúa lýsingu. Lýsingarreglugerðin kveður á um að lýsing 

skuli innhalda nauðsynlegar upplýsingar sem gerir fjárfesti nægjanlega upplýstan til að taka 

ákvörðun um hvort hann eigi að fjárfesta í viðkomandi fjármálagerningi.205 

Með hliðsjón af framangreindu þá þarf útgefandi að fylgja ákvæðum 

Lýsingarreglugerðarinnar þegar fjárfestingarmyntir eru boðnar í rafmyntarútboði. Eftir að 

fjárfestar hafa eignast fjárfestingarmyntir þurfa útgefendur að uppfylla skilyrði fleiri laga, rétt 

eins og þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði. Verður hér á eftir farið yfir hvaða reglum 

útgefandi sýndareigna getur þurft að hlíta í tengslum við rafmyntarútboðið. 

4.3.2 Lýsingarreglugerðin 

Markmið lýsingarlaganna er að tryggja fjárfestavernd með fullnægjandi og samræmdri 

upplýsingagjöf við almenn útboð verðbréfa og við töku þeirra til viðskipta á skipulegum 

markaði.206 

Áður en verðbréf eru tekin til viðskipta þarf að útbúa lýsingu sem er samþykkt af 

eftirlitsaðilum. Lýsingarreglugerðin er hluti af fyrstu aðgerðaáætlun Evrópusambandsins frá 

árinu 2015 um að koma á fót Samband evrópskra fjármagnsmarkaða. Markmið þess er að 

auðvelda fyrirtækjum að sækja fjármagn innan Evrópusambandsins, gera markaði skilvirkari 

sem og bjóða fjárfestum fleiri valkosti til að ávaxta fjármuni sína.207 Með Lýsingarreglugerðinni 

var stefnt að því að einfalda og bæta beitingu lýsinga innan EES, draga úr íþyngjandi 

stjórnsýslumeðferð og efla alþjóðlega samkeppnishæfni.208  

Eins og fram kom hér að framan þá geta tiltekin rafmyntarútboð fallið undir skilgreiningu 

reglugerðarinnar á almennu útboði. Þar af leiðandi geta útgefendur þurft að uppfylla skilyrði 

reglugerðarinnar.  

 
204 Ekkert er kveðið á um sérstök skilyrði sem almenn útboð þurfa að uppfylla í viðmiðunarreglum ESMA eða 
Q&A skjali.  
205 European Securities and Markets Authority (n. 126) 21. 
206 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 627 - 451. mál, sjá 2. gr. laganna. 
207 Commission, „Action Plan on Building a Capital Markets Union“ (30. september 2015) Communication 
COM(2015) 468 final. 
208 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 627 - 451. mál 10. 
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4.3.3 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR) 

Reglugerð um markaðssvik verður veitt lagagildi hér á landi með lögum um aðgerðir gegn 

markaðssvikum en þeim er ætlað að taka gildi samhliða lögum um markaði fyrir 

fjármálagerninga fyrir lok 151. löggjafarþings. Reglugerð um markaðssvik snýr fyrst og fremst 

að aðgerðum gegn markaðssvikum og opinberi birtingu innherjaupplýsinga af hálfu 

útgefanda. Hugtakið markaðssvik nær í fyrsta lagi til innherjasvika, í öðru lagi til ólögmætrar 

miðlunar innherjaupplýsinga og í þriðja lagi markaðsmisnotkunar.209  

Framangreind hegðun kemur í veg fyrir eðlilegt gagnsæi á markaði sem er grundvöllur 

jafnra samkeppnisskilyrða og viðskipta á milli fjárfesta á samþættum fjármálamörkuðum.210 

Samkvæmt 1. gr. laganna þá er markmið þeirra að stuðla að heilleika fjármálamarkaða og að 

efla fjárfestavernd og traust fjárfesta á fjármálamörkuðum. 

MAR gildir í fyrsta lagi um fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á 

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

markaði. Í öðru lagi fjármálagerninga sem viðskipti eru með á markaðstorgi fjármálagerninga, 

teknir hafa verið til viðskipta á markaðstorgi fjármálagerninga eða óskað hefur verið eftir að 

teknir verði til viðskipta á markaðstorgi fjármálagerninga. Í þriðja lagi fjármálagerninga sem 

viðskipti eru með á skipulegu markaðstorgi. Í fjórða lagi fjármálagerninga sem falla ekki undir 

liðina hér að framan en svo er háttað að verð eða virði þeirra er háð eða hefur áhrif á verð 

eða virði fjármálagernings sem um getur í þessum liðum, þ.m.t., en ekki takmarkað við, 

skuldatryggingar og mismunasamninga.211 

Miðlun innherjaupplýsinga nær til allra þeirra er hafa yfir að geyma innherjaupplýsingar. Í 

14. gr. MAR segir að aðili skuli ekki taka þátt eða gera tilraun til að taka þátt í innherjasvikum, 

ráðleggja að annar aðili taki þátt í innherjasvikum eða hvetja annan aðila til að taka þátt í 

innherjasvikum né miðla innherjaupplýsingum með ólögmætum hætti. 

Sýndareignir sem teljast vera fjármálagerningar og hægt er að eiga viðskipti með á 

viðskiptavettvangi, eða þegar virði sýndareignar hefur áhrif á virði fjármálagernings sem er til 

viðskipta á viðskiptavettvangi, þá fellur útgefandi sýndareignarinnar undir gildissvið MAR. 

 
209 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 992 - 584. mál, 8. 
210 sama heimild, 8. 
211 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá 16. apríl 2014 um markaðssvik (reglugerð um 
markaðssvik) og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB og tilskipunum 
framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB, 2003/125/EB og 2004/72/EB [2020] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, 2020/EES/73/09, 2. gr. 
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Hins vegar getur það verið álitamál hvort MAR gildi þegar viðskipti með sýndareignir, sem ekki 

teljast vera fjármálagerningar, fara fram á ómiðstýrðum viðskiptavettvangi þar sem stundum 

er óvíst hver rekstraraðili þess markaðar séu.212 

4.3.4 MiFID II regluverkið 

Gildissvið MiFID II regluverksins nær yfir þá fjármálaþjónustu sem er veitt á 

fjármálamörkuðum. Þannig geta tilteknir þættir rafmyntarútboða fallið undir skilgreiningu 

laganna á fjárfestingarþjónustu eða fjárfestingarstarfsemi, meðal annars móttaka og miðlun 

fyrirmæla frá viðskiptavinum um einn eða fleiri fjármálagerninga, viðskipti fyrir eigin reikning, 

rekstur markaðstorgs fjármálagerninga eða skipulegs markaðstorgs, eða fjárfestingarráðgjöf. 

ESMA hefur metið það sem svo að þegar sýndareignir teljast vera fjármálagerningar þá 

eru tilteknir vettvangar líklegir til þess að flokkast sem marghliða kerfi.213 Marghliða kerfi skulu 

samkvæmt 8. mgr. 1. gr. laga um markaði fyrir fjármálagerninga starfrækt annað hvort í 

samræmi við ákvæði 2. þáttar um markaðstorg fjármálagerninga og skipuleg markaðstorg eða 

ákvæði 3. þáttar um skipulega markaði. Skipulegir markaðir eru reknir af rekstraraðila 

markaðar. MTF og OTF geta verið reknir af rekstraraðila markaðar eða verðbréfafyrirtæki. 

Fjárfestingarmyntir geta verið boðnar í rafmyntarútboði. Eftir að þær hafa verið seldar til 

fjárfesta þá geta þeir átt viðskipti sín á milli og við þriðja aðila um kaup á sölu á þessari tilteknu 

fjárfestingarmynt. Viðskiptin fara í flestum tilfellum fram á ákveðnum vettvangi. Þessi 

vettvangur getur samkvæmt því sem að framan greinir þurft að uppfylla tiltekin lagaákvæði 

MiFID II regluverksins. 

Þannig getur vettvangur sem hýsir viðskipti með fjárfestingarmyntir eða útgefendur sem 

falla undir skilgreiningu regluverksins á verðbréfafyrirtæki þurft að uppfylla fjárhagslegar- og 

skipulagslegar kröfur sem MiFID II kveður á um. Jafnframt þarf að huga að ákvæðum er snúa 

að fjárfestavernd, reglum sem tryggja gegnsæjan og jafnan aðgang að markaði, reglur um 

gegnsæi fyrir og eftir viðskipti og að halda utan um viðskipti sem hafa átt sér stað á 

vettvanginum.214  

4.3.5 EMIR 

Með innleiðingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 um OTC-afleiður, 

miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (hér eftir „EMIR“) voru gerðar nýjar kröfur vegna 

 
212 European Securities and Markets Authority (n. 126) 30. 
213 sama heimild 25. 
214 sama heimild 26–28. 
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viðskipta með afleiður, bæði svokallaðar OTC-afleiður og skráðar afleiður. OTC-afleiður eru 

afleiður sem átt er viðskipti með utan markaða. Að auki voru lagðar til grundvallar samræmdar 

kröfur um skipulag, starfshætti og rekstur miðlægra mótaðila og afleiðuviðskiptaskráa. EMIR 

var tekin upp hér á landi með tilvísunaraðferð í lögum um afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila 

og afleiðuviðskiptaskrár nr. 15/2018.215  

Gildissvið reglugerðarinnar er nokkuð vítt en hún hefur áhrif á aðila innan EES auk aðila 

utan EES sem eiga í afleiðuviðskiptum við mótaðila innan EES. Þannig fylgja reglugerðinni ekki 

einungis kröfur á fjármálafyrirtæki heldur einnig á aðra aðila á markaði sem eiga í 

afleiðuviðskiptum.216 

Með EMIR eru gerðar kröfur um að allir sem gera afleiðusamninga, þ.m.t. vaxta-, 

gjaldeyris-, hlutabréfa-, skulda- og hrávöruafleiðusamninga, í fyrsta lagi tilkynni þá til 

afleiðuviðskiptaskrár;217 í öðru lagi uppfylli nýjar kröfur um áhættustýringu fyrir alla tvíhliða 

OTC-afleiðusamninga, þ.e. samninga sem eru ekki stöðustofnaðir hjá miðlægum mótaðila;218 

og í þriðja lagi stöðustofni alla OTC-afleiðusamninga sem falla undir stöðustofnunarskylduna 

hjá miðlægum mótaðilum.219 

Áður en EMIR tók gildi var ekki skylda að nota miðlægan mótaðila í tengslum við OTC-

afleiðusamninga.220 Miðlægur mótaðili er lögaðili sem gengur á milli mótaðila að samningum 

sem viðskipti eru með á einum eða fleiri fjármálamörkuðum og verður þar með kaupandi 

gagnvart hverjum seljanda og seljandi gagnvart hverjum kaupanda.221 Um miðlæga mótaðila 

gilda fastmótaðar reglur en þeir skulu meðal annars stöðustofna alla OTC-afleiðusamninga 

sem falla undir stöðustofnunarskylduna.222 

Stöðustofnun er ferlið við að stofna stöður, þar með talið útreikninga á hreinni 

skuldbindingu, og við að tryggja að fjármálagerningar, reiðufé, eða hvort tveggja sé til staðar 

til að tryggja áhættuskuldbindingar sem leiða af þeim stöðum.223 Mótaðilar skulu stöðustofna 

ef afleiðusamningar uppfylla bæði skilyrði a) og b) liðar 1. mgr. 4. gr. EMIR. 

 
215 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 160 - 93. mál. 
216 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um  OTC-afleiður, miðlæga mótaðila 
og afleiðuviðskiptaskrár [2017] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2017/EES/17/43, 1. gr. 
217 sama heimild, 9. gr. 
218 sama heimild, 3. mgr. 11. gr. 
219 sama heimild, 4. gr. 
220 sama heimild, 13. tölul. í formála. 
221 sama heimild, 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. 
222 sama heimild, 1. mgr. 4. gr. 
223 sama heimild, 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. 
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Hugtakið afleiða er skilgreint í EMIR sem fjármálagerningur eins og um getur í 4.–10. lið C-

hluta I. viðauka við MiFID I. Sýndareignir geta verið undirliggjandi eign í afleiðusamningum 

sem og þær geta jafnframt uppfyllt skilyrði fyrir að flokkast sem afleiða, sbr. umfjöllun í kafla 

3.3.8. 

4.3.6 AiMFD / UCITS 

Regluverk um rekstur sjóða um sameiginlega fjárfestingu224 er annars vegar innleitt í 

íslenskan rétt með lögum um verðbréfasjóði nr. 128/2011 (hér eftir „lög um verðbréfasjóði“) 

og hins vegar með lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða nr. 45/2020 (hér eftir „lög um 

rekstraraðila sérhæfðra sjóða“). Fyrrnefndu lögin gilda um starfsemi og rekstur 

verðbréfasjóða225 en það er sjóður sem gefur út hlutdeildarskírteini sem eru innleysanleg að 

kröfu eiganda þeirra. Til að teljast verðbréfasjóður þarf jafnframt að hljóta staðfestingu 

Fjármálaeftirlitsins og fá heimild til markaðssetningar innan EES.226 Síðarnefndu lögin gilda um 

rekstraraðila sem reka eða markaðssetja einn eða fleiri sérhæfða sjóði hér á landi eða í öðrum 

ríkjum innan EES, án tillits til rekstrarforms rekstraraðila, rekstrarforms sérhæfðra sjóða og 

þess hvort þeir eru opnir eða lokaðir.227 

Sérhæfður sjóður er skilgreindur í lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem sjóður, 

þ.m.t. sjóðsdeildir, sem veitir viðtöku fé frá fjárfestum til sameiginlegrar fjárfestingar 

samkvæmt fyrir fram kunngerðri fjárfestingarstefnu með ávinning fjárfesta að markmiði og 

hefur ekki starfsleyfi sem verðbréfasjóður samkvæmt lögum um verðbréfasjóði.228  

Tilteknir útgefendur sýndareigna geta verið með svipað hlutverk og rekstraraðilar 

sérhæfðra sjóða. Sérhæfðir sjóðir eins og þeir eru skilgreindir hér að framan eru ekki 

skuldbundnir til að vera með tiltekið rekstrarform. Rekstraraðilar þeirra þurfa hins vegar að 

vera lögaðilar sem reka einn eða fleiri sérhæfða sjóði með reglubundnum hætti.229 Má þannig 

álykta að tiltekin verkefni, líkt og DAO verkefnið, gæti fallið undir það að vera sérhæfður 

sjóður. Þar veitir útgefandi sýndareignarinnar viðtöku fé frá fjárfestum sem útgefandinn, með 

 
224 Hér er annars vegar um að ræða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um 
samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum að því er varðar verðbréfasjóði með síðari breytingum („UCITS“) 
og hins vegar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða 
og um breytingu á tilskipunum 2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 
1095/2010 („AIFMD“). 
225 Sjá 1. gr. laga um verðbréfasjóði. 
226 Sjá 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um verðbréfasjóði. 
227 Sjá 1. gr. laga um rekstraraðila sérhæfða sjóða.  
228 Sjá 27. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.  
229 Sjá 24. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.  
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samþykki eigenda sýndareignanna, fjárfestir fjármagninu sameiginlega í tiltekin verkefni. 

Hvítbókin hjá sýndareigninni hefur að geyma rekstraráætlun þar sem fram kemur með 

nákvæmum hætti hversu miklu fjármagni er verið að safna og í hvað fjármagninu á að verja. 

Markmið þessara tilteknu sýndareigna eru að skila hagnaði til fjárfesta. 

Með hliðsjón af ofangreindu þá geta þessar tilteknu sýndareignir uppfyllt hugtaksskilyrði 

sérhæfðra sjóða. Erfitt getur verið að leggja hendur á hver rekstraraðili þessara sjóða er þar 

sem um ómiðstýrða einingu er að ræða. Þannig er enginn einn sem stýrir vettvanginum heldur 

er hver og einn snjallsamningur sem stjórnar því hvernig virkni hvers og eins vettvangs er. 

Hér að framan er aðeins gerð grein fyrir þeim möguleika að útgefendur sýndareigna gætu 

hugsanlega fallið undir skilgreiningu laga á sérhæfðum sjóði. Fjármálaeftirlit Seðlabanka 

Íslands hefur vakið athygli á því skipulag sjóða getur verið margvíslegt. Þarf því að líta til 

raunverulegrar starfsemi og áætlunar félags við mat á því hvort um sjóð sé að ræða.230 Álykta 

má að þetta eigi við um útgefendur sýndareigna rétt eins og hefðbundin hlutafélög eða 

einkahlutafélög.  

 

4.4 Upplýsingaskylda útgefanda þegar fjárfestingarmyntir eru boðnar í rafmyntarútboði  

4.4.1 Almennt 

Útgefendur fjármálagerninga geta þurft að uppfylla ýmsar upplýsingaskyldur. 

Upplýsingaskylda getur virkjast áður en fjármálagerningur er boðinn eða tekinn til viðskipta 

og á meðan viðskipti með fjármálagerninga eiga sér stað, þ.e. viðvarandi eða atviksbundin 

upplýsingaskylda. Kröfur um upplýsingagjöf koma ýmist fram í landslögum eða sérstökum 

reglum kauphalla eða annarra viðskiptavettvanga.  

Ein helsta reglugerðin er varðar upplýsingagjöf verðbréfa áður en þau eru seld til fjárfesta 

og almennings er áðurnefnd Lýsingarreglugerð. Í Lýsingarreglugerðinni er mælt fyrir um fimm 

mismunandi tegundir lýsinga en það er vegna mismunandi tegunda verðbréfa, útgefenda, 

tilboðsgjafa og skráninga. Þær tegundir lýsinga sem er mælt fyrir um er stöðluð lýsing, 

 
230 „Hvenær telst félag einnig vera sérhæfður sjóður?“ <https://www.sedlabanki.is/utgefid-efni/frettir-og-
tilkynningar/frettasafn/frett/2021/05/04/Hvenaer-telst-felag-einnig-vera-serhaefdur-sjodur/> skoðað 9. maí 
2021. 
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heildsölulýsing fyrir verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd, grunnlýsing, einfölduð lýsing fyrir 

síðari útgáfur og ESB-vaxtarlýsing.231 

Til að fullnægja upplýsingaskyldunni þurfa útgefendur sýndareigna að útbúa lýsingu. Hér 

á eftir er farið yfir hvaða útgefendur eru skyldugir að birta lýsingu og hvað upplýsingar þurfa 

að koma fram í lýsingunni. Að auki er annars vegar metið hvort Telegram væri skylt að birta 

lýsingu í samræmi við Lýsingarreglugerðina ef rafmyntarútboðið hefði verið framkvæmt hér á 

landi. Hins vegar er metið hvort upplýsingar sem Telegram veitti í hvítbókinni uppfylltu 

upplýsingarskyldu lýsingarlaganna.  

4.4.2 Hvaða útgefendur eru skyldugir að birta lýsingu 

Samkvæmt 1. gr. Lýsingarreglugerðarinnar þá gildir reglugerðin um lýsingar sem skal birta 

þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði sem 

er staðsettur eða starfræktur innan aðildarríkis.  

Í Lýsingarreglugerðinni er kveðið á um sex tegundir verðbréfa sem reglugerðin gildir ekki 

um. Í fyrsta lagi hlutdeildarskírteini sem sjóðir um sameiginlega fjárfestingu, aðrir en lokaðir, 

gefa út. Í öðru lagi verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd og eru gefin út af aðildarríki, svæðis- 

eða staðaryfirvaldi aðildarríkis, opinberri alþjóðlegri stofnun sem eitt eða fleiri aðildarríki eru 

aðilar að, Seðlabanka Evrópu eða seðlabönkum aðildarríkjanna. Í þriðja lagi hlutabréf í 

seðlabönkum aðildarríkjanna. Í fjórða lagi verðbréf sem aðildarríki eða svæðis- eða 

staðaryfirvald aðildarríkis ábyrgist skilyrðislaust og óafturkallanlega. Í fimmta lagi verðbréf 

sem eru gefin út af samtökum með réttarstöðu lögaðila eða ófjárhagslegum aðilum sem 

aðildarríki viðurkennir í því skyni að afla nauðsynlegs fjár til að ná markmiðum sínum, öðrum 

en að skila hagnaði. Í sjötta lagi ójafngeng232 hlutabréf sem hafa þann megintilgang að veita 

eigandanum rétt til umráða yfir íbúð eða annarri tegund fasteignar eða hluta hennar og sem 

ekki er hægt að selja án þess að afsala sér þessum rétti.233 

Lýsingarreglugerðin gildir ekki um almenn útboð ef heildarfjárhæð þess innan EES er lægri 

en 1.000.000 evra á 12 mánaða tímabili.234 Þar sem fjármálamarkaðir eru mismunandi innan 

 
231 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar 
verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 
2003/71/EB [2019] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2019/EES/92/06, 24. tölul. í formála. 
232 Á ensku „non-fungible“. 
233 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar 
verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 
2003/71/EB [2019] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2019/EES/92/06, 2. mgr. 1. gr. 
234 sama heimild, 3. mgr. 1. gr. 
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EES þá er aðildarríkjum jafnframt gefinn kostur á að undanskilja almenn útboð á verðbréfum 

sem eru lægri en 8.000.000 evrur frá skyldunni til að birta lýsingu.235 Samkvæmt 3. gr. 

lýsingarlaga þá eru almenn útboð þar sem heildarfjárhæð útboðs er lægri en síðastnefnd 

fjárhæð í íslenskum krónum og útboðið ekki tilkynningarskylt í samræmi við 25. gr. 

Lýsingarreglugerðarinnar undanþegin skyldunni til að birta lýsingu. Útgefendum ber aftur á 

móti að tilkynna undanþegnu útboðin til Fjármálaeftirlitsins.236  

Í eldri lýsingarreglugerð þá var framangreind viðmiðunarfjárhæð aðeins 100.000 evrur. 

Heildarfjárhæðinni var breytt með Lýsingarreglugerðinni með þeim röksemdum að líklegt 

væri að kostnaðurinn við gerð lýsingarinnar í samræmi við reglugerðina væri óhóflegur miðað 

við fyrirhugaðan ávinning af útboðinu sjálfu. Þýðir það ekki að almenn útboð sem ná ekki 

viðmiðunarfjárhæðinni þurfi ekki að uppfylla neina upplýsingaskyldu. Hverju og einu 

aðildarríki er heimilt að gera aðrar kröfur um upplýsingagjöf á landsvísu. Þær kröfur mega hins 

vegar ekki fela í sér óhóflegt eða óþarfa álag í tengslum við slík útboð verðbréfa.237 

Meginreglan er varðar almenn útboð á verðbréfum er að útgefandi verðbréfa, sem falla 

ekki undir undanþágu 2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar, ber að birta lýsingu þegar verðbréf eru 

boðin í almennu útboði.238 Skyldan til að birta lýsingu samkvæmt 1. mgr. 3. gr. 

reglugerðarinnar gildir hins vegar ekki um eftirfarandi tegundir almennra útboða:239 

a) Útboð verðbréfa: 

i. sem beint er eingöngu til hæfra fjárfesta,  

ii. sem beint er til færri en 150 einstaklinga eða lögaðila í hverju aðildarríki, 

annarra en hæfra fjárfesta, 

iii. þar sem nafnverð hverrar einingar nemur a.m.k. 100.000 evrum, eða  

iv. sem beint er til fjárfesta sem hver um sig kaupir verðbréf fyrir a.m.k. 

100.000 evrur, í hverju útboði fyrir sig. 

b) Útboð hlutabréfa sem eru gefin út í stað hlutabréfa sem þegar hafa verið gefin út 

í sama flokki, ef útgáfu hinna nýju hlutabréfa fylgir ekki aukning á útgefnu hlutafé. 

 
235 sama heimild, 2. mgr. 3. gr. og 13. tölul. í formála. 
236 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 627 - 451. mál, 3. gr. 
237 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar 
verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 
2003/71/EB [2019] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2019/EES/92/06, 12. tölul. í formála. 
238 sama heimild, 1. mgr. 3. gr. 
239 sama heimild, 4. mgr. 1. gr. 
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c) Útboð verðbréfa sem eru boðin í tengslum við yfirtöku með skiptiútboði, að því 

tilskildu að skjal sé gert aðgengilegt almenningi í samræmi við fyrirkomulagið sem 

lýst er í 2. mgr. 21. gr. reglugerðarinnar og hafi að geyma upplýsingar um viðskiptin 

og áhrif þeirra á útgefandann. 

d) Útboð verðbréfa sem eru boðin, þeim úthlutað eða sem til stendur að úthluta í 

tengslum við samruna eða skiptingu, að því tilskildu að skjal sé gert aðgengilegt 

almenningi í samræmi við þá tilhögun sem lýst er í 2. mgr. 21. gr. reglugerðarinnar, 

og hafi að geyma upplýsingar um viðskiptin og áhrif þeirra á útgefandann.  

e) Arð sem greiddur er út til hluthafa sem fyrir eru í formi hlutabréfa í sama flokki og 

hlutabréfin sem arðurinn er greiddur af, að því tilskildu að skjal sé gert aðgengilegt 

með upplýsingum um fjölda og eðli hlutabréfanna ásamt ástæðum útboðsins og 

upplýsingum um það. 

f) Útboð verðbréfa sem vinnuveitandi eða félag tengt honum býður, úthlutar eða 

mun úthluta núverandi eða fyrrverandi stjórnarmönnum eða starfsmönnum, að 

því tilskildu að skjal sé gert er aðgengilegt með upplýsingum um fjölda og eðli 

verðbréfanna ásamt ástæðum fyrir og upplýsingum um útboðið eða úthlutunina. 

g) Útboð verðbréfa sem ekki eru hlutabréfatengd og lánastofnun gefur út með 

samfelldum eða endurteknum hætti, þar sem samanlagt heildarendurgjald innan 

EES fyrir verðbréfin sem eru boðin út nemur minna en 75.000.000 evrum á hverja 

lánastofnun, reiknað út yfir 12 mánaða tímabil, að því tilskildu að þessi verðbréf: 

i. séu ekki víkjandi, breytanleg eða skiptanleg og, 

ii. veiti ekki rétt til að skrá sig fyrir eða kaupa aðrar tegundir verðbréfa og séu 

ekki tengd afleiðugerningi. 

Meginreglan er varðar verðbréf, sem falla ekki undir undanþágu 2. mgr. 1. gr., sem tekin 

eru til viðskipta á skipulegum markaði sem er staðsettur eða starfar innan EES er að það skuli 

birta lýsingu í samræmi við Lýsingarreglugerðina.240 Skyldan til að birta lýsingu samkvæmt 3. 

mgr. 3. gr. gildir aftur á móti ekki um töku verðbréfa til viðskipta á skipulegum markaði sem 

kveðið er á um í 5. mgr. 1. gr. Eru það meðal annars verðbréf sem eru jafngeng verðbréfum 

sem hafa þegar verið tekin til viðskipta á sama skipulega markaði, að því tilskildu að þau nemi, 

yfir 12 mánaða tímabil, minna en 20% af fjölda verðbréfa sem hafa þegar verið tekin til 

 
240 sama heimild, 3. mgr. 3. gr. 
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viðskipta á sama skipulega markaði. Í ákvæðinu er að finna í liðum a) til j) fleiri tegundir 

verðbréfa sem falla ekki undir skylduna að birta lýsingu við töku til viðskipta á skipulegum 

markaði.  

Útgefendur sem falla utan skyldunnar að birta lýsingu eru heimilt að semja lýsingu að eigin 

ósk í samræmi við ákvæði Lýsingarreglugerðarinnar. Að auki geta tilteknir viðskiptavettvangar 

krafist þess að útgefendur birti ákveðnar upplýsingar. 

a) Væri Telegram skylt að birta lýsingu? 

Í hvítbók Telegram var ekkert kveðið á um það hve mikið af Gram félagið var að bjóða til 

sölu. Verð fyrir hvert Gram var ákveðið með formúlu sem gefin var upp í hvítbókinni.241 

Samkvæmt henni þá keyptu kaupendur í fyrstu umferð hvert Gram á 0,37 Bandaríkjadollar en 

í annarri umferð keyptu fjárfestar hvert Gram á 1,33 Bandaríkjadollar. Samtals var selt um 2,9 

milljarð Gram fyrir um 1,7 milljarð Bandaríkjadali. Salan átti sér stað á tímabilinu janúar til 

mars 2018.242 Fellur þar af leiðandi sölufjárhæðin undir viðmiðunarfjárhæð lýsingarlaganna. 

Aðeins fagfjárfestum var boðið að kaupa Gram í forsölu en ekkert er kveðið á um hve 

mörgum var boðið að taka þátt í forsölunni eða hvort það væri lágmarks fjárfesting.243 

Telegram áætlaði þó einnig að bjóða almenningi að fjárfesta í Gram eftir forsöluna, líkt og 

venjan er í rafmyntarútboðum, sbr. umfjöllun í kafla 4.2.2. Þar af leiðandi fellur útboðið ekki 

undir undanþáguna í a. til d. lið 4. mgr. 1. gr. Lýsingarreglugerðarinnar. Aðrar undanþágur í 

ákvæðinu eiga ekki við um rafmyntarútboð Telegram.  

4.4.3 Mismunandi tegundir lýsinga og ábyrgð á upplýsingum sem veittar eru 

Í Lýsingarreglugerðinni er ekkert minnst á sýndareignir eða fjárfestingarmyntir. Líkt og ályktað 

var hér að framan þá gildir hins vegar reglugerðin um tilteknar sýndareignir sem falla undir 

skilgreiningu laga um markaði fyrir fjármálagerninga á hugtakinu verðbréf. Í lýsingu þarf að 

koma skýrt fram hver sé útgefandi, tilboðsgjafi, sá sem óskar eftir að sýndareign sé tekin til 

viðskipta eða ábyrgðarmaður.244 

Í Lýsingarreglugerðinni segir að aðildarríkin skulu tryggja að ábyrgð á þeim upplýsingum 

sem veittar eru í lýsingu og viðaukum við hana hvíli ýmist á útgefanda eða stjórn, 

 
241 Telegram, „Telegram - Whitepaper“ 16 <https://relayto.com/relayto/telegram-open-network-ton-ico-
whitepaper-6kf4rycn/pdf>. 
242 Securties and Exchange Commission, Plaintiff, - against - Telegram Group Inc. and TON Issuer Inc., Defendants. 
Complaint, United State Distric Court Southern Distric of New York. 19 Civ. 9439 (PKC), 12. 
243 Telegram (n. 241) 17. 
244 European Securities and Markets Authority (n. 126) 22. 
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framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn hans, tilboðsgjafa, þeim sem óskar eftir töku til viðskipta 

á skipulegum markaði eða ábyrgðaraðila. Hins vegar fer það eftir aðstæðum hverju sinni. Þeir 

sem bera ábyrgð hverju sinni skulu tilgreindir með skýrum hætti í lýsingunni með nafni og 

stöðuheiti. Ef um lögaðila sé að ræða skal koma fram heiti og skráð skrifstofa lögaðilans.245 Í 

4. gr. lýsingarlaga segir að ábyrgð á efni lýsingar skuli ávallt hvíla á að minnsta kosti einum 

ofangreindra aðila en einstakir aðilar geta jafnframt borið ábyrgð á einstökum hlutum 

lýsingarinnar með viðkomandi aðila. 

Verðbréf, útgefendur, tilboðsgjafar og skráningar geta falið í sér marga mismunandi 

eiginleika. Þar af leiðandi er kveðið á um mismunandi tegundir lýsinga í Lýsingarreglugerðinni. 

Þetta er í fyrsta lagi stöðluð lýsing, í öðru lagi heildsölulýsing fyrir verðbréf sem ekki eru 

hlutabréfatengd, í þriðja lagi grunnlýsing, í fjórða lagi einfölduð lýsing fyrir síðari útgáfur og í 

fimmta lagi ESB-vaxtarlýsing.246 Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar að því er 

varðar sniðmát, efni, athugun og staðfestingu lýsinga (hér eftir „Framselda Reglugerðin“)247 

er mælt fyrir um mismunandi kröfur sem uppfylla skal við gerð ofangreindra lýsinga.248 

Lýsing verðbréfa sem ekki eru hlutabréfatengd, þ.m.t. áskriftarréttindi í hvaða formi sem 

er, getur samanstaðið af grunnlýsingu sem hefur að geyma allar nauðsynlegar upplýsingar um 

útgefandann og verðbréfin sem eru boðin í almennu útboði. Útgefandi getur tekið ákvörðun 

um framangreint.249  

Aðilar sem geta valið að semja einfaldaða lýsingu samkvæmt einfölduðu fyrirkomulagi 

upplýsingagjafar fyrir síðari útgáfur eru í fyrsta lagi útgefendur verðbréfa sem hafa verið tekin 

til viðskipta á skipulegum markaði eða vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja 

samfleytt að minnsta kosti næstliðna 18 mánuði og sem gefa út verðbréf sem eru jafngeng 

 
245 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar 
verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 
2003/71/EB [2019] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2019/EES/92/06, 11. gr. 
246 sama heimild, 24. tölul. formála. 
247 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 að því er varðar sniðmát, efni, athugun og 
staðfestingu lýsinga sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum 
markaði. 
248 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 frá 14. mars 2019 um viðbætur við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 að því er varðar sniðmát, efni, athugun og staðfestingu lýsinga sem 
birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um 
niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2004 [2019] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, 2020/EES/20/07. 
249 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar 
verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 
2003/71/EB [2019] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2019/EES/92/06, 8. gr. 
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verðbréfum sem hafa þegar verið gefin út. Í öðru lagi útgefendur hlutabréfatengdra verðbréfa 

sem hafa verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði eða vaxtarmarkaði lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja samfleytt að minnsta kosti næstliðna 18 mánuði og sem gefa út 

verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd. Í þriðja lagi tilboðsgjafar verðbréfa sem hafa verið 

tekin til viðskipta á skipulegum markaði eða vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja 

samfleytt að minnsta kosti næstliðna 18 mánuði.250 

Einfaldaðar lýsingar skulu samanstanda af samantekt, sértækri útgefandalýsingu og 

sértækri verðbréfalýsingu.251 Þær skulu jafnframt hafa að geyma einfaldaðar upplýsingar sem 

eru nauðsynlegar til að gera fjárfestum í fyrsta lagi kleift að skilja horfur útgefandans og 

verulegar breytingar á starfsemi og fjárhagsstöðu hans og ábyrgðaraðilans sem hafa orðið frá 

lokum síðasta fjárhagsárs, ef einhverjar eru. Í öðru lagi gera fjárfestum kleift að skilja réttindi 

sem fylgja verðbréfunum. Í þriðja lagi gera fjárfestum kleift að skilja ástæður útgáfunnar og 

áhrif hennar á útgefandann, þ.m.t. heildarfjármagnsskipan hans og notkun ágóðans.252 

Ef um er að ræða almennt útboð og að því tilskildu að engin verðbréf útgefandans hafa 

verið tekin til viðskipta á skipulegum markaði geta tilteknir útgefendur ákveðið að semja ESB-

vaxtarlýsingu. Þetta eru í fyrsta lagi lítil og meðalstór fyrirtæki. Í öðru lagi útgefendur 

verðbréfa, aðrir en lítil og meðalstór fyrirtæki, sem viðskipti eru með eða verða með á 

vaxtarmarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja, að því tilskildu að meðalmarkaðsvirði 

viðkomandi útgefenda hafi verið minna en 500.000.000 evrur á grundvelli uppgefinna tilboða 

í árslok síðustu þrjú almanaksár. Í þriðja lagi aðrir útgefendur en þeir sem um getur hér að 

framan ef heildarfjárhæð viðkomandi almenns útboðs innan EES er ekki yfir 20.000.000 evrur, 

reiknað yfir 12 mánaða tímabil, og að því tilskildu að slíkir útgefendur hafi ekki gefið út 

verðbréf sem viðskipti eru með á markaðstorgi fjármálagerninga og meðalstarfsmannafjöldi 

þeirra á næstliðnu fjárhagsári sé ekki meiri en 499. Í fjórða lagi tilboðsgjafar verðbréfa sem 

gefin eru út af útgefendum sem um getur hér að framan. ESB-vaxtalýsing skal samanstanda 

af sértækri samantekt, sértækri útgefendalýsingu og sértækri verðbréfalýsingu.253 

Hægt er að leggja fram svokallaða almenna útgefandalýsingu til staðfestingar hjá lögbæru 

yfirvaldi. Almenn útgefandalýsing lýsir skipulagi, starfsemi, fjárhagsstöðu, tekjum og horfum, 

 
250 sama heimild, 1. mgr. 14. gr. 
251 sama heimild, 1. mgr. 14. gr. 
252 sama heimild, 2. mgr. 14. gr. 
253 sama heimild, 1. mgr. 15. gr. 
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stjórnarháttum og hluthafaskipulagi fyrirtækis. Þegar útgefandi uppfyllir viðmiðanir sem 

settar eru fram í Lýsingarreglugerðinni ætti útgefandi að teljast tíður útgefandi frá og með 

þeirri stund sem hann leggur fram almenna útgefandalýsingu til staðfestingar hjá lögbæru 

yfirvaldi. Með því að gera almenna útgefendalýsingu gerir það útgefandanum kleift að halda 

upplýsingum uppfærðum. Þegar markaðsskilyrði verða hagstæð fyrir almennt útboð eða töku 

til viðskipta á skipulegum markaði þarf útgefandi þá aðeins að bæta við verðbréfalýsingu og 

samantekt.254  

Það hraðar ferlinu við gerð lýsingar þegar tíðir útgefendur leggja fram almenna 

útgefendalýsingu. Þetta hraðar fyrir staðfestingarferlinu þar sem meginhluti lýsingarinnar 

hefur annað hvort verið staðfestur áður eða er þegar aðgengilegur til skoðunar fyrir lögbæra 

yfirvaldið.255 Tíðir útgefendur geta notað almenna útgefandalýsingu og allar breytingar á 

henni sem hluta af grunnlýsingu. Þegar þeir uppfylla skilyrði til að semja ESB-vaxtarlýsingu, 

einfaldaða lýsingu samkvæmt einfölduðu fyrirkomulagi upplýsingagjafar vegna síðari útgáfa 

eða heildsölulýsingu fyrir verðbréf, sem ekki eru hlutabréfatengd, eiga þeir að geta notað 

almennu útgefandalýsinguna í staðinn fyrir sértæka útgefandalýsingu.256 

4.4.4 Upplýsingar sem útgefandi ber að birta í lýsingu 

Lýsing skal innihalda allar nauðsynlegar upplýsingar sem máli skipta fyrir fjárfesti svo honum 

sé kleift að meta með upplýstum hætti í fyrsta lagi eignir og skuldir, hagnað og tap, 

fjárhagsstöðu og horfur útgefanda og ábyrgðaraðila. Í öðru lagi réttindi sem fylgja 

verðbréfunum. Í þriðja lagi ástæður útgáfunnar og áhrif hennar á útgefandann. 

Framangreindar upplýsingar kunna að vera mismunandi eftir eðli útgefanda, tegund 

verðbréfa og aðstæðum útgefanda.257 

Lýsing skal hafa að geyma samantekt þar sem fjárfestar geta nálgast allar lykilupplýsingar 

sem fjárfestar þurfa til að skilja eðli og áhættu útgefanda, ábyrgðaraðila og verðbréfa sem 

boðin eru út eða tekin eru til viðskipta á skipulegum markaði. Þessi samantekt á að auðvelda 

fjárfestum að ákveða hvort þeir skuli fjárfesta í slíkum verðbréfum eða ekki.258  

Í Framseldu Reglugerðinni er kveðið á um hvaða upplýsingar skulu vera tilgreindar í hverri 

þeirri lýsingu sem útgefandi þarf að birta áður en verðbréf eru boðin út eða tekin til viðskipta 

 
254 sama heimild, 39. tölul. formála. 
255 sama heimild, 43. tölul. formála. 
256 sama heimild, 44. tölul. formála. 
257 sama heimild, 1. mgr. 6. gr. 
258 sama heimild, 1. mgr. 7. gr. 
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á skipulegum markaði. Efni og snið lýsinga eru mismunandi eftir tegund útgefanda, tegund 

verðbréfs, tegund útgáfu sem og mögulegri þátttöku þriðja aðila sem ábyrgðarveitanda og 

hvort verðbréfið verði tekið til viðskipta eða ekki. Þar af leiðandi eru ekki gerðar sömu kröfur 

fyrir allar gerðir lýsinga.259  

Upplýsingar sem veittar eru í lýsingum skulu aðlagaðar að þekkingarstigi og sérfræðistigi 

hverrar tegundar fjárfesta. Þannig eiga til dæmis lýsingar fyrir verðbréf sem ekki eru 

hlutabréfatengd og sem almennir fjárfestar geta fjárfest í að innihalda ítarlegri og sértækari 

upplýsingar en lýsing á sama verðbréfi sem aðeins er boðin hæfum fjárfestum.260   

Það má skipta umkröfðum upplýsingum samkvæmt Lýsingarreglugerðinni upp í þrjú 

mismunandi lýsingarskjöl. Í fyrsta lagi útgefandalýsing, í öðru lagi verðbréfalýsing og í þriðja 

lagi samantekt. Mismunandi er hvaða upplýsingar ber að veita eftir því hvers konar verðbréf 

er um að ræða. Í Framseldu Reglugerðinni er gerð grein fyrir tíu mismunandi 

útgefandalýsingum eftir því hvernig verðbréf er um að ræða en það eru: 

1. Hlutabréfatengd verðbréf. 

2. Almenn útgefandalýsing. 

3. Útgefandalýsing fyrir síðari útgáfur hlutabréfatengdra verðbréfa. 

4. Útgefandalýsing fyrir hlutdeildarskírteini í lokuðum sjóðum um sameiginlega 

fjárfestingu. 

5. Útgefandalýsing fyrir heimildarskírteini sem gefin eru út vegna hlutabréfa. 

6. Útgefandalýsing fyrir verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd og eru fyrir 

almenna fjárfesta. 

7. Útgefandalýsing fyrir verðbréf í heildsölu sem ekki eru hlutabréfatengd. 

8. Útgefandalýsing fyrir síðari útgáfur verðbréfa sem ekki eru hlutabréfatengd. 

9. Útgefandalýsing fyrir eignavarin verðbréf. 

10. Útgefandalýsingar fyrir verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd og gefin eru út 

af þriðju löndum og svæðis- og staðaryfirvöldum þeirra 

 
259 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 frá 14. mars 2019 um viðbætur við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 að því er varðar sniðmát, efni, athugun og staðfestingu lýsinga sem 
birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um 
niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2004 [2019] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, 2020/EES/20/07, 2. tölul. formála. 
260 sama heimild, 7. tölul. formála. 
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Ef Telegram væri að útbúa útgefendalýsingu þá þyrfti félagið að útbúa útgefandalýsingu í 

samræmi við 6. tölulið, þ.e. útgefandalýsing fyrir verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd og 

eru fyrir almenna fjárfesta. 

Þá er jafnframt kveðið á um sex mismunandi verðbréfalýsingar í Framseldu 

Lýsingarreglugerðinni en það eru: 

1. Verðbréfalýsing fyrir hlutabréfatengd verðbréf eða hlutdeildarskírteini sem 

gefin eru út af lokuðum sjóðum um sameiginlega fjárfestingu. 

2. Verðbréfalýsing fyrir síðari útgáfur hlutabréfatengdra verðbréfa eða 

hlutdeildarskírteina sem gefin eru út af lokuðum sjóðum um sameiginlega 

fjárfestingu. 

3. Verðbréfalýsing fyrir heimildarskírteini sem gefin eru út vegna hlutabréfa. 

4. Verðbréfalýsing fyrir verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd og eru fyrir 

almenna fjárfesta. 

5. Verðbréfalýsing fyrir verðbréf í heildsölu sem ekki eru hlutabréfatengd. 

6. Verðbréfalýsing fyrir síðari útgáfur verðbréfa sem ekki eru hlutabréfatengd. 

Ef Telegram væri að útbúa verðbréfalýsingu fyrir Gram þá þyrfti félagið að útbúa 

verðbréfalýsingu í samræmi við 4. tölulið hér að framan, þ.e. verðbréfalýsing fyrir verðbréf 

sem ekki eru hlutabréfatengd og eru fyrir almenna fjárfesta.  

Í 1. til 29. viðauka Framseldu Reglugerðarinnar er að finna þær upplýsingar sem þurfa að 

koma fram í framangreindum lýsingum. Þar er jafnframt að finna hvaða upplýsingar þarf að 

veita vegna tiltekinna viðbótarupplýsinga í lýsingum, upplýsingar vegna ESB-vaxtarlýsinga og 

annarra flokka upplýsinga.261 Í viðaukunum er að finna upptalningu á upplýsingum sem 

útgefandi lýsingar ber að veita. Hér að aftan verður farið yfir þær upplýsingar sem útgefanda 

ber að birta í annars vegar útgefandalýsingu og hins vegar í verðbréfalýsingu. Verða þær 

upplýsingar bornar saman við upplýsingarnar sem Telegram veitti í tengslum við 

rafmyntarútboð á Gram sýndareigninni.  

 Í 6. viðauka eru þær upplýsingar sem ber að veita í útgefandalýsingu fyrir verðbréf sem 

ekki eru hlutabréfatengd og eru fyrir almenna fjárfesta. Þar eru nauðsynlegar upplýsingar 

taldar upp í 14 mismunandi þáttum. 

 

 
261 sama heimild. 
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Þáttur Upplýsingar Þáttur Upplýsingar 
1. Aðilar sem bera ábyrgð, upp-lýsingar frá 

þriðju aðilum, skýrslur sérfræðinga og 
staðfesting lögbærs yfirvalds 
Hér skal meðal annars birta alla þá sem 
bera ábyrgð á þeim upplýsingum, eða hluta 
þeirra, sem veittar eru; upplýsingar um 
sérfræðinga sem eru með yfirlýsingu eða 
greinargerð í lýsingu; yfirlýsing um að 
lýsingin hafi verið staðfest af lögbæru 
yfirvaldi og fleira. 

8. Afkomuspár eða afkomuáætlanir 
Hér skal veita upplýsingar um afkomuspá 
eða áætlun sem útgefandi hefur birt og er í 
gildi. Ef spá hefur ekki raungerst skal fylgja 
útskýring á því. Jafnframt skal fylgja 
yfirlýsing um að afkomuspáin eða -áætlunin 
hafi verið unnin á grundvelli sem er bæði 
samanburðarhæfur við sögulegar fjárhags-
upplýsingar og í samræmi við reikningsskila-
aðferðir útgefanda. 

2. Löggiltir endurskoðendur 
Hér skal meðal annars birta upplýsingar um 
endurskoðenda á því tímabili sem hinar 
fjárhagslegu upplýsingar taka til.  

9. Stjórn, framkvæmdastjórn og eftir-
litsstjórn 
Hér skal meðal annars birta nöfn, aðsetur 
og hlutverk ofangreindra aðila ásamt 
hagsmunaárekstrum stjórnar, fram-
kvæmdastjórnar og eftirlitsstjórnar. 

3. Áhættuþættir 
Hér skal koma lýsing á verulegri áhættu sem 
er sértæk fyrir útgefandann. 

10. Stærstu hluthafar 
Hér skal meðal annars birta upplýsingar, að 
því marki sem útgefanda er kunnugt, um 
hvort útgefandi sé beint eða óbeint í eigu 
eða undir yfirráðum einhvers aðila og hver 
sá aðili er og lýsa eðli slíkra yfirráða og þeim 
ráðstöfunum sem gerðar eru til að tryggja 
að slík yfirráð séu ekki misnotuð.  

4. Upplýsingar um útgefanda 
Hér skal birta upplýsingar um sögu og þróun 
útgefanda, m.a. um lögheiti, skráningu, 
stofnun og lögheimili útgefanda.  

11. Fjárhagsupplýsingar um eignir og skuldir 
útgefanda, fjárhagsstöðu hans og hagnað 
og tap 
Hér skal meðal annars birta upplýsingar um 
sögulegar fjárhagsupplýsingar, árshluta-
upplýsingar og aðrar fjárhagsupplýsingar, 
endurskoðun sögulegra, árlegra fjárhags-
upplýsinga, dómsmál og gerðardómsmál og 
mikilvægar breytingar á fjárhagsstöðu 
útgefanda. 

5. Yfirlit um starfsemi 
Hér skal birta upplýsingar um megin-
starfsemi, þ.e. lýsing á helstu starfsemi 
útgefanda, og um samkeppnisstöðu.  

12. Viðbótarupplýsingar 
Hér skal meðal annars birta upplýsingar um 
hlutafé, stofnsamning og samþykktir  

6.  Stjórnskipulag 
Hér skal meðal annars birta upplýsingar um 
samstæðu útgefanda eða dótturfélög 

13. Mikilvægir samningar. 
Hér skal meðal annars birta samantekt á 
öllum mikilvægum samningum sem hafa 
ekki verið gerðir í venjulegri starfsemi 
útgefanda sem gætu leitt til þess að 
eitthvert félag í samstæðunni hefði skyldum 
að gegna eða tiltekin réttindi sem skipta 
máli fyrir möguleika útgefandans til að 
uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart 
verðbréfaeigendum. 
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Þáttur Upplýsingar Þáttur Upplýsingar 
7. Upplýsingar um þróun 

Hér skal meðal annars koma fram lýsing á 
verulegum óæskilegum breytingum á 
framtíðarhorfum útgefanda og öllum 
verulegum breytingum á fjárhagslegri 
afkomu samstæðunnar. Einnig skal koma 
fram upplýsingar um þekkta þróun, 
óvissuþætti, kröfur, skuldbindingar eða 
atburði sem búast má við að hafi veruleg 
áhrif á horfur útgefanda.   

14.  Tiltæk skjöl. 
Hér skal meðal annars birta yfirlýsingu um 
að á gildistíma útgefandalýsingar sé heimilt 
að skoða gildandi stofnsamning, 
samþykktir, skýrslur samdar af sér-
fræðingum og fleira.  

Tafla 1: Yfirlit yfir upplýsingar sem ber að hafa í útgefandalýsingu fyrir verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd og eru fyrir 
almenna fjárfesta. 

Í 14. viðauka er að finna þær upplýsingar sem skulu koma fram í verðbréfalýsingu fyrir 

verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd og eru fyrir almenna fjárfesta. Þar eru nauðsynlegar 

upplýsingar taldar upp í sjö þáttum.  

Þáttur Upplýsingar Þáttur Upplýsingar 
1. Aðilar sem bera ábyrgð, upplýsingar frá 

þriðju aðilum, skýrslur sérfræðinga og 
staðfesting lögbærs yfirvalds 
Hér skal birta upplýsingar sem eru 
sambærilegum þeim sem skal birta samkv. 
1. þætti í útgefandalýsingu. 

5.  Skilmálar almenns útboðs verðbréfa 
Hér skal meðal annars birta upplýsingar um 
skilmála, tölfræðilegar upplýsingar, tíma-
áætlun, ráðstafanir sem þarf að gera til að 
taka þátt, skipulag dreifingar og úthlutunar, 
verðlagningu, setningu á markað og sölu-
tryggingu. 

2. Áhættuþættir 
Hér skal meðal annars birta upplýsingar um 
alvarlegustu áhættuþættina að mati 
útgefanda, að teknu tilliti til neikvæðra 
áhrifa á útgefandann og verðbréfin og 
líkanna á að þeir raungerist. 

6. Taka til viðskipta og fyrirkomulag viðskipta 
Hér skal meðal annars birta upplýsingar um 
hvort sótt hafi verið eða sótt verði um töku 
verðbréfanna, sem boðin eru, til viðskipta, 
með dreifingu þeirra í huga, á skipulegum 
markaði; alla skipulega markaði sem 
verðbréf í sama flokki hafa verið tekin til 
viðskipta á; sá sem hafa gert samkomulag 
um að starfa sem milliliðir í eftirmarkaðs-
viðskiptum; og útgáfuverð verðbréfanna.  

3. Helstu upplýsingar 
Hér skal meðal annars koma upplýsingar 
um hagsmuni einstaklinga og lögaðila sem 
tengjast útgáfunni/útboðinu, ástæður 
útboðs og notkun ágóða,  

7. Viðbótarupplýsingar 
Hér skal meðal annars birta upplýsingar um 
hlutverk ráðgjafa sem getið er í lýsingunni 
og aðrar upplýsingar sem löggiltir endur-
skoðendur hafa endurskoðað eða kannað 
og lánhæfiseinkunnir sem gefnar eru 
verðbréfunum að beiðni útgefanda.  

4. Upplýsingar um verðbréf sem á að bjóða í 
almennu útboði 
Hér skal meðal annars birta upplýsingar um 
lýsingu á tegund og flokki verðbréfa, 
alþjóðlegt auðkennisnúmer, löggjöfin sem 
verðbréf eru gefin út samkvæmt, einkenni 
verðbréfanna, gjaldmiðil, réttindi sem fylgja 
verðbréfunum, vexti, lokadag, upplýsingar 
um ávöxtun, framsal og takmarkanir þess 
og viðvörun um skattaleg áhrif.  

   

Tafla 2: Upplýsingar sem skulu koma fram í verðbréfalýsingu fyrir verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd og eru fyrir almenna 
fjárfesta. 
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Upplýsingar sem voru veittar í tengslum við útboðið hjá Telegram var annars vegar að 

finna í hvítbók og hins vegar í tæknilýsingu. Tæknilýsingin var 132 blaðsíðna skjal sem Dr. 

Nikolai Durov, stofnandi Telegram, skrifaði. Þar er að finna upplýsingar um bálkakeðjuna, 

tengslamyndun, þjónustu og forrit, greiðslur og verðmyndun.262 Hvítbókin var nokkuð styttri 

en tæknilýsingin en hún taldi samtals 23 blaðsíður. Þar var sérstaklega vísað í tæknilýsinguna 

til að fá frekari upplýsingar um vettvanginn og samskiptareglur hans, þar sem hvítbókin var 

aðallega með almennt yfirlit yfir áformaða tækni og notkun hennar.263 Ásamt upplýsingum 

um tæknina þá eru eftirfarandi upplýsingar í hvítbókinni: 

a. Hvernig hægt verður að nýta Gram sýndareignina. 

b. Vegvísir með helstu áföngum Telegram til ársins 2019. 

c. Dreifing á myntinni.  

d. Hvernig fjármunum verður varið. 

e. Stjórnarhættir. 

f. Teymið að baki þróun sýndareignarinnar. 

Með hliðsjón af þeim upplýsingum sem útgefandi ber að veita samkvæmt Framseldu 

Reglugerðinni þá skortir verulega upp á upplýsingagjöf í hvítbókinni, bæði í útgefandalýsingu 

og verðbréfalýsingu. Ef hvítbókin er jafnframt borin saman við lýsingar sem Fjármálaeftirlit 

Seðlabanka Íslands hefur staðfest má sjá hversu ítarlegri upplýsingarnar eru í lýsingunum. Sem 

dæmi þá er grunnlýsing Lykils fjármögnunar hf. frá 20. desember 2018 samtals 60 blaðsíður264 

og Lýsing sem Hagar hf. birti í tengslum við umsókn um töku skuldabréfaflokks til viðskipta á 

Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. samtals 61 blaðsíða.265 

Að auki þá þarf einnig að uppfylla ýmiss formskilyrði þegar verðbréf eru boðin í útboði eða 

tekin til viðskipta. Til dæmis þarf lögbært yfirvald að hafa staðfest lýsingu áður en hún er 

birt266 og framsetning lýsingar þarf að uppfylla skilyrði Framseldu Reglugerðarinnar.267 

 
262 Nikolai Durov, „Telegram Open Network“ <https://ton.org/ton.pdf>. 
263 Telegram (n. 241) 3. 
264 Lykill fjármögnun hf., „Grunnlýsing“ <https://www.fme.is/media/lysingar/Grunnlysing-20.12.2018.pdf>. 
265 Hagar hf., „Lýsing skuldabréfa HAGA 021029“ <https://www.fme.is/media/lysingar/Lysing-fyrir-verdtryggt-
skuldabref.pdf>. 
266 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar 
verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 
2003/71/EB [2019] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 2019/EES/92/06, IV. kafli. 
267 Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 frá 14. mars 2019 um viðbætur við reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 að því er varðar sniðmát, efni, athugun og staðfestingu lýsinga sem 
birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um 
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Upplýsingagjöf í hvítbókinni hjá Telegram fullnægir ekki upplýsingaskyldunni sem ber að 

uppfylla í tengslum við almennt útboð á verðbréfum sem er ekki hlutabréfatengd og eru fyrir 

almenna fjárfesta. Þó hluti af upplýsingunum í hvítbókinni falli undir einhverja þá flokka sem 

Framselda Reglugerðin kveður á um, þá eru upplýsingarnar ekki nægjanlega ítarlegar. Þar af 

leiðandi má álykta ef Telegram hefði farið í fyrrnefnt útboð hér á landi, þá myndi það ekki 

uppfylla skilyrði lýsingarlaga, Lýsingarreglugerðarinnar, né Framseldu Reglugerðarinnar. 

4.4.5 Brot á upplýsingaskyldu  

Útgefendur þurfa að meta það vel og vandlega í hvert skipti sem sýndareign er boðin í 

rafmyntarútboði hvort hún geti mögulega fallið undir skilgreiningu fjármálagerninga. Eins og 

fram kemur hér að framan þá þurfa útgefendur að uppfylla upplýsingaskyldu samkvæmt 

Lýsingarreglugerðinni í þeim tilvikum.  

Í Lýsingarlögum er kveðið á um viðurlög við brotum á ákvæðum Lýsingarreglugerðarinnar. 

Samkvæmt 12. gr. laganna þá getur Fjármálaeftirlitið lagt stjórnvaldssektir á hvern þann sem 

brýtur gegn tilteknum ákvæðum Lýsingarreglugerðarinnar, m.a. 6., 7., 8., 9. og 10. gr. 

reglugerðarinnar. Útgefandi eða stjórn, framkvæmda- eða eftirlitsstjórn hans, tilboðsgjafi eða 

ábyrgðaraðili eru þeir sem bera ábyrgð á upplýsingum sem veittar eru í lýsingu.268  

Sektir sem lagðar eru á einstaklinga geta numið frá kr. 100.000 til kr. 110.000.000 en sektir 

sem lagðar eru á lögaðila geta numið frá kr. 500.000 til kr. 800.000.000. Sektir á lögaðila geta 

þó verið hærri eða allt að 3% af heildarveltu samkvæmt síðasta samþykkta ársreikningi 

lögaðilans eða 3% af síðasta samþykkta samstæðureikningi ef lögaðili er hluti af samstæðu. 

Að auki er mögulegt að ákvarða lögaðila eða einstaklingi stjórnvaldssekt sem nemur allt að 

tvöfaldri þeirri fjárhæð sem fjárhagslegur ávinningur af brotinu nemur.269 

Sektir eru lagðar á óháð því hvort lögbrotið var framið af gáleysi eða ásetningi. Við 

ákvörðun á stjórnvaldssekt skal aftur á móti horfa meðal annars til alvarleika brots, 

tímalengdar, ábyrgðar, fjárhagslegs styrks hins brotlega, áhrifa brotsins á almenna fjárfesta, 

samstarfsvilja, fyrri brot og fleira. Einnig er heimilt að ljúka máli með sátt ef ekki er um meiri- 

háttar brot sem refsiviðurlög liggja við.270  

 
niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2004 [2019] EES-viðbætir við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, 2020/EES/20/07, III. kafli. 
268 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 627 - 451. mál, 4. og 12. gr. 
269 sama heimild, 12. gr. 
270 sama heimild, 12. gr. 
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Brot gegn 3., 5., 6. gr. og 1., 2., 3. eða 5. mgr. 23. gr. Lýsingarreglugerðarinnar geta varðað 

sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, liggi þyngri refsing ekki við broti samkvæmt öðrum 

lögum. Framangreind ákvæði eru um almennt útboð verðbréfa og lýsingu, um síðari 

endursölu verðbréfa, um upplýsingar í lýsingu og um viðauka við lýsingu. Brot teljast refsiverð 

óháð því hvort þau eru framin af ásetningi eða gáleysi.271 

Hér á landi hefur ekki verið rannsakað eða refsað vegna rafmyntarútboðs sem ekki 

uppfyllti skilyrði Lýsingarreglugerðarinnar. Í Bandaríkjunum hefur myndast framkvæmd vegna 

óskráðra rafmyntarútboða sem falla undir verðbréfalöggjöfina þar í landi. Árið 2020 gerði 

bandaríska verðbréfaeftirlitið og Telegram ásamt dótturfélagi sínu sátt til að leysa ákæru í 

tengslum við óskráð rafmyntarútboð. Hinir ákærðu samþykktu að skila fjárfestum til baka 

meira en 1,2 milljarð Bandaríkjadala, sem jafngildir um 148 milljörðum íslenskra króna, og 

greiða 18,5 milljónir Bandaríkjadala í sekt. Verðbréfaeftirlitið taldi að sýndareignirnar sem 

Telegram hafði selt væru í raun verðbréf og hefðu þar af leiðandi verið boðnar og seldar í bága 

við skráningarkröfur samkvæmt alríkisverðbréfalöggjöf í Bandaríkjunum.272 

Eins og Telegram tilvikið sýnir þá þurfa útgefendur virkilega að velta fyrir sér hvort tiltekin 

sýndareign geti fallið undir verðbréfalöggjöf í því landi sem sýndareignin er boðin og seld. Ef 

brotið er á grundvallarreglum á sviði fjármálastarfsemi líkt og Lýsingarreglugerðinni þá mega 

útgefendur gera ráð fyrir að það hafi afleiðingar, til dæmis með því að þurfa að greiða 

stjórnvaldssektir. 

 

4.5 Niðurstaða 

Í þessum kafla var farið yfir hvaða reglur gilda í tengslum við rafmyntarútboð á 

fjárfestingarmyntum, hver upplýsingaskylda bjóðanda væri þegar fjárfestingarmynt er boðin 

í rafmyntarútboði og hvaða viðurlög eru við brotum á upplýsingaskyldunni. Með 

fjárfestingarmynt er átt við sýndareign sem fellur undir skilgreiningu laga um markaði fyrir 

fjármálagerninga á hugtakinu verðbréf.  

Í kafla 4.2 var fjallað almennt um rafmyntarútboð ásamt því að fara yfir fyrirkomulag, 

framkvæmd og virkni þeirra. Þá var farið yfir hvaða upplýsingar væru veittar í hvítbókum en 

 
271 sama heimild, 16. gr. 
272 The Securities and Exchange Commission, „Telegram to Return $1.2 Billion to Investors and Pay $18.5 Million 
Penalty to Settle SEC Charges“ (jún 2020) <https://www.sec.gov/news/press-release/2020-146> skoðað 9. maí 
2021. 
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það er skjal sem er gefið út samhliða flestum rafmyntarútboðum sem hefur að geyma 

upplýsingar um rafmyntarútboðið og þá sýndareign sem verið er að bjóða. Engar fastmótaðar 

reglur eru í gildi um hvaða upplýsingar ber að birta í hvítbókum. Er þar af leiðandi mismunandi 

hvaða upplýsingar útgefendur sýndareigna birta. Ásamt hvítbók þá birta útgefendur einnig 

skjal sem lýsir frumkóðanum sem tæknin byggir á. Í lok kaflans var gerð grein fyrir 

raunverulegu dæmi um rafmyntarútboð á fjárfestingarmynt sem félagið Telegram Group Inc., 

í gegnum dótturfélag sitt Ton Issuer Inc., fór í en það bauð fjárfestum að kaupa sýndareignina 

Gram. 

Í kafla 4.3 var fjallað um hvaða reglur gilda í tengslum við rafmyntarútboð á 

fjárfestingarmyntum. Í upphafi var gerð grein fyrir því hvernig rafmyntarútboð geta fallið 

undir skilgreiningu á hugtakinu almennt útboð líkt og það er skilgreint í Lýsingarreglugerðinni. 

Engin sérstök formskilyrði eru í skilgreiningu hugtaksins á hvaða hátt verðbréf eru boðin 

aðilum. Aðrar reglur sem útgefandi þarf mögulega að hlíta í tengslum við rafmyntarútboð er 

markaðssvikareglugerðin, MiFID II regluverkið, EMIR og regluverk um rekstur sjóða um 

sameiginlega fjárfestingu.  

Í kafla 4.4 var fjallað um upplýsingaskyldu útgefanda þegar fjárfestingarmyntir eru boðnar 

í rafmyntarútboði. Í Lýsingarreglugerðinni er kveðið á um hvaða útgefendur eru skyldugir að 

birta lýsingu. Hér á landi þarf að birta lýsingu í samræmi við Lýsingarreglugerðina ef 

heildarfjárhæð útboðsins er hærri en 8.000.000 evra á 12 mánaða tímabili. Í 1. gr. 

reglugerðarinnar er að finna upptalningu á þeim útgefendum og verðbréfum sem eru 

undanþegin Lýsingarreglugerðinni. Rafmyntarútboð Telegram var heimfært yfir á 

framangreind skilyrði og skylduna til að birta lýsingu. Var komist að þeirri ályktun að ef 

Telegram hefði farið í rafmyntarútboðið hér á landi þá hefði félagið verið skylt að birta lýsingu 

í samræmi við Lýsingarreglugerðina.  

Upplýsingar sem útgefanda ber að birta í lýsingu koma fram í Framseldu Reglugerðinni en 

þar er að finna útlistun á þeim upplýsingum sem eiga koma fram í lýsingum eftir því hvernig 

verðbréf sé um að ræða. Lýsing þarf að innihalda nauðsynlegar upplýsingar sem skipta máli 

fyrir fjárfesti svo honum sé kleift að meta með upplýstum hætti meðal annars eignir og skuldir, 

hagnað og tap, fjárhagsstöðu og horfur útgefanda eða ábyrgðaraðila, réttindi sem fylgja 

verðbréfunum, ástæðu útgáfunnar og áhrif hennar á útgefandann. Þá geta upplýsingar verið 

breytilegar eftir eðli og aðstæðum útgefanda eða tegund verðbréfa. Upplýsingar sem voru 

birtar í hvítbók Telegram voru heimfærðar yfir á upplýsingaskylduna samkvæmt 
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Lýsingarreglugerðinni. Var komist að þeirri niðurstöðu að þær upplýsingar fullnægja ekki 

upplýsingaskyldunni samkvæmt Lýsingarreglugerðinni meðal annars þar sem þær eru ekki 

nægilega ítarlegar og uppfylltu jafnframt ekki formskilyrði.  

Útgefendur sýndareigna sem falla undir skilgreiningu laga um markaði fyrir 

fjármálagerninga á hugtakinu fjármálagerningur þurfa að velta fyrir sér hvort tiltekin 

sýndareign geti fallið undir verðbréfalöggjöf í því landi sem sýndareignin er boðin og seld þar 

sem brot á löggjöf á sviði fjármálastarfsemi getur leitt til stjórnvaldssekta eða annarra 

viðurlaga. 
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5 Samantekt og lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um hvenær sýndareignir falla undir skilgreiningu laga um 

markaði fyrir fjármálagerninga með það að leiðarljósi að svara hvaða reglur gilda um 

rafmyntarútboð á framangreindum sýndareignum, hvaða lagalegu þýðingu rafmyntarútboðið 

hefur og hver upplýsingaskylda bjóðanda er við framkvæmd rafmyntarútboðs. 

Í 2. kafla var fjallað um helstu einkenni og virkni sýndareigna en markmið kaflans var að 

gera grein fyrir helstu einkennum og eðli sýndareigna í þeim tilgangi að veita innsýn inn í virkni 

tækninnar.  

Sýndareignir eru afurð fjármálatækninnar sem hefur stöðugt verið að þróast síðustu ár og 

áratugi. Helstu einkenni sýndareigna er í fyrsta lagi að þær byggja á dulritun, í öðru lagi að 

þær treysta á DLT-tækni og í þriðja lagi að þær eru ómiðstýrðar. Á bakvið hverja sýndareign 

er vettvangur þar sem ákveðnar samskiptareglur gilda. Á bakvið hvern vettvang er 

snjallsamningur en það er í grunninn forritaður kóði þar sem búið er ákveða tilteknar 

forsendur fyrirfram. Snjallsamningur framkvæmir skipanir sínar sjálfkrafa, að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Einfaldasta dæmið um snjallsamning er sjálfsalinn. Ef settar eru 100 kr. 

í sjálfsalann þá afhendir hann varning sem óskað er eftir, að því skilyrði uppfylltu að upphæðin 

sem sett var í sjálfsalann er nægileg og varan sé ekki uppseld.  

Það er ekki búið að formfesta neina alþjóðlega flokkunarfræði á sýndareignum. 

Sérfræðingar á sviðinu eru þó flestir sammála um að það megi skipta sýndareignum í þrjá 

flokka en það fer eftir einkennum sýndareignanna. Í fyrsta lagi eru það sýndareignir sem 

einkennast sem greiðslumiðlar. Í öðru lagi eru það sýndareignir sem eru ætlaðar að veita 

réttindi eða aðgang að þjónustu eða vörum, svokallaðar þjónustu- eða nytjamyntir. Í þriðja 

lagi eru það sýndareignir sem eru ætlaðar að veita fjárhagsleg réttindi, svokallaðar 

fjárfestingarmyntir. 

Að lokum var farið yfir hver staða sýndareigna er í lögum. Skilgreiningu á hugtakinu 

sýndareign er hvergi að finna í íslenskri löggjöf. Hins vegar er hugtakið sýndarfé skilgreint í 

peningaþvættislöggjöfinni en í skilgreiningu hugtaksins er hvorki dulkóðun né DLT-tækni 

nefnd en það eru helstu einkenni sýndareigna. Sum Evrópuríki hafa sett á laggirnar regluverk 

sem er ætlað að ná til notkunar og útgáfu sýndareigna en í flestum ríkjum er engin lagaleg 

umgjörð utan um sýndareignir og útgefendur þeirra. Innan ESB liggur fyrir tillaga að reglugerð 

um markaði fyrir sýndareignir sem er ætluð að útrýma lagaóvissunni. Hún er meginhluti af 
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áætlun framkvæmdastjórnar ESB um stafræn fjármál, en áætluninni var ætlað að tryggja 

umgjörð utan um frekari möguleika og stuðning við stafræn fjármál með tilliti til nýsköpunar 

og samkeppni ásamt því að draga úr hættum er fylgja tækninni.  

Í 3. kafla var fjallað um samspil sýndareigna og fjármálagerninga með það að markmiði að 

gera grein fyrir hvað fjármálagerningar eru ásamt því að álykta hvort og hvenær sýndareignir 

eru skilgreindar sem fjármálagerningar samkvæmt lögum um markaði fyrir fjármálagerninga. 

Í upphafi var fjallað um þróun regluverksins á sviði fjármálaþjónustu allt frá Segré 

skýrslunni til setningu MiFID II regluverksins. Áætlað er að MiFID II taki gildi hér á landi með 

gildistöku laga um markaði fyrir fjármálagerninga en áætlað er að þau taki gildi á 151. 

löggjafarþingi sem lýkur í byrjun sumars 2021. Lögin taka við núgildandi lögum um 

verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 sem heildarregluverk á sviðinu en heiti laga um 

verðbréfaviðskipti verður breytt í lög um almenn útboð og töku verðbréfa til viðskipta á 

skipulegum markaði, upplýsingagjöf útgefenda, flöggun og yfirtökur.  

Í umfjölluninni um sýndareignir sem sem teljast vera fjármálagerningar var í upphafi fjallað 

um stöðu sýndareigna sem veita fjárhagsleg réttindi en það eru hinar svokölluðu 

fjárfestingarmyntir. Í könnuninni sem ESMA framkvæmdi 2018 taldi meirihluti lögbærra 

yfirvalda innan ESB að fjárfestingarmyntir, eða blandaðar sýndareignir sem höfðu einnig að 

geyma einkenni fjárfestingamynta, gætu fallið undir skilgreiningu á verðbréfum eða sem aðrar 

tegundir af fjármálagerningum.  

Næst var gerð grein fyrir sex mismunandi sýndareignum sem allar höfðu að geyma 

mismunandi einkenni. Eiginleikar þessara sýndareigna voru síðan heimfærðir yfir á tegundir 

fjármálagerninga. Var komist að þeirri niðurstöðu að sýndareignir sem er ætlað að veita 

fjárhagsleg réttindi gætu fallið undir það að vera verðbréf eins og hugtakið er skilgreint í lögum 

um markaði fyrir fjármálagerninga. Ekki var talið að sýndareignirnar gátu uppfyllt skilyrði 

annarra fjármálagerninga. Aftur á móti er það ekki útlokað að sýndareignir geti uppfyllt 

skilyrði annarra fjármálagerninga. Til dæmis væri hægt að hanna sýndareign sem uppfyllti 

skilyrði þess að teljast afleiða. 

Í lok kaflans var gerð grein fyrir áætluðum breytingum á MiFID II regluverkinu samhliða 

tillögu að reglugerð um markaði fyrir sýndareignir. Tillaga er gerð að breytingu á skilgreiningu 

hugtaksins fjármálagerningur þar sem gerningar sem útgefnir eru með því að nota DLT-tækni 

falli þar undir. 
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Í fjórða kafla var markmiðið að gera grein fyrir hvað rafmyntarútboð væru, hvaða reglur 

giltu hér á landi í tengslum við rafmyntarútboð á fjárfestingarmyntum, hver upplýsingaskylda 

bjóðanda er og hvaða viðurlög eru við brotum á upplýsingaskyldu.  

Í upphafi var fjallað ítarlega um rafmyntarútboð, hvernig þau fara fram og hvaða 

upplýsingar eru veittar áður en sýndareignir eru boðnar. Sýndareignir eru oft boðnar í forsölu 

en þá er fjárfestum gefinn afsláttur af kaupverði sýndareignarinnar. Fjármunir sem safnast í 

forsölu eru oft nýttir til að klára þróun á vettvangi sýndareignarinnar en það var til dæmis gert 

í Telegram rafmyntarútboðinu.  

Næst var fjallað reglur sem gilda í tengslum við rafmyntarútboð á fjárfestingarmyntum. 

Var komist að þeirri ályktun að rafmyntarútboð gætu fallið undir skilgreiningu 

Lýsingarreglugerðarinnar á hugtakinu almennt útboð. Þar af leiðandi gildir 

Lýsingarreglugerðin um rafmyntarútboð á fjárfestingarmyntum. Útgefendur þurfa jafnframt 

að huga að öðrum reglum í tengslum við rafmyntarútboð en það er til að mynda MAR 

reglugerðin og MiFID II regluverkið. Ef sýndareign fellur undir skilgreiningu afleiðna þá þarf að 

taka sérstakt tillit til EMIR reglugerðarinnar. Að auki þá geta útgefendur sýndareigna 

hugsanlega fallið undir skilgreiningu laga á sérhæfðum sjóði en um þá gilda lög um 

rekstraraðila sérhæfðra sjóða.  

Að lokum var fjallað um upplýsingaskyldu útgefanda þegar fjárfestingarmyntir eru boðnar 

í rafmyntarútboði. Í fyrsta lagi var fjallað um hvaða útgefendur væru skyldugir að birta lýsingu. 

Komist var að þeirri niðurstöðu að Telegram hefði verið skylt að útbúa lýsingu í tengslum við 

rafmyntarútboð sitt ef það hefði verið framkvæmt hér á landi.  

Í öðru lagi var fjallað um mismunandi tegundir lýsinga og ábyrgð á upplýsingum sem 

veittar eru í þeim en í Lýsingarlögum er að finna fimm mismunandi tegundir lýsinga.  

Í þriðja lagi var gerð grein fyrir hvaða upplýsingar útgefanda ber að birta í lýsingu. Í viðauka 

við Framseldu Reglugerðina er að finna með nákvæmum hætti hvaða upplýsingar eiga að 

koma fram í viðkomandi lýsingu. Komist var að því að Telegram hefði átt að útbúa 

útgefandalýsingu og verðbréfalýsingu fyrir verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd og eru fyrir 

almenna fjárfesta. Var svo farið yfir hvaða upplýsingar ber að veita í framangreindum lýsingum 

og það heimfært yfir á upplýsingar sem voru veittar í hvítbók Telegram. Var komist að þeirri 

niðurstöðu að ef Telegram hefði farið í fyrrnefnt útboð hér á landi, þá myndi það ekki uppfylla 

skilyrði Lýsingarlaga, Lýsingarreglugerðarinnar, né Framseldu Reglugerðarinnar. Þó hluti af 
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upplýsingunum í hvítbókinni féllu undir einhverja þá flokka sem Framselda Reglugerðin 

kveður á um, þá voru upplýsingarnar ekki nægjanlega ítarlegar.  

Í fjórða lagi var gerð grein fyrir viðurlögum við brotum á upplýsingaskyldu samkvæmt 

Lýsingarlögunum. Einstaklingar og lögaðilar sem bera ábyrgð á útboðinu geta fengið sektir 

sem telja á milljónum króna. Sektir eru lagðar á óháð því hvort lögbrotið sé framið af gáleysi 

eða ásetningi. Sömuleiðis geta ákveðin brot varðað sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. 

Með hliðsjón af umfjöllun ritgerðarinnar er ljóst að það liggur ekki skýrt fyrir hvaða reglur 

gilda um samspil sýndareigna og löggjafar á sviði fjármálastarfsemi. Gera má ráð fyrir því að 

hlutirnir fari að skýrast með tilkomu reglugerðar um markaði fyrir sýndareignir. Tæknin er 

aftur á móti enn ung og það hefur ekki endanlega komið í ljós hvernig hún mun verða nýtt í 

framtíðinni.  
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