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Útdráttur 
Mörk lögmætrar miðlunar innherjaupplýsinga 

Á mörkuðum þar sem viðskipti eru átt með fjármálagerninga er grundvallaratriði að fjárfestar 
búi yfir sömu upplýsingum og standi að öðru leyti jafnfætis við viðskipti með skráða 
fjármálagerninga. Því er mikilvægt að ákveðnar réttarreglur séu í gildi sem takmarka meðferð 
og miðlun innherjaupplýsinga, bæði til þess að innherjar geti ekki notfært sér ósanngjarnt 
forskot við viðskipti og til að takmarka hættuna á innherjasvikum. Samkvæmt 10. gr. MAR er 
ólögmætt að miðla innherjaupplýsingum til þriðja aðila en af lokamálsl. 1. mgr. ákvæðisins má 
ráða að innherjum kann að vera lögmætt og nauðsynlegt að miðla innherjaupplýsingum í 
tengslum við starf, stöðu eða skyldur sínar. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að veita viðmið 
um hvenær og með hvaða hætti lögmætt er að miðla innherjaupplýsingum á þeim grundvelli.  

Í framkvæmd hafa skapast þýðingarmikil viðmið sem þarf að styðjast við þegar mat er 
lagt á lögmæti miðlunar. Þar má fyrst nefna mikilvægi innherjaupplýsinga. Því meiri áhrif sem 
upplýsingar hafa á virði fjármálagerninga því meiri varfærni þarf að sýna við miðlun. Í öðru 
lagi þarf miðlun að vera málefnaleg, sem felur í sér kröfu um að miðlun sé í nánum tengslum 
sem og virkilega nauðsynleg við framkvæmd starfs, stöðu eða skyldna. Í þriðja lagi þarf að 
gæta meðalhófs við miðlun innherjaupplýsinga. Að lokum í fjórða lagi þarf að leggja heildstætt 
mat á hverja miðlun fyrir sig að teknu tilliti til aðstæðna, viðmiða sem og annarra sjónarmiða 
sem geta haft áhrif á lögmæti miðlunar.  

Þá kann miðlun innherjaupplýsinga að fara fram með markaðsþreifingu, bæði innan og 
utan verndarsvæðis MAR. Með þeim hætti kann innherji að miðla innherjaupplýsingum til að 
kanna áhuga hugsanlegra fjárfesta til viðskipta ýmist á grundvelli 11. gr. MAR eða án þess að 
framfylgja formkröfum ákvæðisins. Eftir sem áður þarf innherji alltaf að tryggja lögmæti 
miðlunar og framkvæma mat með hliðsjón af viðmiðum sem ráða má af framkvæmd 
Evrópudómstólsins.  
  



 ii 

Abstract 

Limits of lawful disclosure of inside information 
In financial markets where financial instruments are traded it is essential that investors possess 
the same knowledge and are placed on an equal footing when trading financial instruments. It 
is therefore important that applicable rules limit the dissemination and disclosure of inside 
information to prevent the risk of insider trading and to protect investors against the improper 
use of such information. Article 10 of MAR precludes an insider to disclose inside information 
except when disclosure is made in the normal exercise of an employment, a profession or 
duties. The aim of this thesis is to answer the research question when and how lawful disclosure 
of inside information is made in the normal exercise of an employment, a profession or duties.  
 Since the provision of Article 10 of MAR does not provide further instructions 
regarding lawful disclosure of inside information it is important to assess the requirements of 
precedent. Firstly, in order to determine whether a disclosure is justified it is appropriate to 
take account of the sensitivity of the inside information. An insider must be particularly careful 
when the inside information is capable of affecting significantly the price of the financial 
instrument in question. Secondly, the disclosure of inside information must be in a close link 
and strictly necessary for the exercise of an employment, profession or duties. Thirdly, the 
disclosure must comply with the principle of proportionality. Fourthly, each disclosure of 
inside information must satisfy the requirements in order to come within the exception under 
Article 10 of MAR.  
 Furthermore, lawful disclosure of inside information may take place through market 
soundings. In certain circumstances an insider can communicate with potential investors, prior 
to the announcement of a transaction, and disclose inside information in order to evaluate their 
interest. Market sounding can be performed in accordance with Article 11 of MAR or without 
enforcing the formal requirements of Article 11. However, an insider must always ensure the 
legitimacy of a disclosure and its compliance with the exception under Article 10 of MAR. 
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1. Inngangur 

Á fjármálamörkuðum þar sem aðilar eiga viðskipti sín á milli með ýmsa fjármálagerninga er 

mikilvægt að aðilar geti treyst því að þeir búi yfir sömu vitneskju um þá fjármálagerninga sem 

viðskipti eru átt með. Eðli máls samkvæmt eru aðilar ekki viljugir til að koma með fjármagn 

sitt inn á markað ef þeir geta ekki treyst því að þeir búi yfir sömu upplýsingum og standi 

jafnfætis öðrum fjárfestum við viðskipti með skráða fjármálagerninga, til dæmis með hlutabréf 

sem skráð eru í Kauphöllinni. Því er grundvallaratriði að á mörkuðum séu gildandi réttarreglur 

sem takmarka miðlun og meðferð innherjaupplýsinga1 til að tryggja fullt og eðlilegt gagnsæi 

fjármálamarkaða sem er meginforsenda aðila fyrir viðskiptum. Af þeim sökum er aðilum sem 

búa yfir innherjaupplýsingum til að mynda óheimilt að notfæra sér slíkar upplýsingar til 

viðskipta ásamt því að miðla þeim áfram til þriðju aðila. Með þeim hætti hefur verið lagt bann 

við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga sem varðað getur stjórnvaldssektum og allt að 

tveggja ára fangelsisrefsingu.  

Þrátt fyrir að miðlun innherjaupplýsinga sé til þess fallin að hindra eðlilegt jafnræði á meðal 

fjárfesta á markaði og auka líkur á ósamhverfri dreifingu upplýsinga, þá er umrætt bann við 

ólögmætri miðlun ekki fortakslaust. Við ákveðnar aðstæður kann aðilum á markaði að vera 

nauðsynlegt að miðla innherjaupplýsingum til þriðju aðila í eðlilegu sambandi við starf, stöðu 

eða skyldur sínar. Í slíkum tilvikum kemur miðlun innherjaupplýsinga ekki í veg fyrir skilvirkni 

fjármálamarkaða og heyrir þar með til undanþágu frá umræddu banni við ólögmætri miðlun. 

Með þeim hætti má sjá fyrir sér aðstæður þar sem aðilum á markaði, til dæmis lífeyrissjóðum 

sem iðulega eiga viðskipti með stóra eignarhluti í skráðum félögum, kann að vera heimilt að 

miðla innherjaupplýsingum með lögmætum hætti áfram til þriðju aðila. Vegna eðlis 

innherjaupplýsinga eru á hinn bóginn gerðar ríkar kröfur til lögmætrar miðlunar. Þá er beiting 

undanþágunnar bundin tilteknum skilyrðum en með hliðsjón af áðurgreindum viðurlögum eru 

miklir hagsmunir í húfi fyrir aðila á markaði að framfylgja slíkum kröfum og skilyrðum. Því 

er brýn þörf fyrir aðila á markaði að gera sér grein fyrir því hvenær miðlun innherjaupplýsinga 

fer fram í samræmi við undanþáguna.  

 Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að veita greinargóð viðmið um það hvenær og með 

hvaða hætti lögmætt er að miðla innherjaupplýsingum áfram til þriðju aðila. Í þeim tilgangi að 

leita svara við þeirri rannsóknarspurningu verður uppbyggingu ritgerðarinnar hagað með þeim 

hætti að í öðrum kafla er gerð grein fyrir þróun sem og forsögu reglugerðar Evrópuþingsins og 

 
1 Hugtakið innherjaupplýsingar er skilgreint í 2. kafla ritgerðarinnar.  
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ráðsins nr. 596/2014 um markaðssvik2 (hér eftir „MAR“), sem innleidd var með lögum nr. 

60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum (hér eftir ,,MAR-lögin“). Þar er jafnframt stutt 

umfjöllun um hlutverk fjármálamarkaðsréttar, þær réttarreglur sem gilda á umræddu sviði, 

þróun bannsins við ólögmætri miðlun ásamt helstu skilgreiningum. Í þriðja kafla er kveðið á 

um meginregluna um bann við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga samkvæmt ákvæði 10. 

gr. MAR. Þar er rakið með skilmerkilegum hætti hvað felst í slíkri háttsemi sem og afleiðingum 

við broti gegn umræddu banni.  

 Í fjórða kafla má finna meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar sem tileinkað er umfjöllun 

um undanþáguna frá ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga. Þar er leitast við að skýra með 

hvaða hætti lögmætt er að miðla innherjaupplýsingum áfram til þriðja aðila án þess að miðlun 

falli undir bann 10. gr. MAR. Þar er gerð grein fyrir undanþágu þegar miðlun til þriðja aðila 

fer fram í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur þess er miðlar innherjaupplýsingum. 

Þar verður enn fremur gerð grein fyrir þeim skilyrðum sem slík miðlun er bundin, hvaða viðmið 

og almennu sjónarmið má hafa til hliðsjónar ásamt því við hvaða aðstæður kann að vera heimilt 

að miðla innherjaupplýsingum.  

 Í fimmta kafla ritgerðarinnar verður umfjöllun um miðlun innherjaupplýsinga til þriðja 

aðila í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur við framkvæmd markaðsþreifinga. Þar 

verður gerð grein fyrir framkvæmdinni innan og utan verndarsvæðis MAR ásamt þeim kröfum 

og skilyrðum sem háttsemin er bundin. Þá verður jafnframt gerð grein fyrir stuttum samanburði 

framkvæmd markaðsþreifinga innan og utan verndarsvæðis MAR. Í sjötta og síðasta kafla 

koma að lokum fram samanteknar ályktanir út frá umfjöllun ritgerðarinnar.  

2. MAR og reglur um meðferð innherjaupplýsinga 

2.1 Almennt 
Vegna aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, sem innleiddur var hér á 

landi með lögum nr. 2/1993, felur innlend löggjöf á sviði fjármálamarkaða að miklu leyti í sér 

samræmdar réttarreglur sem gilda á öllu Evrópska efnahagssvæðinu (hér eftir ,,EES-svæðið“).3 

Með gildistöku MAR var stefnt að því að skilgreina með skýrari hætti þær reglur sem ættu að 

gilda í öllum aðildarríkjum um markaðssvik og samræmdari túlkun þeirra innan 

Evrópusambandsins. Með markaðssvikum er átt við ólögmæta háttsemi á fjármálamörkuðum, 

sem felur ýmist í sér innherjasvik, markaðsmisnotkun eða ólögmæta miðlun 

 
2 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá 16. apríl 2014 um markaðssvik (reglugerð um 
markaðssvik) [2014] OJ L 173/16.  
3 „Stjórnarráðið | Fjármálamarkaður“ <https://www.stjornarradid.is/verkefni/efnahagsmal-og-opinber-
fjarmal/fjarmalamarkadur/> skoðað 7. október 2021. 
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innherjaupplýsinga. Ólögmæt háttsemi af því tagi hindrar fullt og eðlilegt gagnsæi á 

fjármálamörkuðum, sem er meginforsenda fjárfesta fyrir viðskiptum á slíkum mörkuðum.4 

Aðgerðir gegn markaðssvikum hafa löngum verið taldar nauðsynlegar til að vernda heilleika 

fjármálamarkaða og til að auka traust og tiltrú almennings á þeim.5 Slíkar aðgerðir hafa þá 

undirliggjandi verndarhagsmuni að koma í veg fyrir svik og misnotkun á fjármálamarkaði og 

þar með stuðla að því að fjárfestar geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort þeir vilji eiga viðskipti 

og þá á hvaða kjörum.  

 Á fjármálamörkuðum, þar sem átt eru viðskipti með fjármálagerninga6 er mikilvægt að 

aðilar búi allir yfir sömu upplýsingum sem hafa marktæk áhrif á virði slíkra gerninga. Því 

byggist meginmarkmið þeirra réttarreglna, sem gilda um viðskipti með skráða 

fjármálagerninga, á sjónarmiðum sem stuðla að vernd fjárfesta og tryggja jafnræði þeirra á 

milli, sem eykur tiltrú almennings á fjármálamörkuðum. Með þeim hætti er trúverðugleiki 

fjármálamarkaða forsenda þess að markaðir virki sem skyldi svo að fjárfestar séu viljugir til að 

koma með fjármagn sitt á markaði. Til að vernda trúverðugleika fjármálamarkaða er 

nauðsynlegt að settar séu skorður á meðferð upplýsinga sem líklegar eru til að hafa marktæk 

áhrif á virði fjármálagerninga.7 

 Þegar aðili, hvort sem það er einstaklingur eða lögaðili, býr yfir innherjaupplýsingum 

er viðkomandi að meginreglu óheimilt að miðla slíkum upplýsingum áfram til þriðja aðila. Frá 

þeirri meginreglu er undanþága, sem kveður á um að miðlun sé heimil fari hún fram í eðlilegu 

sambandi við starf, stöðu eða skyldur viðkomandi. Miðli aðili innherjaupplýsingum til þriðja 

aðila án þess að hún falli undir undanþáguna, er um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga að 

ræða. Slík miðlun kemur í veg fyrir jafnræði á markaði, þar sem aðilar búa þá yfir ósamhverfum 

upplýsingum8 um fjármálagerninga, sem leiðir til ósanngjarns og ólögmæts forskots 

viðtakanda innherjaupplýsinganna við fjárfestingarákvörðun.9  

Í evrópsku regluverki hafa lengi verið í gildi réttarreglur sem leggja bann við ólögmætri 

miðlun innherjaupplýsinga. Samhengisins vegna þykir tilefni til að rekja með stuttum hætti 

 
4 7. liður formála MAR. 
5 Jesper Lau Hansen, „Is the insider trading ban becoming a barrier for investors?“ í Paul Krüger Andersen og 
Karsten Engsig Sørensen (ritstj.), Company Law and Finance (1. útg., Forlaget Thomson A/S 2008) 40. 
6 Með fjármálagerning er átt við verðbréf, peningamarkaðsgerninga, hlutdeildarskírteini, afleiður og 
losunarheimildir í formi eininga í skilningi laga um loftlagsmál, sbr. 16. tölul. 4. gr. laga nr. 115/2021 um 
markaði fyrir fjármálagerninga.  
7 „Meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja“ (Fjármálaeftirlitið 2013) 4 
<https://www.fme.is/media/frettir/Kynning-14.5.2014.pdf>. 
8 e. asymmetric information. 
9 Jesper Lau Hansen (n. 5) 39. 
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efnislega þróun regluverksins sem varðar bannið við ólögmætri miðlun og þá hvernig því er 

háttað í núgildandi regluverki MAR.  

2.2 MAR-regluverkið 
2.2.1 Forsaga og þróun  

Með tilskipun ráðsins nr. 89/592/EBE, um samræmingu á reglum um innherjaviðskipti10 (hér 

eftir „Innherjatilskipunin frá árinu 1989“), var stefnt að samræmingu á meðal aðildarríkja til 

að koma á og greiða fyrir starfsemi hins innri markaðar. Í formálsorðum tilskipunarinnar kemur 

fram að starfsemi fjármálamarkaðarins er að miklu leyti háð því trausti sem fjárfestar hafa á 

markaðnum. Þá byggist slíkt traust meðal annars á þeirri fullvissu sem fjárfestum er veitt um 

að þeim séu öllum tryggð sömu réttindi og veitt tiltekin vernd gegn því að innherjaupplýsingar 

séu misnotaðar. Með 3. gr. Innherjatilskipunarinnar var lagt bann við ólögmætri miðlun 

innherjaupplýsinga. Ákvæðið hljóðaði með eftirfarandi hætti: 

Aðildarríkin skulu banna sérhverjum aðila sem hefur aðgang að 
innherjaupplýsingum sbr. bann það sem mælt er fyrir um í 2. gr. að: 

a) láta þriðja aðila innherjaupplýsingar í té nema það sé gert í eðlilegum sambandi 
við starf hans, stöðu eða skyldur.  

b) ráðleggja þriðja aðila á grundvelli innherjaupplýsinga að afla eða ráðstafa 
framseljanlegum verðbréfum sem tekin hafa verið til viðskipta á 
verðbréfamörkuðum sem um getur í lok 2. mgr. 1. gr. eða annast það fyrir hann. 
(undirstrikun höf.) 

Innherjatilskipunin var innleidd í íslenskan rétt með lögum nr. 9/1993 um verðbréfaviðskipti 

og var kveðið á um umrætt bann í 2. tölul. 1. mgr. 23. gr. laganna. Aftur á móti var sá lagarammi 

Evrópusambandsins sem átti að vernda heildarvirkni fjármálamarkaða talinn ófullnægjandi. Þá 

voru lagakröfur aðildarríkja mismunandi á milli ríkja, sem leiddi til ákveðinnar óvissu á 

fjármálamörkuðum.11 Af þeim sökum var með tilkomu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

nr. 2003/6/EB um innherjasvik og markaðsmisnotkun12 (hér eftir ,,MAD“) stefnt að því að 

tryggja heildarvirkni fjármálamarkaða ásamt því að auka tiltrú fjárfesta á slíkum mörkuðum. 

Þá leysti MAD af hólmi Innherjatilskipunina frá árinu 1989 og kvað á um sameiginlegar reglur 

aðildarríkja í því skyni að vinna bæði gegn innherjasvikum og markaðsmisnotkun.13 

 
10 Tilskipun ráðsins 89/592/EBE frá 13. nóvember 1989 um samræmingu á reglum um innherjaviðskipti [1989] 
OJ L 334/30. 
11 Sjá nánar í 11. lið formála tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um 
innherjasvik og markaðsmisnotkun (markaðssvik) [2003] OJ L 096/16. 
12 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun 
(markaðssvik) [2003] OJ L 096/20. 
13 12. liður formála MAD. 
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Tilskipunin var tekin upp hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins árið 2003 en var innleidd 

hérlendis tveimur árum síðar með breytingarlögum nr. 31/2005. Þá byggðust þágildandi lög nr. 

108/2007 um verðbréfaviðskipti14 (hér eftir ,,þágildandi vvl.“) jafnframt á MAD regluverkinu. 

Í 3. gr. MAD var kveðið á um bann við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga sem var efnislega 

samhljóða ákvæði Innherjatilskipunarinnar frá 1989.   

Þá urðu flest aðildarríkja Evrópusambandsins fyrir barðinu á fjármálakreppunni árið 2008 

og var Ísland þar engin undantekning. Fjármálakreppan leiddi í ljós bresti í virkni og gagnsæi 

fjármálamarkaða innan Evrópusambandsins og risu meðal annars áhyggjur af ófullnægjandi 

fjármálaeftirliti.15 Þá þarfnaðist fjármálamarkaðurinn traustari lagaumgjarðar sem myndi efla 

fjárfestavernd, auka traust fjárfesta, tryggja gagnsæi sem og tryggja að eftirlitsstofnanir hefðu 

nægar valdheimildir til að sinna eftirlits- og rannsóknarstörfum sínum.16 Í því skyni að bregðast 

við þeim áhyggjum var ráðist í heildarendurskoðun á löggjöf fjármálamarkaðar á vettvangi 

Evrópusambandsins. Þá var skipuð nefnd í nóvember 2008 undir forsæti Jacques de Larosiére, 

oft nefnd Larosiére-nefndin, sem fékk það hlutverk að leggja fram tillögur, meðal annars um 

hugsanlegar breytingar á regluverkinu og hvernig unnt væri að haga eftirliti fjármálamarkaða.17 

Í skýrslu nefndarinnar voru lagðar fram tillögur um hvernig hægt væri að styrkja og bæta 

evrópskt fjármálaeftirlit, þar á meðal með endurskoðun á MAD. Skýrsla nefndarinnar hrundi 

af stað umfangsmiklu ferli sem leiddi til tillögu að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

596/2014 um markaðssvik (MAR) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 57/2014 um 

viðurlög við markaðssvikum18 (MAD II).19   

Árið 2014 birtist MAR í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Tekin var ákvörðun um að 

haga innleiðingu MAR í formi reglugerðar svo aðildarríki hefðu takmarkað svigrúm til að víkja 

frá lagatexta gerðarinnar, ólíkt tilskipun MAD sem veitti meira frjálsræði við innleiðingu og 

skapaði þar með talsvert ósamræmi í regluverki aðildarríkja.20 Af formála MAR er ljóst að þörf 

 
14 Þess má geta að gerðar hafa verið róttækar breytingar á umræddum lögum. Með gildistöku 148. gr. laga nr. 
115/2021 voru gerðar ýmsar breytingar á lögum nr. 108/2007 þar sem heiti laganna var meðal annars breytt. Nú 
bera lögin heitið ,,Lög um yfirtökur”. Samhengisins vegna þykir þó rétt að vísa til laga nr. 108/2007 sem ,,lög 
um verðbréfaviðskipti“ eða ,,vvl.“ þar sem aðallega verður fjallað um sögulega þróun ákvæða XII. – XIII. kafla 
laganna sem nú eru brottfallin og lögfest eru með ákvæðum laga nr. 60/2021. 
15 Andri Fannar Bergþórsson, „Adapting the European System of Financial Supervision (ESFS) to the EEA 
Two-Pillar Structure - A Workable Solution?“, European Company and Financial Law Review, b 16 (Berlin: De 
Gruyter 2019) 568. 
16 „Ný Evrópulöggjöf um markaði fyrir fjármálagerninga“ (Fjármála- og efnahagsráðuneytið 2016) 5 
<https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/mifid-ii-skyrsla.pdf>. 
17 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (Bókaútgáfan Codex 2017) 40. 
18 Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions 
for market abuse (market abuse directive) [2014] OJ L 173/179. 
19 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 41. 
20 5. liður formála MAR. 
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hafi verið á nýju regluverki til að tryggja samræmdar reglur og skýrleika lykilhugtaka, í 

samræmi við niðurstöðu Larosiére-nefndarinnar, til að vernda heilleika fjármálamarkaða, efla 

fjárfestavernd ásamt því að auka traust fjárfesta á fjármálamörkuðum. Þá var jafnframt bent á 

þörfina á því að tryggja að markaðsaðilar sæti ábyrgð ef gerð yrði tilraun til 

markaðsmisnotkunar og einnig á þörfina á því að komast hjá mögulegri eftirlitshögnun21, þ.e. 

þeirri tilraun markaðsaðila til að koma sér fyrir þar sem refsingar eru sem vægastar eða njóta 

góðs af því að refsingar séu með ólíkum hætti á meðal aðildarríkja.22 

MAR regluverkið, sem leysti af hólmi MAD, tók gildi í aðildarríkjum Evrópusambandsins 

3. júlí 2016 ásamt ýmsum afleiddum reglugerðum sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 

gaf út með stoð í MAR. Reglugerðinni var veitt lagagildi hérlendis þann 1. september árið 2021 

með lögum nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum, MAR-lögunum. Með gildistöku 

þeirra voru XII. – XIII. kaflar þágildandi vvl. nr. 108/2007 felldir á brott. Af þeim sökum féllu 

ákvæðin um bann við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga, meðferð innherjaupplýsinga sem 

og reglur um viðskipti innherja úr gildi. Ákvæðin eru nú lögfest í núgildandi MAR-lögum, sem 

líkt og áður greinir fela í sér innleiðingu á MAR. 

Kveðið er á um núgildandi bann við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga í ákvæði 10. gr. 

sbr. c-lið 14. gr. MAR sem er efnislega samhljóða áðurgildandi banni MAD. Ákvæði 1. mgr. 

10. gr. MAR er svohljóðandi: ,,Að því er varðar þessa reglugerð telst það ólögmæt miðlun 

innherjaupplýsinga ef aðili býr yfir innherjaupplýsingum og miðlar þeim til annars aðila, nema 

miðlunin fari fram í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur.“  

2.2.2 Gildissvið MAR  

Fyrir tilkomu MAR miðaðist gildissvið MAD regluverksins einkum við fjármálagerninga sem 

teknir voru til viðskipta á skipulegum markaði í aðildarríki eða óskað hafði verið eftir að teknir 

yrðu til viðskipta á slíkum markaði. 23 Af formála MAR má hins vegar ráða að á undanförnum 

árum hafa viðskipti með fjármálagerninga farið fram á markaðstorgum fjármálagerninga,24 

ásamt því að einnig eru til fjármálagerningar sem viðskipti eru aðeins átt með á annars konar 

 
21 Sjá nánar í 3. og 4. lið formála MAR. 
22 Alþt. 2020-2021, B-deild, 584. mál, 65. fundur (Bjarni Benediktsson). 
23 Með skipulegum markaði er átt við marghliða kerfi innan EES sem leiðir saman kaupendur og seljendur 
fjármálagerningam í samræmi við ófrávíkjanlegar reglur þess, þannig að til samninga stofnast um 
fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta í kerfinu, sbr. 56. tölul. 4. gr. laga nr. 115/2021. 
24 Með markaðstorgi fjármálagerninga (e. multilateral trading facilities (MTF)) er átt við marghliða kerfi sem 
starfrækt er af verðbréfafyrirtæki eða rekstraraðila markaðar sem leiðir saman fjölda kaupenda og seljenda 
fjármálagerninga, í samræmi við ófrávíkjanlegar reglur þess, þannig að til samninga stofnist, sbr. 37. tölul. 4. gr. 
laga nr. 115/2021.  
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skipulegum markaðstorgum25 eða eingöngu utan skipulegs markaðar.26 Af þeim sökum var 

talin ástæða til að skilgreina gildissvið MAR regluverksins með víðtækari hætti. Gildissvið 

MAR tekur þar af leiðandi til allra fjármálagerninga sem viðskipti eru átt með á skipulegum 

markaði, markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegu markaðstorgi. Jafnframt tekur 

gildissvið regluverksins til hvers konar annars framferðis eða annarra aðgerða sem gætu haft 

áhrif á slíkan fjármálagerning án tillits til þess hvort framferðið eða aðgerðin eigi sér stað á 

viðskiptavettvangi. Gildissvið regluverksins nær enn fremur yfir fjármálagerninga sem óskað 

hefur verið eftir að teknir verði til viðskipta á markaðstorgi fjármálagerninga eða skipulegum 

markaði. Þau sjónarmið sem lágu að baki umræddum breytingum á gildissviði regluverksins 

voru liður í því að auka fjárfestavernd, vernda heilleika markaða og tryggja að skýrt bann sé 

við markaðssvikum.27  

2.2 Helstu skilgreiningar 
Samhengisins vegna þykir tilefni til að skýra helstu hugtök réttarsviðsins áður en lengra er 

haldið. Þá fyrst hugtakið innherjaupplýsingar sem gegnir veigamiklu hlutverki sem er í raun 

tvíþætt, annars vegar þar sem hugtakið myndar ákveðinn ramma utan um þær reglur er varða 

upplýsingaskyldu útgefanda28 og hins vegar svo að unnt sé að ákvarða umfang innherjasvika.29 

Hugtakið hefur tekið töluverðum breytingum frá því það var fyrst skilgreint að efni til í 2. mgr. 

2. gr. laga nr. 20/1989 um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði, þá sem trúnaðarupplýsingar.30 

Heiti hugtaksins var breytt með gildistöku laga nr. 33/2003 yfir í innherjaupplýsingar, þar sem 

talið var að hið fyrra heitið gæti haft víðtækari merkingu og að undir það féllu allar upplýsingar 

sem væru bundnar trúnaðarskyldu, óháð því hvort þær væru líklegar til að hafa áhrif á verð 

fjármálagerninga, líkt og áskilnaður er gerður um.31  

 
25 Með skipulegum markaðstorgi (e. organised trading facilities (OTF)) er átt við marghliða kerfi sem er ekki 
skipulegur markaður eða markaðstorg fjármálagerninga og þar sem kaup- eða söluáhugi þriðju aðila á 
skuldabréfum, samsettum fjármálaafurðum, losunarheimildum eða afleiðum getur mæst innan kerfisins þannig 
að það leiði til samnings, sbr. 55. tölul. 4. gr. laga nr. 115/2021.  
26 e. Over the counter (OTC). Með OTC-samningi er átt við samning um fjármálagerninga sem ekki eru 
viðskipti með á viðskiptavettvangi, sbr. 43. tölul. 4. gr. laga nr. 115/2021.  
27 Sjá nánar í 8. lið formála MAR.  
28 Með útgefanda er átt við einstakling eða lögaðila sem heyrir undir einkarétt eða opinberan rétt, þ.m.t. ríki og 
verðbréf hans eru tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Þegar um er að ræða heimildarskírteini 
sem tekin eru til viðskipta á skipulegum markaði er útgefandinn útgefandi þeirra verðbréfa sem 
heimildarskírteinin standa fyrir, hvort sem þau verðbréf eru tekin til viðskipta á skipulegum markaði eða ekki, 
sbr. 13. tölul. 4. gr. laga nr. 20/2021 um upplýsingaskyldu útgefanda verðbréfa og flöggunarskyldu.  
29 Marco Ventoruzzo og Picciau Chiara, „Inside Information, Insider Dealing, Unlawful Disclosure of Inside 
Information, and Market Manipulation“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), Market Abuse 
Regulation: Commentary and Annotated Guide (1. útg., Oxford University Press 2017) 186. 
30 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (2. útg., Bókaútgáfan Codex 2014) 441. 
31 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 198. 
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Gerðar voru efnislegar breytingar á skilgreiningu hugtaksins innherjaupplýsingar við 

innleiðingu MAD í íslenskan rétt með lögum nr. 31/2005. Hugtakið breyttist ekki við gildistöku 

þágildandi laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og var lengi skilgreint í 120. gr. þágildandi 

vvl. Hins vegar með gildistöku MAR var MAD og þ.a.l. kaflar XII. – XIII. þágildandi vvl. 

felldir á brott.  

Hugtakið er nú skilgreint í a-lið 1. mgr. 7. gr. MAR, þar sem tilgreind eru þau fjögur 

meginskilyrði sem upplýsingar verða að uppfylla til að teljast til innherjaupplýsinga. 

Samkvæmt ákvæðinu er átt við nægjanlega tilgreindar upplýsingar sem hafa ekki verið gerðar 

opinberar og varða, beint eða óbeint, einn eða fleiri útgefendur eða fjármálagerninga og væru 

líklegar til að hafa marktæk áhrif á verð fjármálagerninga eða verð tengdra afleiddra 

fjármálagerninga ef þær yrðu gerðar opinberar.32  

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

aðstæður sem eru fyrir hendi, eða sem ætla má að verði fyrir hendi, eða atburð sem hefur átt 

sér stað, eða sem ætla má að muni eiga sér stað. Upplýsingarnar verða hins vegar að vera 

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

atburðar á verð fjármálagerninga.33 Þá eru upplýsingar líklegar til að hafa marktæk áhrif á verð 

fjármálagerninga, yrðu þær gerðar opinberar, ef líkur eru á að upplýstur fjárfestir noti 

upplýsingarnar sem hluta af þeim grunni sem hann byggir fjárfestingarákvörðun sína á.34  

Skilgreining hugtaksins tók ekki miklum efnislegum breytingum við gildistöku MAR þar 

sem orðalag 7. gr. MAR byggist í meginatriðum á fyrri skilgreiningu 1. gr. MAD.35 Hins vegar 

er vert að nefna mikilvæga viðbót í 2. mgr. 7. gr. MAR sem kveður á um að ákveðin milliþrep 

í langvarandi ákvörðunarferli, sem er ætlað að ná fram eða valda tilteknum aðstæðum í 

framtíðinni, geta talist nægjanlega tilgreindar upplýsingar. Fyrrgreind viðbót er í samræmi við 

og byggist á dómaframkvæmd Evrópudómstólsins36 í máli Geltl gegn Daimler AG, 28. júní 

2012 í máli C-19/11.37 Í umræddu máli setti dómstóllinn fram sína túlkun á því hvenær 

upplýsingar væru nægjanlega tilgreindar þegar aðstæður eða atburður væri ekki búinn að eiga 

sér stað, þ.e. hvenær upplýsingar um starfslok framkvæmdastjóra Daimler AG væru 

nægjanlega tilgreindar þrátt fyrir að lokaákvörðun um starfslok hans hafði ekki verið tekin. 

Með þessu tók dómstóllinn af skarið um að upplýsingar þurfa ekki að vera endanlegar til að 

 
32 a-liður 1. mgr. 7. gr. MAR. 
33 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik. 
34 3. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik. 
35 Ventoruzzo og Chiara (n. 29) 182. 
36 e. European Court of Justice. 
37 Evrópudómstóllinn mál C-19/11 Markus Geltl v Daimler AG [2012] ECR I-0000. Sjá til hliðsjónar: 
Ventoruzzo og Chiara (n.29) 183. 
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teljast til innherjaupplýsinga.38 Með þeim breytingum sem urðu á skilgreiningu hugtaksins við 

gildistöku MAR, var túlkun Evrópudómstólsins í fyrrgreindu dómsmáli Daimler AG veitt gildi 

í 2. og 3. mgr. 7. gr. MAR. Því getur þáttur í þrepaskiptu ákvörðunarferli einn og sér talist til 

innherjaupplýsinga ef þau skilyrði sem tilgreind eru í 1. mgr. 7. gr. MAR eru fyrir hendi.39 Með 

þeim hætti gætu viðskiptafyrirmæli til að mynda talist til innherjaupplýsinga á grundvelli 3. 

mgr. 7. gr. MAR ef þau eru milliþrep í langvarandi ferli, sbr. d-liður 1. mgr. 7. gr. MAR. 

 Hugtakið innherji nær yfir alla aðila sem búa yfir fyrrgreindum innherjaupplýsingum. 

Í a.-d. liðum 4. mgr. 8. gr. MAR er að finna skilgreiningu á hugtakinu innherji sem er efnislega 

samhljóða skilgreiningu eldri tilskipunar MAD. Skilgreiningin er eftirfarandi:  

Þessi grein gildir um alla aðila sem búa yfir innherjaupplýsingum vegna: 
a) setu sinnar í stjórn, starfs síns í framkvæmdastjórn40 eða eftirlitseiningum 

útgefandans eða þátttakandans á markaði með losunarheimildir,  
b) hlutdeildar í hlutafé útgefandans eða þátttakandans á markaði með 

losunarheimildir,  
c) aðgangs að upplýsingum í krafti starfs, stöðu eða skyldna sinna eða 
d) þess að þeir eru viðriðnir refsiverða háttsemi. 

Þessi grein gildir einnig um alla aðila sem búa yfir innherjaupplýsingum við aðrar 
aðstæður en þær sem um getur í fyrstu undirgrein ef viðkomandi aðili veit eða ætti 
að vita að um innherjaupplýsingar er að ræða. (undirstrikun höf.) 

Í MAR er ekki að finna sérstaka flokkun milli fruminnherja, tímabundinna og annarra innherja, 

líkt og í þágildandi vvl., heldur snýr skráningin samkvæmt reglum MAR fremur að því hverjir 

búa yfir innherjaupplýsingum. Í 121. gr. þágildandi vvl. var gerður greinarmunur á mismunandi 

flokkum innherja sem var að norskri fyrirmynd.41 MAD tilskipunin kvað hins vegar ekki á um 

slíka flokkun og því er ekki mikil efnisleg breyting á hugtakinu frá tilskipuninni.42 Samkvæmt 

ákvæði MAR falla þeir innherjar sem hafa að jafnaði aðgang að innherjaupplýsingum sem og 

tímabundnir innherjar undir a-d lið 4. mgr. 8. gr. MAR á meðan aðrir innherjar falla undir 2. 

málsl. 4. mgr. sömu greinar. 

 Með innherjaviðskiptum er átt við það þegar kaupandi eða seljandi fjármálagernings 

býr yfir innherjaupplýsingum þegar átt eru viðskipti með viðkomandi fjármálagerning. Þess 

má geta að strangari reglur gilda um viðskipti innherja enda búa þeir yfir upplýsingum sem 

 
38 Evrópudómstóllinn mál C-19/11 Markus Geltl v Daimler AG [2012] ECR I-0000. Sjá til hliðsjónar: Páll 
Friðriksson, ,,Nýjar lagareglur um innherja og meðferð innherjaupplýsinga“ (2015) 4 Vefrit Fjármálaeftirlitsins 
12, 13. 
39 Ventoruzzo og Chiara (n. 29) 185. 
40 Með framkvæmdastjórn er átt við einstakling, einn eða fleiri, sem stjórn fyrirtækis ræður til að standa fyrir 
rekstri þess í samræmi við ákvæði laga um hlutafélög eða laga um markaði fyrir fjármálagerninga, óháð 
starfsheiti, sbr. 17. tölul. 4. gr. laga nr. 115/2021.  
41 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 1209. 
42 Páll Friðriksson, „Nýjar lagareglur um innherja og meðferð innherjaupplýsinga“ (2015) 4 Vefrit 
Fjármálaeftirlitsins 12, 12. 
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hafa marktæk áhrif á virði gerninga og því auknar líkur á ójafnræði á milli aðila við viðskipti. 

Mikilvægt er að gera grein fyrir því hvaða hagsmuna reglum um viðskipti innherja er ætlað að 

vernda.43 Reglum um innherjaviðskipti er ætlað að standa vörð um hagsmuni fjárfesta og 

byggjast þær á þeirri forsendu að ekki sé hægt að öðlast viðunandi traust fjárfesta nema með 

skýrum reglum um viðskipti innherja og ströngu eftirliti og eftirfylgni með þeim.44 Í MAR er 

einkum kveðið á um verndarhagsmuni reglna um innherjaviðskipti í 2. lið, 7. lið sem og 23. 

lið. formála reglugerðarinnar, en þeim er í grunninn ætlað að vernda fjárfesta, trúverðugleika 

markaðarins og útgefendur fjármálagerninga. Í grófum dráttum er markmið reglnanna að auka 

skilvirkni fjármálamarkaða með því að stuðla að gagnsæi markaða, heiðarleika ásamt jafnræði 

fjárfesta.45 Með þeim hætti er öllum fjárfestum ætlað að sitja við sama borð og búa yfir sömu 

upplýsingum þegar viðskipti eru átt með fjármálagerninga. 

 Í 1. mgr. 8. gr. MAR er kveðið á um innherjasvik sem felst í ólögmætum viðskiptum 

innherja og er einn af þremur þáttum markaðssvika. Með innherjasvikum er átt við að 

viðkomandi noti innherjaupplýsingar til viðskipta, fyrir eigin reikning eða reikning þriðja aðila, 

með tiltekna fjármálagerninga sem þær upplýsingar varða. Af orðalagi ákvæðisins má ráða að 

innherjasvik eru bundin því skilyrði að innherjaupplýsingar hafi verið notaðar, það er að 

innherji noti upplýsingarnar til að kaupa eða selja fjármálagerninga eða afturkalla eða breyta 

tilboði til að kaupa eða selja slíka fjármálagerninga.46 Skilyrðið um notkun felur í sér breytingu 

á verknaðarlýsingu þágildandi vvl.47 Ákvæði MAR um innherjasvik byggist á eftirfarandi 24. 

lið formála reglugerðarinnar: 

Ef lögaðili eða einstaklingur sem býr yfir innherjaupplýsingum kaupir eða selur 
eða reynir að kaupa eða selja, fyrir eigin reikning eða fyrir reikning þriðja aðila, 
beint eða óbeint, fjármálagerninga sem þessar upplýsingar varða ætti að gera ráð 
fyrir að viðkomandi hafi nýtt sér þær upplýsingar. Sú ályktun hefur ekki áhrif á rétt 
til varnar.  

Þá er kveðið á um bann við innherjasvikum í 14. gr. MAR. Samkvæmt ákvæðinu skal aðili 

hvorki taka þátt í eða gera tilraun til að taka þátt í innherjasvikum, né ráðleggja öðrum eða 

hvetja aðra til að taka þátt í innherjasvikum. Umrætt ákvæði MAR leggur einnig bann við 

ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga sem er annar þáttur markaðssvika.48 Kveðið er á um 

meginregluna um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga í ákvæði 10. gr. MAR sem tilefni þykir 

 
43 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 185. 
44 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Viðskipti innherja“ (2010) 5 (1) Tímarit Lögréttu 221, 222. 
45 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 188. 
46 sama heimild 390. 
47 sama heimild 359. 
48 sjá 7. lið formála MAR. 
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til að fjalla nánar um, enda lýtur rannsóknarspurning ritgerðarinnar að undanþágunni um 

lögmæta miðlun innherjaupplýsinga.  

3. Bann við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga 

3.1 Almennt 
Frumforsenda þess að traust skapist á fjármálamörkuðum byggir á grundvallarreglunni um 

jafnræði fjárfesta og að þeir skuli hafa jafnan aðgang að upplýsingum sem hafa marktæk áhrif 

á markaðsvirði fjármálagerninga. Til að stuðla að skilvirkni þeirrar grundvallarreglu eru gerðar 

ákveðnar kröfur sem er ætlað að koma í veg fyrir að tilteknir fjárfestar hafi ósanngjarnt forskot 

á aðra.49 Þá má í fyrsta lagi nefna þær kröfur sem lagðar eru á útgefendur fjármálagerninga um 

að birta allar innherjaupplýsingar opinberlega eins fljótt og auðið er í samræmi við ákvæði 17. 

gr. MAR. Mikilvægt er að slíkar upplýsingar séu gerðar opinberar og í samræmi við tiltekna 

framkvæmd sem útlistuð er í MAR til að tryggja jafnræði fjárfesta til aðgangs að upplýsingum 

sem líklegar eru til að hafa marktæk áhrif á markaðsvirði fjármálagerninga.50 Í öðru lagi eru 

gerðar kröfur til þeirra sem búa yfir innherjaupplýsingum um að þeim sé óheimilt að notfæra 

sér innherjaupplýsingar og eiga viðskipti með fjármálagerninga á grundvelli þeirra. Þá má í 

þriðja lagi nefna þær kröfur sem eru jafnframt gerðar til þeirra sem búa yfir 

innherjaupplýsingum um að þeim sé óheimilt að ráðleggja á grundvelli slíkra upplýsinga ásamt 

því að miðla þeim áfram til þriðju aðila fyrr en upplýsingarnar hafa opinberlega verið birtar.51  

 Í 10. gr. MAR er kveðið á um meginregluna um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga 

sem mælir í grunninn fyrir um tvenns konar háttsemi sem grefur undan gagnsæi og jafnræði 

fjárfesta á fjármálamörkuðum. Annars vegar er um að ræða háttsemi sem felur í sér ólögmæta 

miðlun áfram til þriðju aðila í samræmi við 1. mgr. ákvæðisins. Hins vegar kveður meginreglan 

jafnframt á um ólögmæta áframmiðlun á ráðleggingu eða hvatningu um viðskipti með ákveðna 

fjármálagerninga sem byggja á innherjaupplýsingum, sbr. 2. mgr. sama ákvæðis.  

 Umrætt bann sem kveðið er á um í 10. gr., sbr. c-lið 14. gr. MAR við ólögmætri miðlun 

innherjaupplýsinga hefur gegnt veigamiklu hlutverki í að tryggja bæði heilbrigða og eðlilega 

verðmyndum á fjármálamörkuðum, bæði þar sem það stuðlar að auknu gagnsæi og jafnræði á 

 
49 Chiara Mosca, „Article 10: Unlawful disclosure of inside information“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian 
Mock (ritstj.), Market Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide (1. útg., Oxford University Press 
2017) 283. 
50 Fjármálaeftirlitið, „Leiðbeinandi tilmæli nr. 2/2012 um framkvæmd reglna nr. 1050/2012 um meðferð 
innherjaupplýsinga og viðskipti innherja“ (Fjármálaeftirlitið 11. desember 2012) 4 
<https://www.fme.is/media/leidbeinandi_tilmaeli/Leidbeinandi-tilmaeli-nr--2_2012-um-framkvaemd-reglna-
um-medferd-innherjaupplysinga-og-vidskipti-innherja-
(3).pdf?fbclid=IwAR1ReH1C8u9ZvFxiqoYtxHJRUBAbf-m-x5VVJ4TNKaCtY35-jkkA1xwipPg>. 
51 Mosca (n. 49) 283. 
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meðal fjárfesta á fjármálamörkuðum. Ákvæðið var áður lögfest með 2. og 3. tölul. 1. mgr. 123. 

gr. þágildandi vvl., sem byggði á efnislega samhljóða a- og b-lið 3. gr. MAR. Þá á ákvæðið 

rætur sínar jafnframt að rekja til 2. og 3. tölul. 1. mgr. 23. gr. laga nr. 9/1993 um 

verðbréfaviðskipti, sem fól í sér innleiðingu á Innherjatilskipuninni frá árinu 1989.52 Frá 

gildistöku ákvæðisins hefur orðalag þess ekki tekið miklum breytingum. Af núgildandi ákvæði 

10. gr., sbr. c-lið 14. gr. MAR má ráða að miðlun innherjaupplýsinga er að meginstefnu 

ólögmæt, nema miðlunin heyri undir undanþágu og fari þá fram í eðlilegu sambandi við starf, 

stöðu eða skyldur viðkomandi innherja. Bannið við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga 

gegnir því mikilvæga hlutverki að koma í veg fyrir að slíkar upplýsingar berist til óviðkomandi 

þriðju aðila, svo að allir fjárfestar búi yfir sömu upplýsingum og standi jafnfætis þegar viðskipti 

eru átt með fjármálagerninga. Með þeim hætti stuðlar umrætt bann að meginmarkmiði 

löggjafarinnar um gagnsæi, jöfnum aðgangi fjárfesta að upplýsingum og viðeigandi meðferð á 

innherjaupplýsingum eins og hugtakið er skilgreint í 1. mgr. 7. gr. MAR.53 

Í þeim tilgangi að leita svara við rannsóknarspurningu ritgerðarinnar þykir tilefni til að 

fjalla stuttlega um þau sjónarmið sem liggja að baki þeim reglum sem stuðla og tryggja jafnan 

aðgang fjárfesta að upplýsingum sem hafa marktæk áhrif á markaðsvirði fjármálagerninga. Þá 

fyrst um mikilvægi upplýsingaskyldunnar sem hvílir á útgefendum fjármálagerninga 

samkvæmt 17. gr. MAR ásamt samspili hennar við bann gegn innherjasvikum og ólögmætri 

miðlun innherjaupplýsinga. Í beinu framhaldi verður fjallað ítarlega um meginreglu 10. gr. 

MAR um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga svo unnt sé að greina við hvaða aðstæður 

innherjum er heimilt að miðla slíkum upplýsingum með lögmætum hætti áfram til þriðju aðila.  

3.2 Jafn aðgangur fjárfesta að upplýsingum  
Evrópskt regluverk á sviði fjármálamarkaðsréttar byggir að miklu leyti á sjónarmiðum sem 

tryggja takmarkaða miðlun, eða strangan trúnað, um innherjaupplýsingar er varða útgefendur. 

Upplýsingar af því tagi eru sérstaklega þýðingarmiklar vegna marktækra áhrifa þeirra á virði 

fjármálagerninga. Ef engar skorður eru settar við meðferð innherjaupplýsinga aukast líkur á 

ósamhverfri dreifingu upplýsinga, þ.e. að aðilar búa ekki yfir sömu vitneskju um upplýsingar 

sem hafa marktæk áhrif á virði fjármálagerninga á markaði. Með þeim hætti gætu aðilar sem 

búa yfir innherjaupplýsingum haft ósanngjarnt forskot á aðra fjárfesta á markaði og átt viðskipti 

með fjármálagerninga á grundvelli slíkra upplýsinga. Óumdeilt er að slík háttsemi er til þess 

fallin að grafa undan meginmarkmiði löggjafarinnar um gagnsæi og jafnræði á meðal fjárfesta 

 
52 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 405. 
53 Mosca (n. 49) 275–6. 
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á fjármálamörkuðum. Því er mikilvægt að miðlun innherjaupplýsinga séu settar skorður og hún 

takmörkuð til að tryggja samhverfa dreifingu og stuðla þar með að fullu og eðlilegu jafnræði á 

meðal fjárfesta. Með samhverfri dreifingu er þó ekki átt við alla þekkingu og upplýsingar sem 

varða útgefendur fjármálagerninga, enda væri slík dreifing óraunhæf, heldur er átt við jafna 

dreifingu á ákveðnum innherjaupplýsingum sem varða útgefanda með beinum hætti.54  

Til að tryggja skilvirkni grundvallarreglunnar um gagnsæi og jafnræði á meðal fjárfesta á 

fjármálamörkuðum eru gerðar ákveðnar kröfur um meðferð innherjaupplýsinga sem ætlað er 

að koma í veg fyrir ósamhverfa dreifingu innherjaupplýsinga.55 Þá fyrst má nefna lögbundna 

skyldu sem lögð er á útgefanda fjármálagerninga að birta almenningi á jafnræðisgrundvelli eins 

fljótt og auðið er þær innherjaupplýsingar sem varða þann útgefanda með beinum hætti,56 í 

samræmi við 17. gr. MAR. Umrædd upplýsingaskylda útgefanda verður þar af leiðandi ekki 

virk þegar innherjaupplýsingar varða viðkomandi útgefanda með óbeinum hætti, þ.e.a.s. ef 

upplýsingar verða ekki til hjá útgefandanum sjálfum, en geta eftir sem áður haft verðmótandi 

áhrif, til dæmis upplýsingar um skýrslur lánshæfismatsfyrirtækja, vaxtaákvarðanir Seðlabanka 

Íslands eða upplýsingar um kaup- og sölutilboð.57  

Útgefendum fjármálagerninga ber að viðhalda innra verkferli sem felst í að greina og meta 

hvort upplýsingar séu gæddar þeim eiginleikum að teljast til innherjaupplýsinga í samræmi við 

skilyrði 4. mgr. 7. gr. MAR.58 Ef útgefandi metur óopinberar upplýsingar sem nægjanlega 

tilgreindar og líklegar til að hafa marktæk áhrif á markaðsvirði fjármálagerninga sinna, ef þær 

yrðu gerðar opinberar, teljast þær til innherjaupplýsinga viðkomandi útgefanda. Líkt og áður 

greinir er með marktækum áhrifum í grófum dráttum átt við upplýsingar sem væru líklegar til 

að hafa áhrif á mat skynsams fjárfestis á því hvort hann vilji eiga viðskipti með viðkomandi 

fjármálagerning og þá á hvaða kjörum. Þegar innherjaupplýsingar59 liggja fyrir hjá viðkomandi 

útgefanda, er innherjum óheimilt að eiga viðskipti á grundvelli slíkra upplýsinga sem og miðla 

þeim áfram til þriðju aðila með ólögmætum hætti, sbr. 14. gr. MAR.60 Einnig ber útgefanda 

 
54 sama heimild 283. 
55 sama heimild. 
56 Jesper Lau Hansen, „Say When: When Must an Issuer Disclose Inside Information?“ [2016] Nordic & 
European Law Working Paper No 16-03 4. 
57 Andri Fannar Bergþórsson, „Hvaða upplýsingar ber útgefanda að birta? Hugtakið innherjaupplýsingar í 
tengslum við upplýsingaskyldu útgefanda“ (2019) 69 Tímarit Lögfræðinga 3, 4. 
58 Jesper Lau Hansen (n. 56) 29. 
59 Þess má geta að hugtakið innherjaupplýsingar er skilgreint með víðtækari hætti þegar um ræðir bann við 
innherjasvikum og ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga, þ.e. nær til upplýsinga sem varða útgefanda beint og 
óbeint. Líkt og áður greinir nær upplýsingaskylda útgefanda einungis til innherjaupplýsinga sem varða 
viðkomandi útgefanda með beinum hætti.  
60 Jesper Lau Hansen (n. 56) 29. 



 14 

fjármálagerninga við það tímamark að birta almenningi innherjaupplýsingar sem varða sig með 

beinum hætti á jafnræðisgrundvelli eins fljótt og mögulegt er, sbr. 17. gr. MAR.61  

Ef innherjaupplýsingum er miðlað til þriðja aðila í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða 

skyldur í samræmi við 1. mgr. 10. gr. MAR, skal viðkomandi útgefandi birta upplýsingarnar 

opinberlega á heildstæðan og skilvirkan hátt. Slík skylda hvílir hins vegar ekki á viðkomandi 

ef aðilinn sem tekur við upplýsingunum er bundinn þagnarskyldu, óháð því hvort slík skylda 

grundvallist á lögum, reglum, félagssamþykktum eða samningi, sbr. 8. mgr. 17. gr. MAR. Því 

má nefna að útgefandi getur í ákveðnum tilvikum frestað opinberri birtingu innherjaupplýsinga 

á eigin ábyrgð að uppfylltum nánari skilyrðum í samræmi við 4. og 5. mgr. 17. gr. MAR.62 Þá 

hefur Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands63 heimild til að beita stjórnvaldssektum ef 

upplýsingaskylda útgefanda er ekki virt í samræmi við kröfur MAR, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 7. gr. 

MAR-laganna. Þar af leiðandi er mikilvægt að útgefendur hafi virka verkferla til að greina 

innherjaupplýsingar sem varða þá með beinum hætti og birti slíkar upplýsingar eins fljótt og 

auðið er.64 Með þeim hætti stuðla reglur um upplýsingaskyldu útgefanda að jöfnum aðgangi 

fjárfesta að upplýsingum sem skipta máli þegar þeir taka ákvörðun um hvort þeir vilji eiga 

viðskipti með þá fjármálagerninga sem útgefandi hefur gefið út.65  

Umrædd upplýsingaskylda sem lögð er á útgefendur fjármálagerninga er ráðstöfun til að 

stytta þann tíma sem innherjasvik og ólögmæt miðlun innherjaupplýsinga gætu átt sér stað. 

Með þeim hætti stuðlar bannið við innherjasvikum og ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga 

ásamt upplýsingaskyldu útgefanda að gagnsæi fjármálamarkaða og jöfnum aðgangi fjárfesta 

að upplýsingum sem áhrif hafa á virði fjármálagerninga.66 Markmið upplýsingaskyldunnar er 

í grunninn að gera fjárfestum kleift að taka upplýsta ákvörðun og verðleggja fjármálagerninga 

með réttum hætti. Slíkt er ómögulegt nema hægt sé að tryggja að ávallt liggi fyrir allar þær 

upplýsingar sem skipta fjárfesta máli og tryggja þannig sanngjarna og eðlilega verðmyndum á 

fjármálamarkaði.67  

 
61 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 77–78. 
62 Sjá leiðbeiningar ESMA/2016/1478 sem gefnar voru út á grundvelli 11. mgr. 17. gr. MAR um upptalningu á 
dæmum um aðstæður sem geta léttlætt lögmæta frestun á birtingu innherjaupplýsinga. Listinn er eingöngu settur 
fram í dæmaskyni og er þar af leiðandi ekki tæmandi talinn.  
63 Hér eftir „Fjármálaeftirlitið“. 
64 Mat á því hvað telst til birtingar ,,eins fljótt og auðið er” fer m.a. eftir eðli upplýsinganna en af framkvæmd 
Fjármálaeftirlitsins má ætla að ekki sé mikið svigrúm til að bíða með birtingu, sjá t.d. stjórnvaldssektarmál 
vegna brots Marel Food Systems hf. frá 3. maí 2010, brots Eimskipafélags Íslands hf. frá 4. apríl 2017 og brot 
Kópavogsbæjar frá 24. febrúar 2016.  
65 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Viðskipti innherja“ (n. 44) 280. 
66 Mosca (n. 49) 283. 
67 Andri Fannar Bergþórsson (n. 57) 14. 
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3.3 Meginreglan um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga 
3.3.1 Nánar um ólögmæta miðlun  

Í 1. mgr. 10. gr. MAR er kveðið á um meginregluna um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga. 

Tilgangur ákvæðisins er að takmarka fjölda aðila sem búa yfir innherjaupplýsingum og tryggja 

þannig að einungis þeir sem hafi þörf fyrir vitneskju búi yfir slíkum upplýsingum. Með þeim 

hætti er sá hópur aðila sem hugsanlega gætu talist innherjar takmarkaður eins og mögulegt er, 

sem minnkar hættuna á að innherjaupplýsingar berist til óviðkomandi aðila og skapi ójafnræði 

á meðal fjárfesta.68 Bannið við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga var áður lögfest í 

íslenskan rétt með 2. tölul. 1. mgr. 123. gr. þágildandi vvl., sem byggði á efnislega samhljóða 

a-lið 3. gr. MAD. Núgildandi 1. mgr. 10. gr. MAR sem kveður á um meginregluna um 

ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga hljóðar með eftirfarandi hætti:  

Að því er varðar þessa reglugerð telst það ólögmæt miðlun innherjaupplýsinga ef 
aðili býr yfir innherjaupplýsingum og miðlar þeim til annars aðila, nema miðlunin 
fari fram í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur. 

Þessi málsgrein gildir um alla einstaklinga og lögaðila við þær aðstæður sem um 
getur í 4. mgr. 8. gr. (undirstrikun höf.)  

Af ákvæðinu má ráða að ólögmæt miðlun tekur jafnt til einstaklinga og lögaðila sem búa yfir 

innherjaupplýsingum og telst slík háttsemi til ólögmætrar meðferðar á innherjaupplýsingum. 

Samkvæmt ákvæðinu er miðlun innherjaupplýsinga að meginstefnu ólögmæt, nema miðlunin 

sé í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur, jafnvel þrátt fyrir að viðtakandinn hvorki 

noti innherjaupplýsingar til ráðstöfunar á fjármálagerningum né hvetji aðra til þess.69 Með þeim 

hætti telst ólögmæta háttsemin fullframin þegar miðlunin hefur komist til vitundar þriðja 

aðila,70 óháð því hvort viðtakandi noti innherjaupplýsingarnar eða hagnist á viðskiptum sem 

grundvallast á ólögmætu miðluninni, enda eru allir efnisþættir verknaðarlýsingar þá hlutrænt 

séð komnir fram.71 Því má sjá fyrir sér tilvik þar sem aðili sendir tölvupóst sem inniheldur 

innherjaupplýsingar varðandi hugsanlega yfirtöku en viðtakandi upplýsinganna athafnast ekki 

frekar. Þrátt fyrir að viðtakandi eigi ekki viðskipti á grundvelli upplýsinganna þá er miðlunin 

engu að síður ólögmæt samkvæmt 10. gr. sbr. c-lið 14. gr. MAR. Því til stuðnings má nefna 

ákvörðun breska Fjármálaeftirlitsins72 í máli Ian Hannam, þar sem hann sendi frá sér tvo 

 
68 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 1254. 
69 Ekki er gerður áskilnaður um notkun innherjaupplýsinga við ólögmæta miðlun, ólíkt skilyrðinu um notkun 
þegar um ræðir innherjasvik samkvæmt 8. gr. MAR þar sem notkun innherjaupplýsinga er forsenda 
innherjasvika.    
70 Sjá nánar: Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: Børs- og kapitalmarkadsret, bls. 487.  
71 Mosca (n. 49) 278. 
72 e. Financial Conduct Authority (FCA). 
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tölvupósta sem innihéldu vitneskju um innherjaupplýsingar varðandi hugsanlega yfirtöku og 

mögulegan olíufund. Viðtakandi innherjaupplýsinganna átti ekki viðskipti á grundvelli þeirra, 

en samt sem áður var Hannam dæmdur fyrir ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga.73 

Refsinæmi ákvæðisins byggir á þeirri forsendu að innherji hafi vitað eða mátt vita að 

viðkomandi upplýsingar hafi verið innherjaupplýsingar á þeim tímapunkti sem miðlunin fór 

fram. Þar af leiðandi er refsinæmi aðila við ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga bundið því 

skilyrði að innherji viti eða ætti að vita um sérstöðu upplýsinganna, sbr. 3. mgr. 17. gr. MAR-

laganna þar sem fram kemur að brot þurfi að vera framin af ásetningi eða gáleysi. Matið á því 

hvort viðkomandi ætti að vita að um innherjaupplýsingar hafi verið að ræða byggist almennt á 

mati á því hvort skynsamur fjárfestir74 hefði gert sér grein fyrir sérstöðu upplýsinganna.75 Því 

má ætla að skilyrðið, sem felst í persónulegri getu aðila til að greina innherjaupplýsingar, sé 

sjálfkrafa fyrir hendi í tilviki fruminnherja en hins vegar þurfi að sýna fram á það þegar um er 

að ræða annars konar innherja.76  

Gerist innherji uppvís að broti gegn ákvæði 10. gr. sbr. c-lið 14. gr. MAR um ólögmæta 

miðlun innherjaupplýsinga kann viðkomandi að sæta þungum viðurlögum. Annars vegar getur 

Fjármálaeftirlitið lagt stjórnvaldssektir á grundvelli 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. MAR-laganna og eru 

slíkar sektir mismunandi í tilviki einstaklinga og lögaðila, sbr. 3. og 4. mgr. sömu greinar. Hins 

vegar kann brot gegn banni við ólögmætri miðlun jafnframt að varða sektum eða fangelsi allt 

að tveimur árum, liggi þyngri refsing ekki við slíku broti samkvæmt öðrum lögum sbr. 1. mgr. 

17. gr. MAR-laganna. 

Í nýlegum dómi Landsréttar frá 26. mars 2021 í máli nr. 215/201977 (hér eftir ,,Icelandair 

málið“), var ákærði K1 sakfelldur fyrir ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga. Á þeim tíma sem 

ákæra tók til gegndi K1 starfi forstöðumanns leiðakerfisstjórnunar hjá dótturfélagi Icelandair 

Group hf. ásamt því var hann skilgreindur sem lykilstarfsmaður og skráður sem fruminnherji í 

síðarnefnda félaginu. Vegna aðkomu hans að rekstri dótturfélagsins hafði K1 jafnan aðgang að 

innherjaupplýsingum Icelandair Group, til dæmis upplýsingum um markaðsstöðu félagsins, og 

var að meginstefnu einn af þeim fyrstu innan dótturfélagsins og Icelandair Group hf. til að sjá 

breytingar á innherjaupplýsingum. Í upplýsingum um markaðsstöðu dótturfélagsins komu fram 

 
73 Ian Charles Hannam v The Finincial Conduct Authority: [2014] UKUT 0233 (TCC) 
<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5753db68ed915d3c8900002a/Hannam-v-FCA.pdf> 
74 e. reasonable investor. Í þessu samhengi má minna á mælikvarðann bonus pater familias sem notast er við í 
skaðabótarétti en við beitingu hans er horft til þess hvernig gegn og skynsamur maður hagar sér við nánar 
tilgreindar aðstæður.  
75 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 30) 496. 
76 Mosca (n. 49) 278. 
77 Dómur Landsréttar 26. mars 2021 í máli nr. 215/2019. 
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nægilega tilgreindar upplýsingar um horfur í rekstri félagsins og rekstrarafkomu, sem gera 

mátti ráð fyrir að, ef opinberar væru, hefðu einar og sér áhrif á mat fjárfesta á Icelandair Group 

hf. og því til þess fallnar að hafa marktæk áhrif á markaðsverð hlutabréfa félagsins. Á 

grundvelli óbeinnar sönnunar var talið hafið yfir skynsaman vafa að ákærði K1 hafi miðlað 

umræddum innherjaupplýsingum áfram til K2, meðal annars með hliðsjón af samskiptum 

þeirra. Í kjölfarið átti K2 viðskipti með fjármálagerninga útgefna af Icelandair Group hf. á 

grundvelli þeirra innherjaupplýsinga sem K1 lét honum í té. Í málinu var ákærði K1 sakfelldur 

fyrir að miðla innherjaupplýsingum félagsins með ólögmætum hætti. Við ákvörðun refsingar 

var litið til þess að brot hans voru sérstaklega alvarleg og ásetningur einbeittur. Því var refsing 

K1 ákveðin fangelsi í tvö ár ásamt upptöku ávinnings.  

 Samkvæmt ofangreindu er meginreglan sú að ef aðili býr yfir innherjaupplýsingum er 

honum óheimilt að miðla innherjaupplýsingum til þriðja aðila. Með þriðja aðila er ýmist átt við 

starfsmenn innan sama fyrirtækis eða sömu fyrirtækjasamstæðu eða jafnvel aðila sem hefur 

önnur eða alls engin tengsl við viðkomandi útgefanda eða innherja.78 Af orðalagi 10. gr. MAR 

er því ljóst að miðlun upplýsinga til þriðju aðila er heimil í þeim tilvikum sem slíkt getur talist 

vera nauðsynlegt í eðlilegu sambandi við framkvæmd starfs, stöðu eða skyldna innherja í þágu 

útgefanda. Því má ætla að ef aðili býr yfir innherjaupplýsingum og hefur enga ástæðu til þess 

starfs síns vegna, en hefur eftir sem áður komist yfir innherjaupplýsingar, sé viðkomandi undir 

öllum kringumstæðum óheimilt að miðla slíkum upplýsingum áfram til þriðju aðila.79 

 Ef ótækt er að tryggja trúnað um innherjaupplýsingar, til dæmis ef ólögmæt miðlun 

slíkra upplýsinga á sér stað, ber útgefanda að viðhafa ákveðnar ráðstafanir sem tryggja 

tafarlausa birtingu innherjaupplýsinganna í samræmi við ákvæði 17. gr. MAR.80 Slíkar 

ráðstafanir geta til að mynda falist í innri verkferlum hjá útgefanda sem tryggja skjóta og 

tafarlausa birtingu innherjaupplýsinga ef þær berast til þriðju aðila með ólögmætum hætti.81 

3.3.2 Þýðing miðlunar 

Mikilvægt er að greina þau tilvik sem teljast til hugtaksins miðlun. Með miðlun í skilningi 10. 

gr. MAR er átt við dreifingu á innherjaupplýsingum til eins eða fleiri aðila, ýmist munnlega 

 
78 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 30) 497. 
79 Í bók sinni ,,Viðskipti með fjármálagerninga” á bls. 497-498 segir Aðalsteinn E. Jónasson: ,,Af því leiðir að ef 
um innherja er að ræða sem hefur engin [tengsl við útgefanda við framkvæmd starfs, stöðu eða skyldu], en hefur 
einhverra hluta vegna komist yfir innherjaupplýsingar, sé honum undir öllum kringumstæðum óheimilt að miðla 
upplýsingum til þriðja aðila.“ Undirrituð telur slíka staðhæfingu ekki standast. Því til stuðnings má nefna sem 
dæmi starfsmenn í stjórnsýslunni sem búa yfir innherjaupplýsingum um bankana. Þeim kann að vera heimilt að 
miðla upplýsingunum áfram við framkvæmd starfs síns þótt viðkomandi hafi engin tengsl við útgefanda.  
80 Fjármálaeftirlitið (n. 50) 12. 
81 „Meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja“ (n. 7) 17. 
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eða skriflega með líkamlegum eða tæknilegum hætti. Þá telst áframmiðlun ráðlegginga sem og 

hvatning jafnframt til miðlunar í skilningi 10. gr. MAR, sbr. 2. mgr. ákvæðisins. 

 Þá felur miðlun innherjaupplýsinga í sér háttsemi þar sem innherji deilir lykilorðum eða 

aðgangskóðum sem gera slíkar upplýsingar aðgengilegar öðrum.82 Aftur á móti telst sú 

háttsemi ekki til ólögmætrar miðlunar innherjaupplýsinga þegar skjölum eða tæknibúnaði er 

stolið og upplýsingar eru teknar með ófrjálsri hendi af öðrum.83 Eftir sem áður þarf að leggja 

mat á hverja miðlun fyrir sig í ljósi þess að unnt er að brjóta gegn banni 10. gr. MAR, hvort 

sem það er framið af ásetningi eða gáleysi, líkt og kemur fram í 3. mgr. 17. gr., sbr. 11. gr. 

MAR-laganna. Af þeim sökum er mikilvægt fyrir innherja að sýna ekki af sér vanrækslu þegar 

skilið er við innherjaupplýsingar. Þá eru gerðar kröfur til innherja að ganga frá slíkum 

upplýsingum með viðeigandi hætti, svo að óviðkomandi aðilar geti ekki kynnt sér efni þeirra 

eða áttað sig á hvers konar upplýsingar er um að ræða. Þá má nefna að innherjum sem hafa 

áþreifanleg gögn sem innihalda innherjaupplýsingar ber að nota læsta skápa til að tryggja 

trúnað um gögnin. Enn fremur ber innherjum að tryggja aðgangsstýringu að upplýsingum sem 

eru á tölvutæku formi, til dæmis með lykilorðum á tölvu eða skjöl. Í starfsemi 

fjármálafyrirtækja er jafnframt æskilegt að viðhafa virkar upplýsingahindranir84 sem tryggja 

aðskilnað á milli starfssviða þess. Slíkar ráðstafanir koma í veg fyrir að starfsmenn ólíkra deilda 

komist inn í upplýsingakerfi annarra deilda ásamt því að þeir geti gengið óhindrað um húsnæði 

annarra deilda. Með þeim hætti þurfa fjármálafyrirtæki að fyrirbyggja að innherjaupplýsingar 

berist til þriðju aðila.85  

Sýni innherji af sér vanrækslu eða svo alvarlegt hirðuleysi, þegar hann hefði átt að gera sér 

grein fyrir því að þriðji aðili gæti komist yfir innherjaupplýsingarnar, hefur hann þar með 

hugsanlega bakað sér refsiábyrgð með gáleysi.86 Af þeim sökum er hugsanlegt að aðili brjóti 

gegn ákvæði 10. gr. MAR með athafnaleysi. Miðlun sem fer fram vegna gáleysis getur þar með 

talist til ólögmætrar miðlunar innherjaupplýsinga þar sem slík háttsemi leiðir til ósamhverfrar 

dreifingar á upplýsingum sem hindrar fullt og eðlilegt jafnræði meðal fjárfesta á mörkuðum. 

Sem dæmi um þetta má nefna að ef innherji skilur skjöl sem innihalda innherjaupplýsingar eftir 

á ólæstum tölvuskjá þegar hann skilur við tölvuaðstöðu sína og þriðji aðili kemst yfir gögnin 

þá má ætla að viðkomandi innherji hafi með gáleysi miðlað innherjaupplýsingum með 

ólögmætum hætti og hugsanlega bakað sér refsiábyrgð. Það sama gildir ef innherji, sem hyggst 

 
82 Mosca (n. 49) 279. 
83 sama heimild. 
84 Til dæmis svokallaða kínamúra.  
85 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 30) 506. 
86 sama heimild. 
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miðla innherjaupplýsingum til þriðja aðila í tengslum við starf sitt, sendir tölvupóst sem 

inniheldur slíkar upplýsingar á vitlausan viðtakanda. 

Líkt og áður greinir telst áframmiðlun ráðlegginga og hvatninga sem grundvallast á 

innherjaupplýsingum jafnframt til miðlunar í skilningi 10. gr. MAR um ólögmæta miðlun. Því 

þykir tilefni til að kveða nánar á um við hvaða aðstæður og í hvaða tilvikum slík miðlun heyrir 

til bannsins. 

3.4 Bann við áframmiðlun ráðlegginga og hvatninga á grundvelli 
innherjaupplýsinga  
Samkvæmt 2. mgr. 10. gr., sbr. c-lið 14. gr. MAR er innherjum óheimilt að ráðleggja þriðja 

aðila á grundvelli innherjaupplýsinga að kaupa eða selja fjármálagerninga eða hvetja að öðru 

leyti til viðskipta með þá fjármálagerninga sem upplýsingarnar varða. Bannið gildir um alla þá 

sem teljast til innherja og gildir jafnframt um alla ráðleggingu eða hvatningu varðandi ráðstöfun 

fjármálagerninga sem innherjaupplýsingarnar varða.87 Ráðleggingar og hvatningar af því tagi 

teljast til ólögmætrar miðlunar innherjaupplýsinga sem varða þungum viðurlögum.88 

Mikilvægt er að greina hvaða tilvik teljast til ráðleggingar þriðja aðila en í a- og b-lið 2. 

mgr. 8. gr. MAR er nánari útlistun á því hvað felst í háttseminni. Annars vegar er um að ræða 

ráðleggingar til óviðkomandi aðila á grundvelli innherjaupplýsinga um að kaupa eða selja 

fjármálagerninga sem upplýsingarnar varða eða hvatningu um að aðili framkvæmi slík kaup 

eða sölu.89 Hins vegar felst jafnframt í háttseminni að ráðleggja eða hvetja óviðkomandi aðila 

á grundvelli innherjaupplýsinganna að afturkalla eða breyta fyrirmælum í tengslum við þann 

fjármálagerning sem upplýsingarnar varða.90 Bannið við áframmiðlun ráðlegginga til þriðja 

aðila á grundvelli innherjaupplýsinga var áður lögfest í íslenskan rétt með þágildandi 3. tölul. 

1. mgr. 123. gr. vvl., sem byggði á b-lið 3. gr. MAD. Með gildistöku MAR voru gerðar 

breytingar á verknaðarlýsingu ákvæðisins með þeim hætti að fyrrgreindum b-lið 2. mgr. 8. gr. 

MAR, um ráðleggingu eða hvatningu til afturköllunar eða breytingar á tilboði, var bætt við.91  

Samkvæmt ákvæði 2. mgr. 10. gr. MAR felur það í sér sjálfstætt brot gegn regluverkinu að 

áframmiðla ráðleggingum eða hvatningum sem grundvallast á innherjaupplýsingum til þriðja 

aðila ef viðkomandi vissi eða mátti vita að ráðleggingin hafi byggst á innherjaupplýsingum. 

Ákvæðið hjóðar svo:  

 
87 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 1255. 
88 sbr. 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 17. gr. MAR-laganna. 
89 a-liður 2. mgr. 8. gr. MAR. 
90 b-liður 2. mgr. 8. gr. MAR. 
91 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 360. 



 20 

Að því er varðar þessa reglugerð telst áframmiðlun ráðlegginga eða hvatningar sem 
um getur í 2. mgr. 8. gr. vera ólögmæt miðlun innherjaupplýsinga samkvæmt 
þessari grein ef aðilinn sem miðlar ráðleggingunni eða hvatningunni veit eða ætti 
að vita að hún grundvallast á innherjaupplýsingum. (undirstrikun höf.) 

Af orðalagi ákvæðisins er óumdeilt að áframmiðlun ráðlegginga til þriðja aðila telst til 

ólögmætrar miðlunar á innherjaupplýsingum að því tilskildu að sá sem miðlar upplýsingunum 

vissi eða átti að vita af sérstöðu upplýsinganna. Þá má ráða að fullframningarstig brota gegn 

ákvæðinu miðast við það tímamark sem ráðlegging eða hvatning berst til vitundar þess sem 

móttekur upplýsingarnar, enda eru allir efnisþættir verknaðarlýsingarinnar hlutrænt séð komnir 

fram við það tímamark. Ef þriðji aðili móttekur hins vegar ekki ráðleggingu eða hvatningu af 

einhverjum ástæðum, til dæmis ef tölvupóstur sendist ekki eða bréfpóstur týnist, kann að vera 

um að ræða refsiverða tilraun til ólögmætrar miðlunar innherjaupplýsinga.92 Þá er jafnframt 

ekki gert að skilyrði að hvatning eða ráðlegging innherja til þriðja aðila sé einhverjum til 

hagsbóta, þar sem nægilegt er að hvatning eða ráðlegging grundvallist á miðlun upplýsinga.93 

Þar af leiðandi er um brot gegn ákvæðinu að ræða óháð því hvort viðtakandi bregðist við 

ráðgjöf eða hvatningu með nokkrum hætti. Þá skiptir jafnframt ekki máli hvort viðtakandi geri 

sér grein fyrir því að verið sé að ráðleggja eða hvetja hann til að eiga viðskipti sem grundvallast 

á innherjaupplýsingum.94  

Meginmunurinn frá fyrrgreindri meginreglu um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga í 1. 

mgr. 10. gr. MAR felst í að með ráðleggingu eða hvatningu til þriðja aðila þarf ekki að eiga sér 

stað nein miðlun á innherjaupplýsingunum sjálfum.95 Til að um brot gegn ákvæðinu sé að ræða 

er nægilegt að áframmiðla ráðleggingu eða hvatningu sem grundvallast á innherjaupplýsingum 

án þess að viðtakandi viti neitt um innherjaupplýsingarnar sjálfar.96 Með þeim hætti, svo að 

innherji brjóti gegn ákvæði 2. mgr. 10. gr. MAR með ráðleggingu til þriðja aðila nægir að hann 

greini viðtakanda frá mögulegum áhrifum upplýsinga, án þess að láta viðkomandi raunverulega 

í té umræddar innherjaupplýsingar.97 Því má nefna fyrrgreindan dóm Landsréttar í Icelandair 

málinu.98 Af ofangreindri umfjöllun liggur fyrir að K1 var sakfelldur fyrir ólögmæta miðlun er 

hann lét K2 í té innherjaupplýsingar sem höfðu marktæk áhrif á markaðsvirði fjármálagerninga 

í Icelandair Group hf. Í ljósi þess að miðlunin fór ekki fram í eðlilegu sambandi við starf K1 

 
92 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 30) 507. 
93 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 1255. 
94 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 30) 507. 
95 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 1255. 
96 FB Palmer og G Morse, „Market Abuse: “insider- dealing and unlawful disclosure of inside information"“, 
Palmer’s Company Law, b 3 (Sweet & Maxwell 2021) 11.189.26. 
97 Sjá nánari umfjöllun: Jasper Lau Hansen: Værdipapirhandelsloven med kommenter, bls. 293. 
98 Dómur Landsréttar 26. mars 2021 í máli nr. 215/2019. 
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var K2 með ólögmætt forskot á aðra fjárfesta á markaðnum við viðskiptin sem 

innherjaupplýsingarnar vörðuðu. Í kjölfarið áframmiðlaði K2 ráðleggingunni til félaga síns, K3 

og hvatti hann til að eiga sams konar viðskipti með fjármálagerninga útgefna af Icelandair 

Group hf. án þess þó að láta K3 í té innherjaupplýsingarnar sjálfar. Í málinu var K2 sakfelldur 

fyrir brot gegn umræddu banni fyrir að áframmiðla ráðleggingum og hvetja þriðja aðila til 

viðskipta á grundvelli innherjaupplýsinga, sbr. 2. mgr. 10. gr. MAR. Þá var K3 ákærður fyrir 

hlutdeild í innherjasvikabroti K2 en ekki þóttu nægar sönnur fyrir því að K3 hefði vitað eða 

mátt vita að K2 hefði búið yfir innherjaupplýsingum um Icelandair Group hf. þegar hann 

ráðlagði og hvatti hann til viðskipta með bréf félagsins. Því var K3 sýknaður af hlutdeild í broti 

K2 en hins vegar var ávinningur K3 af brotinu gerður upptækur.  

4. Lögmæt miðlun innherjaupplýsinga 

4.1 Almennt 
Meginreglan sem áður hefur verið nefnd og kemur fram í ákvæði 10. gr., sbr. c-lið 14. gr. MAR 

kveður á um að óheimilt sé að miðla innherjaupplýsingum áfram til þriðja aðila. Undirliggjandi 

tilgangur og markmið ákvæðisins byggir meðal annars á sjónarmiðum um jafnræði fjárfesta 

svo aðilar á fjármálamarkaði búi yfir öllum sömu upplýsingum sem hafa marktæk áhrif á virði 

fjármálagerninga.99 Aftur á móti kann miðlun innherjaupplýsinga áfram til þriðju aðila að vera 

nauðsynleg í ákveðnum tilvikum og þar með lögmæt. Slík miðlun byggist á lokamálsl. 1. mgr. 

10. gr. MAR sem kveður á um að miðlun innherjaupplýsinga sé heimil fari hún fram í eðlilegu 

sambandi við starf, stöðu eða skyldur viðkomandi innherja sem miðlar þeim. Með þeim hætti 

er tryggt að bannið við ólögmætri miðlun hefti ekki að óþörfu venjulega og skilvirka starfsemi 

markaðsaðila.100 Við tilgreindar aðstæður kemur miðlunin sem slík hvorki í veg fyrir né skerðir 

skilvirkni að jöfnum aðgangi aðila að upplýsingum á fjármálamarkaði og heyrir þar af leiðandi 

til undanþágu frá áðurgreindu banni við miðlun innherjaupplýsinga.101 Af þeim sökum hefur 

miðlun sem framkvæmd er í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur þess sem miðlar 

upplýsingunum ekki neikvæð áhrif á gagnsæi fjármálamarkaða.  

 Undanþágan um lögmæta miðlun innherjaupplýsinga í tengslum við starf, stöðu eða 

skyldur viðkomandi var áður lögfest í 2. málsl. 2. tölul. 1. mgr. 123. gr. þágildandi vvl., sem 

byggði á ákvæði a-liðar 3. gr. MAR. Undanþágan á rætur að rekja til 2. máls. a-liðar 3. gr. 

 
99 Jesper Lau Hansen (n. 5) 45. 
100 Erik Werlauff, David Moalem, og Dan Moalem, Værdipapirhandelsloven med kommentarer (1. útg., 
Gjellerup 2006) 387. 
101 Mosca (n. 49) 276. 
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Innherjatilskipunarinnar frá árinu 1989, sem innleidd var hérlendis með eldri lögum nr. 9/1993 

um innherjaviðskipti. Frá gildistöku ákvæðisins hefur orðalag undanþágunnar haldist efnislega  

samhljóða, en af athugasemdum við frumvarp þess er varð að lögum nr. 9/1993 má ráða að 

innherjum kann að vera skylt að miðla innherjaupplýsingum til þriðja aðila í ákveðnum 

tilvikum, en eftir sem áður þarf að leggja mat á hverja miðlun.102 Af orðalagi ákvæðisins og 

lögskýringargögnum er þó ekki unnt að ráða nánar við hvaða aðstæður átt er við. 

 Fari miðlun innherjaupplýsinga fram með lögmætum hætti á grundvelli undanþágunnar 

verður sá aðili sem tekur á móti upplýsingunum innherji. Við slíkar aðstæður er mikilvægt að 

viðkomandi viðurkenni skriflega þær skyldur samkvæmt lögum og reglum sem því fylgja, 

ásamt því að viðkomandi sé meðvitaður um viðurlög sem gilda um innherjasvik og ólögmæta 

miðlun innherjaupplýsinga.103 Hins vegar er vert að nefna að ótækt er fyrir viðtakanda 

upplýsinganna að koma sér undan refsiábyrgð með því að vanrækja að vekja athygli á því þegar 

hann telst vera innherji eða í þeim tilvikum sem regluvarsla fjármálafyrirtækis virkar ekki sem 

skyldi. Því geta Fjármálaeftirlitið og eftir atvikum dómstólar komist að þeirri niðurstöðu að 

þriðji aðili teljist innherji, þó viðkomandi sé ekki skráður á innherjalista, að því tilskildu að 

hann búi yfir innherjaupplýsingum.104 Viðtakandi upplýsinganna er líkt og aðrir innherjar 

bundinn af 10. gr. MAR og er því óheimilt að miðla innherjaupplýsingum, ráðleggja öðrum 

aðilum á grundvelli upplýsinganna og nota þær í viðskiptum, nema fullnægt sé skilyrðum þess 

ákvæðis.105 Með þeim hætti, ef starfsmaður lánastofnunar tekur við innherjaupplýsingum þegar 

tekin er afstaða til lánshæfis fjármálafyrirtækis þá er viðkomandi starfsmaður bundinn ákvæði 

10. gr. MAR og er með öllu óheimilt að miðla upplýsingunum áfram nema slík miðlun fari 

fram í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur hans.  

 Vegna réttaráhrifa meginreglu 10. gr. MAR um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga 

standa innherjar sem búa yfir slíkum upplýsingum frammi fyrir því álitaefni í hvaða tilvikum 

þeim sé heimilt að miðla innherjaupplýsingum áfram til þriðju aðila. Ákvæðið tekur til allra 

einstaklinga eða lögaðila sem hafa vitneskju um upplýsingar starfs síns vegna, til dæmis þeirra 

sem starfa hjá skráðu fyrirtæki106, stjórnenda, stórra hluthafa, verðbréfamiðlara, lögfræðinga 

og endurskoðenda.107 Þá tekur bannið við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga jafnframt til 

 
102 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 383-347. mál. 
103 2. mgr. 18. gr. MAR.  
104 Sjá t.d. ummæli hjá héraðsdómi í Hrd. 12. desember 2013 í máli nr. 193/2013 (forstöðumaður 
millibankaborðs). 
105 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 30) 506. 
106 Með skráðu fyrirtæki er átt við félag sem hefur tekið fjármálagerninga sína til viðskipta á skipulegum 
markaði, MTF eða OTF. 
107 David Moalem, „Hvornår må man videregive intern viden? Efter Højesterets dom i Grøngaard og Bang-
sagen“ (2009) 78 Revision & regnskabsvæsen 1. 
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annarra aðila sem búa yfir innherjaupplýsingum af öðrum ástæðum en í tengslum við starf sitt, 

til dæmis ef aðili fær vitneskju um innherjaupplýsingarnar vegna refsiverðrar háttsemi eða ef 

viðkomandi aðili veit eða ætti að vita að um innherjaupplýsingar sé að ræða.108 Í ljósi þess að 

undanþága lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR er eina heimildin sem kveður á um lögmæta miðlun 

innherjaupplýsinga, þegar hún fer fram í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur, má 

ætla að þeim sem búa yfir innherjaupplýsingum af öðrum ástæðum en í tengslum við starf sitt 

sé óheimilt að miðla þeim áfram til þriðju aðila, enda erfitt að hugsa sér aðstæður þar sem slíkt 

geti fallið undir undanþáguna. 

 Í þeim tilvikum sem aðili býr yfir innherjaupplýsingum er viðkomandi þar með einungis 

heimilt að miðla þeim áfram til þriðja aðila í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur 

sínar á grundvelli undanþágunnar í lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR.109 Áður en miðlun fer fram 

er grundvallaratriði að viðkomandi gangi úr skugga um og tryggi að miðlun fari fram í samræmi 

við kröfur regluverksins, ella kann viðkomandi að sæta þungum viðurlögum.110 Löggjöfin gerir 

því miklar kröfur til aðila sem búa yfir innherjaupplýsingum að miðla þeim einungis áfram á 

grundvelli undanþágunnar. Burtséð frá því kann það að reynast innherjum þrautin þyngri að 

leggja mat á það við hvaða aðstæður heimilt er að miðla slíkum upplýsingum á þeim grundvelli.  

Standi innherji frammi fyrir því álitaefni hvort honum sé heimilt og lögmætt að miðla 

innherjaupplýsingum til þriðja aðila er nytsamlegt að byrja á að styðjast við tvær hagnýtar 

viðmiðanir sem fræðimenn hafa leitt af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins.111 Í fyrsta lagi 

þá skal miðlun innherjaupplýsinga einungis fara fram ef hún er nauðsynleg fyrir viðkomandi 

útgefanda en ekki ef hún er aðeins gagnleg (e. need to know vs. nice to know). Í öðru lagi ef 

innherji er í vafa um hvort miðlun innherjaupplýsinga falli undir undanþáguna, þá skal 

viðkomandi ekki miðla þeim áfram fyrr en lagt hefur verið mat á lögmæti hennar.112 Með þessar 

tvær viðmiðanir að vopni er unnt að útiloka miðlanir sem brjóta bersýnilega gegn ákvæði 10. 

gr. MAR. Aftur á móti er óumdeilt að regluverkið sem gildir á fjármálamörkuðum er mun 

flóknara og því mikil þörf á markvissum viðmiðum um lögmæta miðlun innherjaupplýsinga 

sem raunhæft er að styðjast við í daglegu lífi. Því þykir tilefni til að greina nánar við hvaða 

aðstæður og til hvaða viðmiða þarf að líta svo lögmætt sé að miðla innherjaupplýsingum í 

 
108 4. mgr. 8. gr. MAR. 
109 Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret (4. útg., Jurist- og Økonomforbundet 
2008) 487. 
110 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 17. gr. MAR-laganna. 
111 David Moalem (n. 106) 2. 
112 sama heimild. 
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eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur á grundvelli undanþágunnar í lokamálsl. 1. mgr. 

10. gr. MAR.  

4.2 Mikilvægi þagnarskyldu við miðlun innherjaupplýsinga 
Ákvæði 10. gr. MAR um bann við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga er ekki eina hindrunin 

eða takmörkunin sem kemur í veg fyrir að innherjar miðli slíkum upplýsingum áfram til þriðju 

aðila. Því má nefna að innherji kann að vera bundinn þagnarskyldu samkvæmt viðeigandi 

samningi eða jafnvel bundinn þagnarskyldu á grundvelli annarra laga. Ef innherji er bundinn 

slíkum þagnarskyldum, kunna þær að koma í veg fyrir að miðlun heyri til undanþágunnar um 

lögmæta miðlun innherjaupplýsinga og er viðkomandi þar af leiðandi óheimilt að miðla slíkum 

upplýsingum til þriðju aðila.113 Því er mikilvægt að viðkomandi kanni hvort hann sé bundinn 

slíkum þagnarskyldum sem hindra lögmæta miðlun í tengslum við starf, stöðu eða skyldur.   

 Hvað varðar mikilvægi þagnarskyldu sem kann að hvíla á innherjum samkvæmt öðrum 

lögum má nefna að ákvæði 10. gr. MAR miðast við að miðlun innherjaupplýsinga sé einungis 

lögmæt að því marki sem hún fer fram í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur. Af 

orðalagi ákvæðisins má því ráða að ef innherji er bundinn þagnarskyldu, eða miðlunin jafnvel 

ólögmæt, á grundvelli annarra laga þá mun miðlun innherjaupplýsinga ekki geta talist ,,eðlileg“ 

í skilningi undanþágu lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR. Því er skynsamlegt af innherjum, sem 

standa frammi fyrir því álitaefni hvort miðlun falli innan undanþágunnar, að kanna hvort 

þagnarskylduákvæði annarra laga komi í veg fyrir að miðlun innherjaupplýsinga teljist eðlileg 

í skilningi ákvæðisins.114 Í íslenskum lögum má finna ýmsar þagnarskyldur sem kunna að koma 

til greina við umrætt mat. Þar má meðal annars nefna þagnarskyldu samkvæmt lögum nr. 

161/2002 um fjármálafyrirtæki,115 lögum nr. 77/1998 um lögmenn116 og lögum nr. 94/2019 um 

endurskoðendur og endurskoðun.117 Í ljósi þess að þær fela í sér sjálfstæðar takmarkanir á 

miðlun upplýsinga er unnt að beita viðurlögum við brotum gegn lögbundnum þagnarskyldum 

á grundvelli fyrrgreindra laga.118 Engu að síður kann miðlun upplýsinga sem að meginstefnu 

er bundin þagnarskyldu samkvæmt öðum lögum að vera réttlætanleg í ákveðnum tilvikum. Til 

dæmis kann endurskoðandi að miðla innherjaupplýsingum sem hann fær vitneskju um við störf 

 
113 sama heimild. 
114 sama heimild. 
115 58. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 
116 22. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn. 
117 2. mgr. 14. gr. og 30. gr. laga nr. 94/2019 um endurskoðendur og endurskoðun. 
118 sbr. 36. tölul. 1. mgr. 110. gr. og 22. tölul. 1. mgr. 112. gr. b laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, 4. mgr. 
29. gr. laga um lögmenn nr. 77/1998 og 23. tölul. 1. mgr. 49. gr. og 8. tölul. 1. mgr. 51. gr. laga um 
endurskoðendur og endurskoðun nr. 94/2019.  
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sín fyrir fjármálafyrirtæki áfram til stjórnar eða Fjármálaeftirlitsins við tilteknar aðstæður.119 Á 

hinn bóginn þegar miðlun innherjaupplýsinga brýtur gegn lögbundnum þagnarskyldum, má 

ætla að slík miðlun geti ekki talist eðlileg í skilningi lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR og feli því 

í sér brot gegn banni um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga.  

 Hvað varðar þýðingu þagnarskyldu innherja á grundvelli samningsskuldbindingar má 

nefna að markaðsaðilar gera gjarnan samninga sín á milli þar sem þeir skuldbinda sig til að 

gæta trúnaðar um ákveðin málefni. Útgefendur og aðrir aðilar á fjármálamörkuðum búa oft yfir 

upplýsingum sem eru trúnaðarmál eða verðmótandi með einhverjum hætti. Því er það talin 

nauðsynleg og eðlileg venja í tengslum við upplýsingaskipti á fjármálamörkuðum að gerðir séu 

trúnaðarsamningar á milli aðila, til að mynda skráðra fyrirtækja og þriðju aðila sem veittur er 

aðgangur að innherjaupplýsingum. Jafnframt er það talin eðlileg venja á fjármálamörkuðum að 

setja samningsbundnar reglur um þagnarskyldu stjórnarmanna eða jafnvel stjórnarákvörðun 

varðandi trúnað um málefni stjórnarfunda. Í því samhengi þarf sérstaklega að huga að tveimur 

álitaefnum. Í fyrsta lagi hvort samningsbundin þagnarskylda geti kveðið á um ríkari skyldur til 

trúnaðar en lögbundin þagnarskylda kveður á um. Ef svo er, má jafnframt velta því fyrir sér að 

hversu miklu leyti má samningsbundin þagnarskylda megi kveða á um ríkari skyldu. 

Útgangspunkturinn virðist vera sá að það sé ekkert sem hindrar það að samningsbundin 

þagnarskylda gangi lengra en lögbundin þagnarskylda. Við þann útgangspunkt verður hins 

vegar að setja ákveðinn fyrirvara þar sem viðmiðin kunna að breytast með tilliti til almennra 

reglna um ógildi samninga, meðal annars með hliðsjón af óhóflega íþyngjandi skyldum. Í því 

skyni má nefna ógildingarástæðu varðandi samninga sem svipta aðila rétti sem viðkomandi er 

tryggður með lögum eða þýðingarmiklum rétti í tengslum við starf viðkomandi.120 Með þeim 

hætti má sjá fyrir sér þagnarskyldu á grundvelli samnings á milli endurskoðanda og 

fjármálafyrirtækis, sem kemur í veg fyrir að endurskoðandi geti neytt réttar síns og miðlað 

innherjaupplýsingum við tilkynningu á hvers konar broti til Fjármálaeftirlitsins, en slíkur réttur 

endurskoðenda er tryggður í 92. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Ætla má að slíkri 

samningsbundinni  þagnarskyldu væri unnt að víkja til hliðar á grundvelli ógildingarreglu 36. 

gr. laga nr. 7/1936 um samningagerð, umboð og ógilda löggerninga.   

 Í öðru lagi kemur til álita hver þýðingin sé á broti við samningsbundinni þagnarskyldu 

ef miðlun innherjaupplýsinga rúmast innan undanþágu lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR, 121 þ.e. 

ef miðlun brýtur gegn þagnarskyldu á grundvelli samnings en er eftir sem áður í eðlilegum 

 
119 92. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.  
120 David Moalem (n. 106) 2. 
121 sama heimild. 
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tengslum við starf innherja í skilningi undanþágunnar. Hvað varðar brot við samningsbundinni 

þagnarskyldu er mikilvægt að aðilar geti beitt umsömdum vanefndarúrræðum. Hins vegar má 

ætla að ekki sé unnt að fallast á að miðlun innherjaupplýsinga sem felur í sér brot gegn 

samningsbundinni þagnarskyldu feli sjálfkrafa í sér brot gegn banni 10. gr. MAR um ólögmæta 

miðlun. Með þeim hætti væru samningum sem kveða á um þagnarskyldu innherjaupplýsinga 

veitt of mikið svigrúm til túlkunar sem kann að leiða til ólögmætrar miðlunar á upplýsingum á 

grundvelli samnings sem nýtur þagnarskyldu.122 Að því virtu má nefna sem dæmi að innherji, 

svo sem stjórnarmaður, kann að hafa gengist undir samning sem kveður á um þagnarskyldu en 

er engu að síður heimilt að miðla innherjaupplýsingum áfram til þriðja aðila í andstöðu við 

slíka skuldbindingu að því tilskildu að miðlun fari fram í eðlilegum tengslum við starf hans. 

Þá þykir rétt að nefna að stjórnarmenn bera sérstaka trúnaðarskyldu gagnvart félaginu 

samkvæmt óskráðri meginreglu í íslenskum rétti.123 Auk þess kann að hvíla trúnaðarskylda á 

öðrum einstaklingum innan útgefanda á grundvelli samningsskuldbindingar. Trúnaðarskyldur 

af því tagi fela í sér að viðkomandi skuldbindur sig til að gæta hagsmuna félagsins í hvívetna. 

Hins vegar skal áréttað að aðili getur verið bundinn trúnaði á slíkum grundvelli en samt verið 

heimilt að miðla innherjaupplýsingum áfram til þriðja aðila í tengslum við starf, stöðu eða 

skyldur sínar á grundvelli undanþágu 1. mgr. 10. gr. MAR að því tilskildu að hagsmunum 

félagsins sé best borgið með slíkri miðlun og að önnur skilyrði undanþágunnar séu uppfyllt.  

 Með vísan til ofangreinds kann þagnarskylda, ýmist á grundvelli samnings eða laga, að 

koma í veg fyrir miðlun innherjaupplýsinga í samræmi við lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR. Því 

er mikilvægt að innherji leggi mat á það í hvert og eitt skipti hvort að slíkar takmarkanir kunni 

að hindra lögmæta miðlun innherjaupplýsinga að teknu tilliti til ofangreinds. Ef innherji telur 

slíkar þagnarskyldur ekki koma í veg fyrir lögmæta miðlun þarf viðkomandi að leggja mat á 

það hvort miðlun sé réttlætanleg í tengslum við starf, stöðu eða skyldur sínar samkvæmt 

lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR.  

4.3 Viðmið og kröfur til lögmætrar miðlunar innherjaupplýsinga 
Líkt og áður greinir hefur orðalag undanþágunnar um lögmæta miðlun innherjaupplýsinga í 

tengslum við starf, stöðu eða skyldur haldist efnislega samhljóða frá því hún var fyrst innleidd 

hérlendis með lögum nr. 9/1993 um innherjaviðskipti en í athugasemdum við frumvarp til 

þeirra laga sagði eftirfarandi um ákvæðið:  

 
122 sama heimild. 
123 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir, (1. útg. Hið íslenska 
bókmenntafélag 2003) 256-257. 
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Í 2. tölul. er lagt bann við að láta þriðja aðila trúnaðarupplýsingar í té. Þetta á þó 
ekki við séu upplýsingarnar veittar í eðlilegu sambandi við aðstæður sem nefndar 
eru í þessum tölulið. Ýmis tilvik geta verið fyrir hendi sem gera þeim sem býr yfir 
trúnaðarupplýsingum að láta öðrum þær í té og verður að meta aðstæður sjálfsætt í 
hverju tilviki fyrir sig. Útgefendur gætu t.d. veitt viðskiptabönkum sínum eða 
verðbréfafyrirtækjum, sem starfa í þeirra þágu, upplýsingar, enda sé þessum aðilum 
þörf á að fá slíka vitneskju vegna starfa sinna fyrir útgefanda verðbréfanna. 
Upplýsingar verðbréfamiðlara til viðskiptamanna eru ekki undanskildar samkvæmt 
ákvæðinu. (undirstrikun höf.) 

Af þeim athugasemdum má ráða að innherja kann að vera skylt að miðla innherjaupplýsingum 

til þriðja aðila við ákveðnar aðstæður en leggja þarf mat á hverja miðlun fyrir sig. Af orðalagi 

ákvæðisins og lögskýringargagna er þó hvorki unnt að ráða hver kyns aðstæður er hér átt við 

né hvað felst nánar í miðlun innherjaupplýsinga í tengslum við starf, stöðu eða skyldur innherja. 

Þar af leiðandi hafa skapast mikilvæg viðmið í framkvæmd, sem unnt er að styðjast við þegar 

lagt er mat á lögmæti miðlunar á þeim grundvelli. Þar fyrst má nefna dóm Evrópudómstólsins 

frá 22. nóvember 2005 í máli C-384/02 vegna opinbers máls gegn Knud Grøngaard og Allan 

Bang (hér eftir ,,Grøngaard og Bang“)124  þar sem álitamál vaknaði um hvenær stjórnarmaður 

gæti réttilega miðlað innherjaupplýsingum með lögmætum hætti.  

Umræddu máli var vísað til Evrópudómstólsins frá héraðsdómi Kaupmannahafnar125 vegna 

sakamáls sem höfðað var á hendur þeim fyrir meint brot gegn ákvæði þágildandi 36. gr. dönsku 

verðbréfaviðskiptalaganna nr. 214/2008. Umrætt ákvæði fól í sér innleiðingu á a-lið 3. gr. 

Innherjatilskipunarinnar frá árinu 1989, sem líkt og áður greinir er efnislega samhljóða 1. mgr. 

10. gr. MAR. Af dóminum má ráða ákveðin sjónarmið sem veita greinargóð viðmið um hvenær 

lögmætt sé að miðla innherjaupplýsingum áfram til þriðju aðila. Í málinu reyndi á lögmæti 

tveggja aðskildra miðlana, þá annars vegar miðlun Knud Grøngaard á innherjaupplýsingum til 

Allan Bang og hins vegar miðlun Allan Bang á sömu innherjaupplýsingum til samstarfsfélaga 

sinna. Í þeim tilgangi að veita skilmerkilega yfirsýn yfir þau viðmið sem ráða má af dóminum, 

þykir tilefni til að fjalla nánar um málsatvik. 

Í fyrsta lagi má nefna miðlun Knud Grøngaard, stjórnarformanns í fjármálafyrirtækinu 

RealDanmark, sem skráð var á skipulegan markað, á innherjaupplýsingum félagsins í ágúst til 

september 2000 til Allan Bang, formanns í samtökum fyrir starfsmenn fjármálafyrirtækja í 

Danmörku.126 Þá sat Grøngaard jafnframt í stjórn í umræddum samtökum en hann hafði verið 

 
124 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9961. 
125 (d. Københavns Byret). 
126 (d. Finansforbundet) en þess má geta að starfsmenn samtakanna voru um 50.000 talsins. 
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tilnefndur af starfsmönnum samtakanna.127 Miðlun Grøngaard varð í kjölfar stjórnarfundar 

RealDanmark og fólst miðlunin í að upplýsa Bang um samrunaviðræður félagsins við Danske 

Bank, annað fjármálafyrirtæki sem skráð var á skipulegan markað.128 Ef samrunaviðræðurnar 

yrðu að veruleika hefði það í för með sér niðurfellingu á um 3.500 störfum. Grøngaard miðlaði 

upplýsingunum til Bang í þeim tilgangi að ræða afstöðu til samrunans og að hluta til að gefa 

samtökunum kost á að undirbúa samrunann.129  

Í öðru lagi varðaði málið áframmiðlun Allan Bang á umræddum innherjaupplýsingum um 

fyrirhugaðan samruna RealDanmark og Danske Bank til fjögurra nánustu samstarfsfélaga sinna 

í fyrrgreindum samtökum. Bang miðlaði upplýsingunum áfram til þeirra að meginstefnu til að 

ræða upplýsingarnar við þá, þar á meðal hvaða ráðstafana samtökin ættu að grípa til.130 Þess 

má geta að einn samstarfsfélaga Bang sem tók á móti innherjaupplýsingunum átti viðskipti með 

bréf í RealDanmark á grundvelli upplýsinganna áður en þær voru gerðar opinberar. Fyrir þau 

viðskipti var hann síðar dæmdur fyrir innherjasvik.131 Þegar upplýsingarnar um samruna 

félaganna voru opinberlega birtar í upphafi október árið 2000 hækkaði markaðsverð á bréfum 

í RealDanmark um 65%.132 

Í október árið 2000 hóf efnahagsbrotadeild dönsku lögreglunnar133 rannsókn á miðlunum 

Grøngaard og Bang á ofangreindum innherjaupplýsingum. Málið var tekið fyrir á öllum þremur 

dómsstigum danskra dómstóla ásamt því að vera borið undir Evrópudómstólinn. Héraðsdómur 

Kaupmannahafnar og Eystri Landsréttur134 sakfelldu Grøngaard og Bang fyrir brot gegn 36. 

gr. dönsku verðbréfaviðskiptalaganna um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga.135 Af 

niðurstöðum dómstólanna má ráða að þeir töldu miðlanir Grøngaard og Bang ekki uppfylla þau 

skilyrði sem sett voru fyrir beitingu undanþágunnar. Þar má nefna sjónarmið um að miðlanir 

þeirra hafi ekki farið fram í þágu útgefandans sem og að ekki væri fullnægt þeim kröfum sem 

gerðar væru til nauðsyn miðlunar.136 Hins vegar komst Hæstiréttur Danmerkur að gagnstæðri 

 
127 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9966, 14. liður. Sjá til hliðsjónar: 
Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 16) 408. 
128 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9967, 15. liður.  
129 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9967, 17. liður. Sjá til hliðsjónar: David 
Moalem (n. 115) 1. 
130 David Moalem (n. 106) 1. 
131 Í málinu keypti móttakandi upplýsinganna, Christensen verðbréf í RealDanmark fyrir 48.000 evrur. Þann 2. 
október voru upplýsingarnar gerðar opinberar og hækkaði virði hlutabréfa í RealDanmark um 65%. Christensen 
seldi síðan bréf sín í RealDanmark þann 2. og 3. október með heildarhagnað upp á 180.000 evrur. Hann var í 
kjölfarið dæmdur í sex mánaða fangelsi og upptöku hagnaðar vegna innherjasvika. Dómurinn var kveðinn upp 
af héraðsdómi Kaupmannahafnar þann 19. febrúar árið 2002, sjá málsnr. 4996/2001. 
132 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9968, 19. liður. 
133 (d. Bagmandspolitiet) 
134 (d. Østre Landsret) 
135 David Moalem (n. 106) 1. 
136 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 409. 
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niðurstöðu 14. maí 2009, þar sem ákærðu voru sýknaðir á þeim grundvelli að dómurinn taldi 

fyrrgreindar miðlanir málefnalega réttlætanlegar og eðlilegan hluta af störfum þeirra. Þá tók 

Hæstiréttur Danmerkur fram að niðurstaðan væri í samræmi við viðmið Evrópudómstólsins.137 

Sú niðurstaða batt enda á níu ára langt málaferli sem hófust með rannsókn efnahagsbrotadeildar 

dönsku lögreglunnar árið 2000.138 Óumdeilt er að niðurstaða Evrópudómstólsins í málinu veitir 

bæði dómstólum og markaðnum mikilvæg viðmið sem nauðsynlegt er að hafa til hliðsjónar við 

framkvæmd matsins á því hvort miðlun fari fram með lögmætum hætti.  

Þegar málið var borið undir Evrópudómstólinn var honum falið að svara spurningum sem 

lutu að lögmæti umræddra miðlana á innherjaupplýsingum. Með öðrum orðum hvort þær 

heyrðu til undanþágunnar í tengslum við starf, stöðu eða skyldur innherja til samræmis við a-

lið 3. gr. Innherjatilskipunarinnar frá árinu 1989. Meginálitaefnið laut efnislega að því hvort 

stjórnarmanni væri heimilt að miðla innherjaupplýsingum til aðila sem hefði tilnefnt hann í 

stjórn fyrirtækis. Enn fremur var dómstólnum falið að svara því hvort aðila sem tæki við slíkum 

innherjaupplýsingum væri með sama hætti heimilt að miðla sömu upplýsingunum áfram til 

nánar tilgreinds hóps.139  

Í niðurstöðu Evrópudómstólsins kemur fram að bannið við miðlun innherjaupplýsinga 

komi í veg fyrir að aðili, sem fær vitneskju um innherjaupplýsingar á fyrrgreindum forsendum, 

miðli slíkum upplýsingum til formanns samtakanna sem og þeirra sem skipuðu viðkomandi í 

stjórn samtakanna nema að nánari skilyrðum uppfylltum.140 Þá tiltekur Evrópudómstóllinn þau 

skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi svo slík miðlun teljist lögmæt og heyri þar með undir 

undanþágu lokamálsl. 1 mgr. 10. gr. MAR.141 Af niðurstöðu dómstólsins í umræddu máli hafa 

fræðimenn talið að lesa megi fjórar grundvallarreglur sem veita ákveðin viðmið um það hvenær 

þeim skilyrðum er fullnægt og miðlun innherjaupplýsinga því lögmæt.142 Umrædd viðmið 

þræða skilyrðin með greinargóðum hætti. Þar má í fyrsta lagi nefna viðmiðið um mikilvægi 

upplýsinga,143 í öðru lagi um að miðlun þurfi að vera málefnaleg144, í þriðja lagi um að gæta 

þurfi meðalhófs145 við miðlun og í fjórða lagi um að meta þurfi í hvert og eitt skipti146 hvort 

 
137 Dómur Hæstaréttar Danmerkur, birtur í UfR. 2009.2142, bls. 20. 
138 David Moalem (n. 106) 1. 
139 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9970, 21. liður. 
140 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9979. 
141 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9979-80. 
142 Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff (n. 108) 488. 
143 (d. væsentlighed) 
144 (d. saglighed) 
145 (d. proportionalitet) 
146 (d. konkretisering) 
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hin þrjú viðmiðin séu uppfyllt.147 Því þykir tilefni til að taka viðmiðin fjögur til sérstakrar 

skoðunar, þar sem þau veita greinargóðan ramma utan um skilyrðin við matið á því hvort og 

hvenær miðlun telst í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur viðkomandi innherja.  

4.3.1 Mikilvægi innherjaupplýsinga 

Þá má nefna fyrsta viðmiðið sem ráða má af dómi Evrópudómstólsins í máli Grøngaard og 

Bang sem varðar mikilvægi upplýsinganna. Samkvæmt því leggur dómstóllinn áherslu á að við 

mat á því hvort miðlun innherjaupplýsinga sé réttlætanleg á grundvelli undanþágunnar þurfi að 

taka tillit til þess hversu viðkvæmar og mikilvægar innherjaupplýsingarnar eru. Þá kemur 

einnig fram að gæta þurfi sérstakrar aðgætni eða varfærni þegar tekin er afstaða til miðlunar 

innherjaupplýsinga sem gætu haft veruleg áhrif á virði fjármálagerninga á markaði. Í því 

samhengi tekur dómstóllinn fram að innherjaupplýsingar um samruna tveggja félaga sem skráð 

eru á markað eru almennt sérstaklega viðkvæmar.148  

Af þeim sökum mætti gagnálykta að því minni áhrif sem innherjaupplýsingar eru taldar 

hafa á virði fjármálagerninga, því meira svigrún hafi innherjar til að miðla þeim áfram til þriðju 

aðila í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur sínar.149 Með þeim hætti má sjá fyrir sér 

að útgefandi hafi aukið svigrúm til miðlunar á innherjaupplýsingum sem varða hann með 

óbeinum hætti, til að mynda um breytingar á skilmálum og skilyrðum verðbréfa, en þurfi engu 

að síður að gæta að lögmæti miðlunarinnar.  

4.3.2 Málefnaleg miðlun innherjaupplýsinga  

Samkvæmt öðru viðmiðinu sem ráða má af dómi Evrópudómstólsins í máli Grøngaard og Bang 

þarf miðlun innherjaupplýsinga að vera málefnaleg. Af því leiðir að leggja þarf mat á tengslin 

á milli miðlunar innherjaupplýsinga og framkvæmdar starfs, stöðu eða skyldna þess innherja 

sem miðlar þeim áfram í þeim tilgangi að réttlæta miðlunina. Í því skyni er gerð krafa um náin 

tengsl150 á milli miðlunar og framkvæmdar starfs innherja.151 Þegar lagt er mat á náin tengsl 

þarf meðal annars að taka mið af löggjöf aðildarríkja152, þar helst á sviði félaga- sem og 

vinnuréttarlöggjafar viðkomandi ríkis.153 Þá tekur dómstóllinn fram að taka þurfi sérstakt tillit 

 
147 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Viðskipti innherja“ (n. 44) 292. 
148 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9974, 37. og 38. liður. 
149 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9974, 37. og 38. liður. Sjá til hliðsjónar: 
David Moalem (n. 115) bls. 3. 
150 e. close link. 
151 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9972, 31. liður. 
152 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9974, 39. og 40. liður. 
153 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 409. 
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til undirliggjandi tilgangs bannsins við ólögmætri miðlun upplýsinga, þ.e. að tryggja gagnsæi 

og stuðla að jafnræði fjárfesta á mörkuðum.154  

Af niðurstöðu dómsins má jafnframt ráða að við mat á því hvort miðlun innherjaupplýsinga 

sé málefnaleg þarf enn fremur að líta til þess hvort miðlunin sé virkilega nauðsynleg155 við 

framkvæmd starfs, stöðu eða skyldna þess innherja sem miðlar upplýsingunum.156 Af þeim 

sökum má ætla að ef miðlun innherjaupplýsingar telst ekki virkilega nauðsynleg fyrir hagsmuni 

útgefanda þá rúmist hún ekki innan undanþágunnar. Þá er lögð sérstök áhersla á að miðlun 

innherjaupplýsinga sé undanþága sem þurfi að túlka þröngt og í hvert sinn sem miðlun er metin 

lögmæt á grundvelli hennar þá eykst svigrúmið fyrir innherjasvik.157 Með þeim hætti að í hvert 

skipti sem miðlun innherjaupplýsinga við tilteknar aðstæður er metin lögmæt, þá gefur það 

markaðsaðilum aukið svigrúm til að miðla upplýsingum með lögmætum hætti og því aukast 

líkurnar á ósamhverfum upplýsingum á fjármálamörkuðum sem geta leitt til innherjasvika.  

4.3.3 Meðalhóf  

Samkvæmt þriðja viðmiðinu sem ráða má af dómi Evrópudómstólsins í máli Grøngaard og 

Bang þarf að gæta meðalhófs158 við lögmæta miðlun innherjaupplýsinga.159 Með tilvísun til 

meðalhófsreglunnar leggur dómstóllinn áherslu á að við miðlun innherjaupplýsinga skuli ekki 

ganga lengra en nauðsyn krefur til að ná því markmiði sem að er stefnt. Við slíkt mat þarf að 

taka tillit til þess hvort mögulegt sé að ná að stefndu markmiði með öðru og vægara móti en 

með miðlun innherjaupplýsinga.160 Með þeim hætti má ætla að viðkomandi innherji þurfi að 

meta hvort miðlun innherjaupplýsinga sé nauðsynleg í því skyni sem og hvort unnt sé að ná 

sama markmiði án þess að miðla innherjaupplýsingum eða hvort unnt sé að bíða með að miðla 

innherjaupplýsingum eða hluta þeirra til seinni tíma.161 Sem dæmi má sjá fyrir sér tilvik þar 

sem útgefandi vill kanna áhuga hluthafa til hlutafjárhækkunar, þá þarf viðkomandi að takmarka 

miðlun við þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja mat á áhuga þeirra, en ekki veita 

aðgang að þeim innherjaupplýsingum sem eru óviðkomandi slíku mati. Í tilviki útgefanda má 

einnig ætla að leggja þurfi mat á það hvort birta skuli innherjaupplýsingarnar með opinberum 

hætti í stað þess að miðla þeim á grundvelli undanþágu lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR.162 

 
154 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9973, 32. og 33. liður. 
155 e. strictly necessary. 
156 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9973, 34. liður. 
157 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9973, 36. liður. 
158 (d. proportionalitet) 
159 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9973, 34. liður. 
160 Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff (n. 108) 488. 
161 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9973, 34. liður. 
162 David Moalem (n. 106) 4–5. 
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4.3.4 Hvert tilvik metið sjálfstætt 

Af fjórða viðmiðinu sem ráða má af dómi Evrópudómstólsins í máli Grøngaard og Bang þarf 

að leggja heildstætt mat í hvert skipti163 hvort miðlun innherjaupplýsinga uppfylli fyrrgreind 

þrjú viðmið. Því þarf viðkomandi innherji sem hyggst miðla innherjaupplýsingum að leggja 

sjálfstætt og efnislegt mat í hverju tilviki fyrir sig, hvort miðlun samræmist þeim viðmiðum 

sem ráða má af fyrrgreindum dómi.164 Af fjórða viðmiðinu leiðir að miðlun innherjaupplýsinga 

telst ekki lögmæt þrátt fyrir að innherji hafi framkvæmt mat við aðra sambærilega miðlun. Með 

þeim hætti, þrátt fyrir að innherji hafi framkvæmt mat fyrir miðlun á sambærilegum 

upplýsingum í sambærilegum tilvikum þá réttlætir það ekki miðlun innherjaupplýsinga. Því 

leggur Evrópudómstóllinn sérstaka áherslu á að leggja þurfi mat á hvert tilvik fyrir sig.  

Við matið á því hvort fjórða viðmiðið sé uppfyllt þarf með þeim hætti annars vegar að 

leggja mat á það hvort miðlun innherjaupplýsinganna sé í nánum tengslum við framkvæmd 

starfs, stöðu eða skyldur viðkomandi innherja. Hins vegar þarf miðlun innherjaupplýsinganna 

að vera virkilega nauðsynleg við framkvæmd starfs, stöðu eða skyldna. Í því skyni þarf að taka 

sérstakt tillit til þriggja atriða. Þar má í fyrsta lagi nefna að um undanþágu frá meginreglunni 

um bann við miðlun innherjaupplýsinga sé að ræða sem ber að túlka þröngt. Í öðru lagi að í 

hvert sinn sem miðlun er metin lögmæt á grundvelli undanþágunnar, þá eykst svigrúmið fyrir 

innherjasvik. Að lokum í þriðja lagi má nefna að Evrópudómstóllinn leggur sérstaka áherslu á 

að taka þurfi tillit til þess hversu viðkvæmar innherjaupplýsingarnar eru og hversu mikil áhrif 

þær kunna að hafa á virði fjármálagerninga á markaði.165 

4.4 Sjónarmið um hvort miðlun sé virkilega nauðsynleg  
Auk þeirra grundvallarreglna sem Evrópudómstóllinn hefur veitt við túlkun á lögmætri miðlun 

innherjaupplýsinga er þýðingarmikið að aðilar geti jafnframt stuðst við hagnýt sjónarmið þegar 

lagt er mat á lögmæti miðlunar samkvæmt lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR. Af þeim sökum 

þykir tilefni til að nefna hagnýt sjónarmið sem er ætlað að stuðla að málefnalegri miðlun til að 

tryggja að einungis þeir sem þurfa að fá upplýsingarnar starfs síns vegna móttaki þær, án þess 

að slík miðlun skaði gagnsæi og jafnræði fjárfesta.  

 Við lögmæta miðlun innherjaupplýsinga er meðal annars gerð krafa um að miðlun sé 

virkilega nauðsynleg við framkvæmd starfs, stöðu eða skyldna viðkomandi innherja.166 Þegar 

tekin er afstaða til þess hvort miðlun innherjaupplýsinga sé virkilega nauðsynleg má ætla að 

 
163 (d. konkretisering) 
164 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9973, 35. liður. 
165 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9979-80. 
166 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9973, 34. liður.  
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krafan verði ekki túlkuð með svo þröngum hætti að raunveruleg skylda þurfi að hvíla á innherja 

til að vera heimilt að miðla upplýsingum með lögmætum hætti. Með því móti má taka sem 

dæmi að ekki þarf að hvíla raunveruleg lagaskylda á innherja um að miðla upplýsingum við 

tilteknar aðstæður svo að hún teljist lögmæt á grundvelli undanþágunnar. Ætla má að krafan 

um virkilega nauðsyn lúti frekar að því að innherji þurfi að framkvæma heildstætt mat á öllum 

aðstæðum í kringum miðlunina, meðal annars með hliðsjón af tilgangi bannsins við ólögmætri 

miðlun og að miðlun samræmist öðrum kröfum sem gerðar eru. Þá hafa fræðimenn lagt fram 

tiltekin sjónarmið við mat á því hvort miðlun sé virkilega nauðsynleg og þar með málefnaleg í 

því skyni.167 Þar má í fyrsta lagi nefna þörf aðila til miðlunar og í öðru lagi að taka þurfi tillit 

til fjölda viðtakanda. Í þriðja lagi má nefna hvaða lögmætu hagsmunir kunna að réttlæta 

miðlunina. Þá í fjórða lagi kann að skipta máli hvort miðlun fari fram innan útgefandans eða 

til þriðju aðila utan útgefanda. Í fimmta lagi má nefna þá áhættu af misnotkun upplýsinga sem 

kann að leiða af miðlun sem og fyrirbyggjandi aðgerðir. Að lokum í sjötta lagi kann miðlun að 

grundvallast á fyrirmælum laga.168 Tilefni þykir til að fjalla stuttlega um hvert og eitt atriði. 

4.4.1 Þörf aðila til miðlunar 

Þegar tekin er afstaða til lögmæti miðlunar er mikilvægt að leggja mat á þörf aðila til miðlunar, 

þá bæði innherjans sem miðlar innherjaupplýsingunum sem og þörf þess aðila sem tekur á móti 

þeim. Almennt má ætla að þarfir aðila til miðlunar innherjaupplýsinga séu svipaðar, þ.e. að 

þörf innherja til miðlunar á innherjaupplýsingum samsvarar að jafnaði þörf viðtakandans til að 

fá slíkar upplýsingar. Hins vegar kann að vera misjafnt hvor aðili hefur frumkvæði að miðlun 

innherjaupplýsinga og hver metur sig hafa meiri þörf fyrir miðlun.169  

Með þeim hætti má vel sjá fyrir sér aðstæður þar sem banki eða annars konar lánastofnun 

veitir fyrirtæki lán. Við þær aðstæður hefur bankinn eða lánastofnun ríka þörf fyrir að fá yfirsýn 

yfir óbirtar upplýsingar um viðkomandi fyrirtæki, svo sem bókhaldsupplýsingar, í þeim 

tilgangi að leggja heildstætt mat á lánshæfi. Þrátt fyrir að miðlun við slíkar aðstæður sé að 

meginstefnu lögmæt, þá verður sá sem hyggst miðla innherjaupplýsingum að taka afstöðu í 

hvert skipti og leggja sjálfstætt mat á þörf til miðlunar, við hvaða aðstæður og að hversu miklu 

leyti miðlun getur átt sér stað.  

 
167 David Moalem (n. 106) 3. 
168 sama heimild 3–4. 
169 sama heimild 3. 
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4.4.2 Fjöldi viðtakenda  

Við miðlun innherjaupplýsinga skiptir höfuðmáli að innherji, sem miðlar upplýsingum áfram, 

hafi áhrif á og takmarki það hversu margir aðilar fá vitneskju um innherjaupplýsingar á 

grundvelli miðlunarinnar. Undirliggjandi tilgangur bannsins um ólögmæta miðlun byggir á því 

að sem fæstir búi yfir vitneskju um innherjaupplýsingar til að takmarka líkurnar og möguleika 

á misnotkun slíkra upplýsinga.170  

Af þeim sökum má ætla að því fleiri aðilar sem fá vitneskju um innherjaupplýsingar á 

grundvelli miðlunar, því meiri aðgát verði viðkomandi innherji að sýna við miðlun.171 Með 

þeim hætti, ef miðlun á sér stað til lögaðila er mikilvægt að innherji takmarki fjölda einstaklinga 

innan þess lögaðila sem fá aðgang og vitneskju um upplýsingar.172 Þar að auki má nefna að 

innherja ber að grípa til viðeigandi ráðstafana til að tryggja trúnað um innherjaupplýsingarnar 

til dæmis með gerð trúnaðarsamninga, einkum og sér í lagi ef útgefandi hyggst fresta opinberri 

birtingu innherjaupplýsinga á grundvelli 8. mgr. 17. gr. MAR. 

4.4.3 Lögmætir hagsmunir sem réttlæta að öðru leyti miðlun innherjaupplýsinga 

Áður en miðlun innherjaupplýsinga á sér stað er mikilvægt að viðkomandi innherji, sem hefur 

í hyggju að miðla upplýsingum til þriðja aðila, leggi heildstætt mat á þá lögmætu hagsmuni 

sem kunna að réttlæta miðlunina. Við slíkt mat þarf að taka tillit til þeirra lögmætu hagsmuna 

sem kunna að skipta máli við miðlunina, til að mynda hagsmuna hluthafa, félagasamstæðunnar, 

starfsmanna, tilboðsgjafa, fjárhagslegra hagsmuna og annarra viðeigandi hagsmuna sem hafa 

áhrif á lögmæti miðlunar. Þá má til dæmis sjá fyrir sér lögmæta hagsmuni útgefanda við miðlun 

innherjaupplýsinga varðandi hugsanlega hlutfjárhækkun til stærstu hluthafa. Við umrætt mat 

þarf engu að síður að taka tillit til annarra hagsmuna sem koma í veg fyrir lögmæta miðlun. 

Eðli máls samkvæmt er mikilvægt að taka slíka hagsmuni einnig inn í matið ella kann miðlunin 

að teljast ólögmæt, en líkt og áður greinir liggja þung viðurlög við ólögmætri miðlun.173 Þar að 

auki gerist viðtakandi upplýsinganna ekki brotlegur gegn ákvæðum MAR með því einu að taka 

við og búa yfir slíkum upplýsingum. Af þeim sökum er mikilvægt fyrir viðkomandi innherja 

að framkvæma hagsmunamat til að réttlæta miðlunina og tryggja að miðlun uppfylli allar kröfur 

regluverksins.174 

 
170 Jesper Lau Hansen (n. 5) 45. 
171 David Moalem (n. 106) 4. 
172 Erik Werlauff, David Moalem, og Dan Moalem (n. 99) 388. 
173 sbr. 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 17. gr. MAR-laganna. 
174 David Moalem (n. 106) 4. 
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4.4.4 Miðlun utan eða innan útgefanda  

Þegar tekin er afstaða til lögmætrar miðlunar innherjaupplýsinga til þriðja aðila er eðlilegt að 

gera greinarmun á milli ytri og innri miðlun.175 Með ytri miðlun er átt við miðlun frá aðila, þ.e. 

einstaklingi eða lögaðila, til utanaðkomandi aðila. Sem dæmi má sjá fyrir sér miðlun útgefanda 

á upplýsingum til lánastofnunar, lögfræðings, verðbréfamiðlara eða endurskoðanda. Með innri 

miðlun er hins vegar átt við miðlun innherjaupplýsinga sem fer fram innan sama útgefanda, til 

dæmis með miðlun frá einum starfsmanni til annars.176 Þá þykir rétt að árétta að taka þarf tillit 

til þeirra viðmiða sem ráða má af dómi Evrópudómstólsins í máli Grøngaard og Bang óháð því 

hvort miðlun eigi sér stað með innri eða ytri hætti.177 Hins vegar þykir þörf að gera greinarmun 

þar á milli þar sem ákveðinn eðlismunur er á umræddum miðlunum innherjaupplýsinga. 

 Ytri miðlun innherjaupplýsinga á sér oftast stað frá skráðum félögum á markaði til ytri 

aðila, þar á meðal banka, ráðgjafa, móðurfélaga, helstu hluthafa sem og bjóðenda í tengslum 

við opinber yfirtökutilboð. Slík miðlun á sér jafnframt stað í starfsemi verðbréfamiðlara þegar 

þeir eiga viðskipti með verðbréf, þar sem þeir þurfa að hafa samband við mögulega kaupendur 

eða seljendur og miðla upplýsingum í þeim tilgangi að ákvarða rétt viðskiptaverð á 

verðbréfum.178 Í slíkum tilvikum má ætla að ytri miðlun innherjaupplýsinga myndi falla innan 

undanþágunnar í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur viðkomandi, ef gætt er að 

öllum viðeigandi viðmiðum og kröfum sem gerðar eru til slíkrar miðlunar.179 

 Í tengslum við innri miðlun innherjaupplýsinga þá liggur það vanalega fyrir hvort þörf 

sé á miðlun. Með þeim hætti má nefna sem dæmi tilvik þar sem viðtakandi innherjaupplýsinga 

er starfsmaður í tiltekinni deild innan útgefandans eða viðkomandi býr yfir ákveðinni hæfni 

sem sérstaklega er þörf á. Þar af leiðandi mun það yfirleitt liggja fyrir hvort skilyrði fyrir 

lögmætri miðlun innherjaupplýsinga séu uppfyllt. Þrátt fyrir það er hins vegar mikilvægt að 

útgefendur meti hverja miðlun fyrir sig sem og að skjala matið til að sýna fram á að skilyrðum 

lögmætrar miðlunar sé fullnægt. Við mat á lögmæti innri miðlunar skiptir jafnframt máli 

hvernig útgefandi hagar meðferð og öryggi innherjaupplýsinga. Þar má meðal annars nefna 

innri verklagsreglur vegna upplýsingaleka, hvort hann viðhaldi innherjaskrá eða virkum 

upplýsingahindrunum sem stuðla að öruggri meðferð innherjaupplýsinga. Ef útgefandi 

 
175 Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff (n. 108) 488. 
176 David Moalem (n. 106) 4. 
177 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9973, 35. liður 
178 David Moalem (n. 106) 4. 
179 sbr. lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR. 
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framfylgir reglum og viðmiðum sem hann hefur sett sér, kann það að hafa áhrif við mat á því 

hvort miðlun teljist lögmæt.180  

4.4.5 Áhætta af misnotkun innherjaupplýsinga vegna miðlunar og fyrirbyggjandi 
aðgerðir 

Við mat á því hvort miðlun innherjaupplýsinga sé réttlætanleg á grundvelli undanþágunnar, 

þarf innherji að taka tillit til þeirrar áhættu sem kann að leiða til misnotkunar vegna miðlunar.181 

Þá þarf jafnframt að hafa hliðsjón af þeim fyrirbyggjandi aðgerðum sem unnt er að grípa til í 

þeim tilgangi að koma í veg fyrir slíka misnotkun á innherjaupplýsingum. Með þeim hætti er 

matið á áhættu af misnotkun vegna miðlunar og fyrirbyggjandi aðgerðir í eðli sínu nátengd.182  

 Með mati á áhættu af misnotkun innherjaupplýsinga þarf að taka tillit til þess hvort 

hætta sé á því að viðtakandi upplýsinganna, eða einstaklingar sem koma fram fyrir þeirra hönd, 

geti ekki eða vilji ekki halda trúnað um innherjaupplýsingarnar. Við slíkt mat þarf jafnframt að 

hafa hliðsjón af þeirri áhættu sem kann að stafa af því hvort að viðtakandi upplýsinga kunni að 

eiga viðskipti á grundvelli þeirra.183 Í því samhengi má nefna þá skyldu útgefanda að tryggja 

að allir aðilar sem fá vitneskju um innherjaupplýsingar viðurkenni skriflega þær skyldur sem 

því fylga samkvæmt lögum og geri sér grein fyrir þeim viðurlögum sem gilda um innherjasvik 

og ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga.184 Við mat á áhættu af misnotkun innherjaupplýsinga 

má eftir atvikum enn fremur taka tillit til þess hvort viðtakandi gæti haft hagsmuni af því að 

leka innherjaupplýsingum, óháð því hvort viðkomandi viðtakandi hafi sett sér fullnægjandi 

innri verklagsreglur þar um.185 Því má ætla að leggja þurfi mat á áhættuna sem fylgir miðlun 

innherjaupplýsinga, óháð því hvort viðtakandi haldi innherjalista, virkar upplýsingahindranir 

eða aðrar innri verklagsreglur, til dæmis varðandi aðgerðir til að hindra leka innherjaupplýsinga 

eða aðgerðir gegn innherjasvikum.  

 Sem hluti af fyrirbyggjandi aðgerðum væri því skynsamlegt af útgefanda eða innherja, 

sem hefur í hyggju að miðla innherjaupplýsingum til þriðja aðila, að krefjast upplýsinga frá 

viðtakanda ásamt því að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja trúnað innherjaupplýsinga og 

þar með takmarka áhættuna af misnotkun þeirra, til að mynda með yfirlýsingum frá viðtakanda 

eða á grundvelli trúnaðarsamnings á milli aðila.  

 
180 David Moalem (n. 106) 4. 
181 Erik Werlauff, David Moalem, og Dan Moalem (n. 99) 388. 
182 David Moalem (n. 106) 4. 
183 sama heimild. 
184 2. mgr. 18. gr. MAR. 
185 David Moalem (n. 106) 4. 
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4.4.6 Miðlun innherjaupplýsinga á grundvelli fyrirmæla laga, samnings eða venju 

Við mat á lögmætri miðlun innherjaupplýsinga þarf að taka tillit til þess hvort mælt sé fyrir um 

miðlunina í annarri löggjöf eða samkvæmt öðrum réttarreglum. Þá þarf jafnframt að taka tillit 

til þess hvort miðlun fari fram á grundvelli samningsskuldbindingar eða jafnvel viðurkenndrar 

viðskiptavenju. 

 Miðlun innherjaupplýsinga kann að vera nauðsynleg í þeim tilgangi að fullnægja skyldu 

sem hvílir á viðkomandi útgefanda eða innherja samkvæmt lögum.186 Í þeim tilvikum þar sem 

miðlun innherjaupplýsinga byggir á lagaskyldu, má eðli máls samkvæmt ætla að slík skylda 

stangist ekki á við bann 10. gr. MAR um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga. Þar af leiðandi 

verður miðlun innherjaupplýsinga sem nauðsynleg er til að framfylgja lagaskyldu viðkomandi 

almennt talin lögmæt.187 Sem dæmi um lagaskyldu til miðlunar innherjaupplýsinga má nefna 

30. gr. og 30. gr. a laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sem varða skyldu fjármálafyrirtækja 

til að upplýsa Fjármálaeftirlitið um nánar tilgreindar upplýsingar. Þá má jafnframt nefna 69. 

gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög sem kveður á um skyldu dóttur- og móðurfélaga til að miðla 

nauðsynlegum upplýsingum sín á milli. Enn fremur þykir vert að nefna að í 91. gr. sömu laga 

er hluthöfum tryggður lögbundinn upplýsingaréttur á hluthafafundi, sem felur í sér að hluthafi 

getur krafist þess að lagðar verði fram upplýsingar um ákveðin málefni. Því má ætla að krafa 

hluthafa um framlagningu á grundvelli ákvæðisins kunni í ýmsum tilvikum að leiða til miðlunar 

á innherjaupplýsingum. Við slíkar aðstæður er mikilvægt að innherjaupplýsingarnar séu birtar 

tafarlaust með opinberum hætti í samræmi við skyldur útgefanda samkvæmt 17. gr. MAR.  

Þá kann miðlun innherjaupplýsinga jafnframt að teljast nauðsynleg til að framfylgja 

lögmætri samningsskuldbindingu útgefanda, sem dæmi má nefna miðlun innherjaupplýsinga 

við framkvæmd lánssamnings. Eðli máls samkvæmt er miðlun innherjaupplýsinga af því tagi 

þó bundin því grundvallarskilyrði að ekki sé samið um ríkari upplýsingaskyldu en nauðsynlegt 

er til að ná því markmiði sem að er stefnt með samningsgerð.188 Ef miðlun innherjaupplýsinga 

á grundvelli samningsskuldbindingar væri ekki bundin því skilyrði, væri mögulegt fyrir 

útgefendur að semja í kringum bannið við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga. Með þeim 

hætti gæti innherji miðlað innherjaupplýsingum áfram til þriðja aðila í andstöðu við ákvæði 10. 

gr. MAR, á þeim forsendum að miðlunin byggi á samningsskuldbindingu viðkomandi. Af þeim 

sökum, og í þeim tilgangi að ekki sé grafið undan skilvirkni bannsins við ólögmætri miðlun, er 

 
186 Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff (n. 108) 489. 
187 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 406–407. 
188 sbr. meginreglan sem ráða má af dómi Evrópudómstólsins í Grøngaard og Bang um að gæta þurfi meðalhófs 
við miðlun innherjaupplýsinga. 
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grundvallaratriði að miðlun innherjaupplýsinga við framkvæmd samnings sé nauðsynleg í þágu 

útgefanda.189  

Miðlun innherjaupplýsinga kann enn fremur að vera réttlætanleg á grundvelli venju í 

viðskiptum á markaði. Þar má sem dæmi nefna miðlun innherjaupplýsinga í tengslum við 

útgáfur og kaup fjármálagerninga sem og við lok á viðskiptum þegar banki safnar tilteknum 

upplýsingum til að ákvarða markaðsverð og ávinning kaupvaxta. Þá má loks nefna að miðlun 

innherjaupplýsinga kann jafnframt að grundvallast á annarri lögmætri nauðsyn sem meta þarf 

í hverju tilviki fyrir sig. Þar má til dæmis nefna miðlun við framkvæmd áreiðanleikakannana 

en mikilvægt er að útgefandi leggi heildstætt mat á lögmæti miðlunar í hverju tilviki fyrir sig.190  

4.5 Undir hvaða kringumstæðum kann að vera heimilt að miðla 
innherjaupplýsingum 
4.5.1 Almennt 

Að ofangreindu virtu er óumdeilt að gerðar eru ríkar kröfur til miðlunar innherjaupplýsinga á 

grundvelli undanþágunnar svo að miðlun sé í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur 

viðkomandi í samræmi við orðalag lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR. Engu að síður kann miðlun 

innherjaupplýsinga að vera útgefendum eða innherjum nauðsynleg við framkvæmd starfs síns. 

Í slíkum tilvikum er grundvallaratriði að viðkomandi leggi heildstætt mat á nauðsyn miðlunar, 

hvort hún sé framkvæmd með hagsmuni útgefanda að leiðarljósi ásamt því að áðurgreindum 

viðmiðum sé framfylgt og að tekið sé tillit til annarra almennra sjónarmiða sem kunna að hafa 

áhrif á lögmæti miðlunar. Sé slíkum skilyrðum og kröfum bæði framfylgt og fullnægt má ætla 

að miðlun innherjaupplýsinga fari fram með lögmætum hætti til samræmis við undanþáguna í 

lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR. Sem dæmi um tilvik sem falla þar undir, að nánari skilyrðum 

uppfylltum, má nefna miðlun innherjaupplýsinga áfram til (i) stórra hluthafa, (ii) banka, (iii) 

móðurfélaga eða dótturfélaga, (iv) ráðgjafa, eða við (v) miðlun innherjaupplýsinga í tengslum 

við málaferli, til að mynda við framlagningu sönnunargagna í formi skjala o.fl., (vi) miðlun 

upplýsinga til þriðju aðila sem koma að yfirtökutilboðum, samruna eða skiptingu félaga, ásamt 

(vii) miðlun innherjaupplýsinga sem fer fram í tengslum við framkvæmd áreiðanleikakannana.   

4.5.2 Miðlun til stórra hluthafa 

Af b-lið 4. mgr. 8. gr. MAR má ráða að aðili kann að búa yfir innherjaupplýsingum vegna 

hlutdeildar í hlutafé viðkomandi útgefanda. Hvað varðar miðlun innherjaupplýsinga til stórra 

hluthafa má nefna að eðlilegt kann að vera að hluthafar sem fjárfest hafa miklum fjármunum í 

 
189 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 407. 
190 sbr. síðari umfjöllun. 
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útgefanda vilji viðhafa ákveðið eftirlit eða aðhald með útgefanda og fjárfestingu sinni. Með 

þeim hætti geta stórir hluthafar til að mynda haft samskipti við stjórnarmenn sem þeir komu í 

stjórn. Við ákveðnar aðstæður getur miðlun innherjaupplýsinga verið réttlætanleg í slíkum 

samskiptum.191 Þó þykir rétt að leggja áherslu á að slík miðlun er að meginstefnu óheimil 

samkvæmt meginreglu 10. gr. MAR, í þeim tilgangi að koma í veg fyrir ósamhverfa dreifingu 

á innherjaupplýsingum og stuðla að jafnræði fjárfesta á fjármálamörkuðum.192 Þegar tekin er 

afstaða til lögmætis miðlunar við slíkar aðstæður, þarf því að gæta að nauðsyn miðlunar ásamt 

því að hún fari fram í lögmætum tilgangi til að þjóna hagsmunum útgefanda.193 Þá má nefna 

að lögmætur tilgangur til að þjóna hagsmunum útgefanda kann til dæmis að vera þegar stjórn 

skráðs félags vill kanna áhuga stærri hluthafa til hugsanlegrar hlutafjárhækkunar.194 Þar að auki 

getur lögmæt miðlun til stórra hluthafa farið fram til að kanna afstöðu til hugsanlegs samruna 

og á öðrum grundvelli, en í slíkum tilvikum þarf aftur sem áður að leggja heildstætt mat á 

lögmæti miðlunar.195 

 Lögmæt miðlun innherjaupplýsinga til stórra hluthafa hefur verið staðfest í nokkrum 

dómsmálum. Þar má meðal annars nefna danskt einkamál, dóm Hæstaréttar Danmerkur í UfR 

(Jørn Vase).196 Í málinu fjárfesti Jørn í 1.000 hlutum í skráða félaginu Danske Bank þann 4. 

júlí 2000 á genginu 248 danskra króna í þeirri von um að samruni væri framundan. Að tveimur 

mánuðum liðnum frá fjárfestingu í umræddum hlutum hafði ekki orðið af samrunanum sem 

hann hafði vonast eftir. Af þeirri ástæðu seldi Jørn hluti sína á föstudeginum 29. september á 

genginu 264 danskra króna.197 Hins vegar, á mánudeginum eftir þann 2. október, gáfu Danske 

Bank og RealDanmark frá sér sameiginlega tilkynningu þess efnis að stjórnir félaganna hefðu 

tekið ákvörðun um samruna.198 Í kjölfar samrunans hækkaði markaðsverð á bréfum félagsins 

umtalsvert. Jørn taldi sig hafa orðið fyrir skaða þar sem upplýsingunum um samrunann hafði 

verið miðlað áfram til tiltekinna stærri hluthafa félagsins áður en upplýsingarnar voru birtar 

með opinberum hætti. Fyrir liggur að RealDanmark miðlaði innherjaupplýsingunum um 

samrunaviðræðurnar til hluthafans TopDanmark og að Danske Bank hafi með sama hætti 

upplýst hluthafana Foreningen RealDanmark og BG Bank Aktiefonden um viðræðurnar.199 

 
191 Mosca (n. 49) 289. 
192 sama heimild 290. 
193 Viðmið sem ráða má af fyrrgreindum dómi Evrópudómstólsins í Grøngaard og Bang.  
194 Mosca (n. 49) 290. 
195 Erik Werlauff, David Moalem, og Dan Moalem (n. 99) 388. 
196 Dómur Hæstaréttar Danmerkur, birtur í UfR 2006.3359H (Jørn Vase g. Fondsrådet og Danske Bank). 
197 Jørn Vase g. Fondsrådet og Danske Bank, UfR 2006.3359H, bls. 1. 
198 Þess má geta að umræddur samruni er hinn sami og í fyrrgreindum dómi Evrópudómstólsins Grøngaard og 
Bang. 
199 Jørn Vase g. Fondsrådet og Danske Bank, UfR 2006.3359H, bls. 3.  
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Umræddar miðlanir taldi Jørn hafa farið fram í andstöðu við ákvæði 36. gr. þágildandi dönsku 

verðbréfaviðskiptalaganna. Í því sambandi sagði danska Fjármálaeftirlitið200 eftirfarandi í bréfi 

þann 10. apríl 2002 til Jørn:  

Það er mat danska Fjármálaeftirlitsins að félag geti miðlað innherjaupplýsingum til 
einstakra hluthafa um fyrirhuguð viðskipti að því marki sem miðlunin til einstakra 
hlutahafa er sérstaklega rökstudd og miðlun upplýsinganna þyki verulega mikilvæg 
til að ljúka viðskiptum. Samkvæmt yfirlýsingum Danske Bank A/S á málsatvikum 
hefur danska Fjármálaeftirlitið komist að þeirri niðurstöðu í tilteknu máli að 
miðlunin sé ekki í andstöðu við 36. gr. dönsku verðbréfaviðskiptalaganna. Það er 
mat danska Fjármálaeftirlitsins að miðlun upplýsinga um samrunaviðræður til 
hluthafanna Foreningen RealDanmark, BG Bank Aktiefonden og TopDanmark 
hafi verið rökstudd með áþreifanlegum hætti og að miðlunin hafi verið verulega 
mikilvæg til þess að gengið yrði frá samrunaviðræðunum.201 

Engu að síður taldi Jørn tilefni til að fara með málið lengra sem endaði á að vera tekið fyrir í 

Eystri Landsrétti og Hæstarétti Danmerkur. Jørn stefndi bæði Danske Bank og Sjóðsráðinu202 

og krafðist greiðslu skaðabóta frá félaginu að fjárhæð 280.000 danskra króna. Umrædda kröfu 

byggði Jørn á að miðlun Danske Bank á fyrrgreindum upplýsingum til stærri hluthafa hafi verið 

andstæð 36. gr. dönsku verðbréfaviðskiptalaganna og því ólögmæt. Þá byggði Jørn kröfu sína 

jafnframt á að Danske Bank hafi borið skylda til að tilkynna samrunann fyrr, sbr. 27. gr. sömu 

laga. Í dómi Eystri Landsréttar sagði eftirfarandi um umrædda miðlun:  

Dómstóllinn telur hvorki meginregluna um jafna meðferð markaðsaðila né þau 
sjónarmið sem liggja að baki ákvæði 36. gr. dönsku verðbréfaviðskiptalaganna um 
bann við miðlun innherjaupplýsinga, nema miðlun sé í eðlilegum tengslum við starf 
viðkomandi, geta leitt til þess að opinber birting umræddra upplýsinga hefði átt að 
eiga sér stað á fyrri tímapunkti. Hér með hefur dómstóllinn lagt áherslu á að miðlun 
til stjórnarmanna Foreningen RealDanmark og BG Bank Aktiefonden var eðlileg 
afleiðing af þeirri staðreynd að stjórnarmenn félaganna voru þeir sömu og í stjórn 
RealDanmark. Hvað varðar veitingu stjórnar TopDanmark á innherjaupplýsingum 
um samrunann leggur dómstóllinn áherslu á vegna samnings við BG Bank um 
gagnkvæmt eignarhald á hlutabréfum væru málefnaleg rök fyrir miðlun upplýsinga 
til TopDanmark áður en þær væru birtar opinberlega.203 

Af þeim sökum var skaðabótakröfu Jørn hafnað og miðlun Danske Bank á upplýsingunum til 

stærri hluthafa félagsins talin heimil, þar sem lögmætar ástæður voru fyrir miðluninni. Þá var 

kröfunni jafnframt hafnað á þeim grundvelli að upplýsingarnar um samrunann voru ekki taldar 

endanlegar fyrr en þann dag sem þær voru birtar með opinberum hætti í samræmi við 27. gr. 

 
200 (d. Finantilsynet). 
201 Jørn Vase g. Fondsrådet og Danske Bank, UfR 2006.3359H, bls. 3-4. Þýðing höfundar. 
202 (d. Fondsrådet). 
203 Jørn Vase g. Fondsrådet og Danske Bank, UfR 2006.3359H, bls. 8. Þýðing höfundar. 
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fyrrgreindra laga.204 Þá tók Hæstiréttur Danmerkur fram að niðurstaða Evrópudómstólsins í 

máli Grøngaard og Bang studdi ekki aðra niðurstöðu og staðfesti því dóm Eystri Landsréttar 

og sýknaði hinu ákærðu af kröfum Jørn.205  

 Þá má enn fremur nefna dóm bæjarþings Randers í Danmörku frá 28. júní 2005 í 

svokölluðu NEG Micon-máli. Þar reyndi á lögmæti miðlunar tiltekinna innherjaupplýsinga sem 

sneru að slæmri afkomu félagsins til stærsta hluthafa þess og tveggja banka sem félagið átti í 

viðskiptum við. Málsatvik voru í stuttu máli þau að stjórnarfundur NEG Micon var haldinn 

þann 22. janúar 2003. Þar var tekin ákvörðun um að forstjóri og fjármálastjóri félagsins myndu 

tilkynna stærsta hluthafanum sem og bönkunum tveimur um yfirvofandi lækkun.206 Sú lækkun 

stafaði af því að félagið hafði fengið vitneskju um aðstæður sem gætu haft neikvæð áhrif á 

afkomu félagsins.207 Í tilkynningunni var greint frá því að hagnaður félagsins fyrir rekstrarárið 

2002 væri tölvuvert minni en áætlanir hefðu gert ráð fyrir.208 Þann 23. janúar 2003, klukkan 

10:00, var hluthafanum og bönkunum greint frá fyrrgreindum upplýsingum um yfirvofandi 

lækkun. Sama dag, um einni og hálfri klukkustund síðar, klukkan 11:38, gaf félagið frá sér 

opinbera tilkynningu þess efnis að afkoma félagsins væri umtalsvert verri. Opinber birting 

upplýsinganna leiddi til um 30% lækkunar á markaðsverði bréfa í félaginu. Í kjölfarið voru 

tveir framkvæmdastjórar félagsins og þrír aðrir stjórnarmenn ákærðir fyrir ólögmæta miðlun 

innherjaupplýsinga.209 

 Bæjarþing Randers tók fram að (i) viðtakendurnir bjuggu yfir innherjaupplýsingunum 

í eina og hálfa klukkustund áður en tilkynning félagsins var gerð opinber, (ii) að af skýringum 

yrði að ætla að ákvörðun um fyrir fram tilkynningu til fyrrgreindra aðila hafi verið tekin á fundi 

degi áður án frekari rökstuðnings þar um, (iii) að framkvæmdastjóri félagsins hafði sent 

yfirlýsingu 23. maí 2003 til danska Fjármálaeftirlitsins þess efnis að til stæði að miðla 

upplýsingunum. Í yfirlýsingunni kom fram að miðluninni væri ætlað að koma í veg fyrir 

neikvæða fréttaumfjöllun og sporna gegn því að félagið myndi missa traust fyrrgreindra 

hluthafa og lánveitenda.210 Bæjarþing Randers taldi miðlun upplýsinganna réttlætanlega meðal 

annars að teknu tilliti til kreppunnar frá árinu 1999. Því myndi tímapunktur lækkunarinnar leiða 

til vantraust hluthafans og bankanna tveggja, sem höfðu verið í viðræðum við félagið um 

 
204 Jørn Vase g. Fondsrådet og Danske Bank, UfR 2006.3359H, bls. 8. 
205 Jørn Vase g. Fondsrådet og Danske Bank, UfR 2006.3359H, bls 8.  
206 Jesper Lau Hansen (n. 5) 53. 
207 David Moalem (n. 106) 6. 
208 Áætlaður hagnaður félagsins var um 200-250.000 danskra króna í staðinn fyrir 350.000 danskra króna. Sjá 
nánar: Erik Werlauff, David Moalem og Dan Moalem (n. 108) 392.  
209 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 411. 
210 Erik Werlauff, David Moalem, og Dan Moalem (n. 99) 392. 
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lánafyrirgreiðslu, ef þeir yrðu ekki upplýstir um efni tilkynningarinnar áður en hún væri birt 

opinberlega. Af þeim sökum var það mat bæjarþingsins að miðlun innherjaupplýsinga við 

þessar aðstæður hafi verið málefnaleg og réttlætanleg í þágu félagsins, ásamt því að vera 

raunverulega nauðsynleg og viðeigandi. Með þeim hætti hafi miðlun innherjaupplýsinganna 

farið fram í eðlilegum tengslum við starf, stöðu og skyldur til samræmis við undanþáguheimild 

danskra verðbréfaviðskiptalaga. Þar af leiðandi voru ákærðu sýknaðir af fyrrgreindum 

kröfum.211  

4.5.3 Miðlun til banka eða annarra lánstofnana 

Af síðastgreindum dómi í máli NEG Micon-máli má ráða að miðlun innherjaupplýsinga til 

banka eða annarra lánastofnana kann að vera lögmæt í ákveðnum tilvikum. Því má nefna að í 

þeim tilvikun þar sem banki eða lánastofnun veitir fyrirtæki lán, þá kann að vera nauðsynlegt 

að miðla innherjaupplýsingum, til dæmis óbirtum bókhaldsupplýsingum o.fl., í þeim tilgangi 

að viðkomandi banki eða lánastofnun geti lagt mat á lánshæfi fyrirtækisins. Í þeim tilvikum, 

sem og öllum öðrum þegar innherjaupplýsingum er miðlað, þarf aftur sem áður að leggja 

heildstætt mat á lögmæti miðlunarinnar. 

4.5.4 Miðlun á milli móður- og dótturfélaga 

Þá má enn fremur nefna að lögmæt miðlun innherjaupplýsinga kann að fara fram á milli 

móðurfélaga og dótturfélaga. Slík miðlun kann að hvíla á raunverulegri skyldu útgefanda til 

miðlunar. Þar má sem dæmi nefna á grundvelli ákvæða hlutafélagalaga og bókhaldsreglna um 

tilkynningar- og upplýsingaskyldu móðurfélags og dótturfélags.212 Í slíkum tilvikum fer miðlun 

innherjaupplýsinga fram á grundvelli lagaskyldu og brýtur þar af leiðandi ekki gegn banni við 

ólögmætri miðlun í 10. gr. MAR.213 Miðlun innherjaupplýsinga frá dóttur- til móðurfélags kann 

jafnframt að vera réttlætanleg á þeim grundvelli að hið síðarnefnda sé svo stór hluthafi, til að 

mynda þegar stjórnin telur þörf á afstöðu stórra hluthafa til fyrirhugaðrar hlutafjárhækkunar.  

4.5.5 Miðlun til ráðgjafa 

Miðlun innherjaupplýsinga kann jafnframt að teljast í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða 

skyldur þegar þeim er miðlað til ráðgjafa, til að mynda lögmanna eða endurskoðenda. Slíkir 

aðilar kunna að hafa aðgang að innherjaupplýsingum og starfa jafnvel fyrir útgefendur 

samkvæmt ráðningarsamningi eða hafa á annan hátt með höndum verkefni fyrir útgefendur þar 

sem þeir hafa aðgang að innherjaupplýsingum. Með þeim hætti er tryggt að bann 10. gr. MAR 

 
211 David Moalem (n. 106) 6. 
212 Þar má nefna ákvæði 69. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. 
213 sbr. fyrri umfjöllun. 
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hefti ekki að óþörfu venjulega starfsemi félaga. Þar má til dæmis sjá fyrir sér tilvik þar sem 

útgefandi þarf að geta miðlað innherjaupplýsingum til lögmanna og endurskoðenda við 

samningaviðræður og aðrar aðstæður. Slíkir aðilar skulu tilgreindir á innherjalista viðkomandi 

útgefanda í samræmi við kröfur a-liðar 1. mgr. 18. gr. MAR, ásamt því að vera upplýstir um 

þær skyldur og kröfur sem fylgja því að búa yfir innherjaupplýsingum.214 Þar að auki hvílir að 

jafnaði lögbundin þagnarskylda á slíkum ráðgjöfum.215 

4.5.6 Miðlun í tengslum við málaferli 

Í vissum tilvikum kann miðlun innherjaupplýsinga jafnframt að fara fram með lögmætum hætti 

í tengslum við málaferli, til að mynda með framlagningu sönnunargagna í formi skjala o.fl. Í 

slíkum tilvikum ætti útgefandi þó að framkvæma ítarlegar viðskiptalegar athuganir um réttmæti 

þess að miðla umræddum innherjaupplýsingum, meðal annars frá sjónarhorni fjárfestatengsla 

og að teknu tilliti til hagsmuna félagsins, til að mynda um hvers kyns viðskiptaleyndarmál. Svo 

lengi sem miðlun innherjaupplýsinga er metin lögmæt og viðeigandi, ætti útgefandi í slíkum 

tilvikum að fara fram á að dómstólar veiti undanþágu frá almennu banni við ólögmætri miðlun 

innherjaupplýsinga.216 

4.5.7 Miðlun við yfirtökutilboð, samruna eða skiptingu  

Í tengslum við yfirtökutilboð, samruna eða skiptingu hefur það verið talið í mörgum tilfellum 

eðlileg og nauðsynleg framkvæmd á einhverjum tímapunkti í slíkum ferlum að miðla 

innherjaupplýsingum.217 Með yfirtökutilboði er átt við það þegar aðili, einn eða í samvinnu við 

aðra, hyggst gera eigendum félags tilboð um kaup á hlutum þeirra með það að markmiði að ná 

yfirráðum í félaginu.218 Umrædd yfirráð geta grundvallast á 30% atkvæðisrétti í skráðu félagi, 

samningi um að ráða yfir 30% atkvæða eða jafnvel rétti til að tilnefna eða setja af meirihluta 

stjórnar, sbr. 1.-3. tölul. 1. mgr. 100. gr. núgildandi laga nr. 108/2007 um yfirtökur. Þegar aðili 

öðlast eða hefur í hyggju að ná slíkum yfirráðum í skráðu félagi, þarf viðkomandi að gera 

yfirtökutilboð. Miðlun innherjaupplýsinga getur átt sér stað með lögmætum hætti til þess aðila, 

sem hefur í hyggju að gera eigendum félags tilboð um kaup á hlutum þeirra, í þeim tilgangi að 

ná yfirráðum í félaginu. Við slíkar aðstæður þarf hins vegar að leggja heildstætt mat á nauðsyn 

miðlunar í hverju tilviki fyrir sig og tryggja það að miðlun sé gerð í lögmætum tilgangi til að 

þjóna hagsmunum viðkomandi félags en ekki hagsmunum tiltekinna hluthafa. Af orðalagi 4. 

 
214 2. mgr. 18. gr. MAR. 
215 sbr. 22. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn sem og 30. gr. laga nr. 94/2019 um endurskoðendur og 
endurskoðun. 
216 David Moalem (n. 106) 6. 
217 sama heimild. 
218 Aðalsteinn Egill Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (n. 30) 557–558. 
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mgr. 9. gr. MAR má jafnframt ráða að miðlun við slíkar aðstæður kann að vera lögmæt í 

ákveðnum tilvikum. Ákvæðið hljóðar með eftirfarandi hætti:  

Að því er varðar 8. og 14. gr.219 telst það eitt að aðili búi yfir innherjaupplýsingum 
ekki jafngilda því að hann hafi notað þær upplýsingar og þar með framið 
innherjasvik ef hann fékk þær innherjaupplýsingar við framkvæmd opinberrar 
yfirtöku eða samruna við félag og notar þær innherjaupplýsingar eingöngu í þeim 
tilgangi að framkvæma samruna eða yfirtökuna, að því tilskildu að þegar hluthafar 
félagsins samþykkja samruna eða tilboðið hafi allar innherjaupplýsingar verið 
gerðar opinberar eða séu með öðrum hætti ekki lengur innherjaupplýsingar. 
(undirstrikun höf.) 

Þar að auki má enn fremur ráða af fyrrgreindum dómum Grøngaard og Bang sem og Jørn Vase 

að miðlun innherjaupplýsinga um samrunaviðræður kann að teljast lögmæt að nánari skilyrðum 

uppfylltum. Þá leggur Evrópudómstóllinn sérstaka áherslu á að innherjaupplýsingar varðandi 

samruna séu í eðli sínu sérstaklega viðkvæmar og því þurfi að gæta mikillar varkárni við miðlun 

slíkra upplýsinga.220  

4.5.8 Miðlun við framkvæmd áreiðanleikakannana 

Að lokum má nefna sérstakt álitamál um það hvort lögmætt sé að miðla upplýsingum við 

framkvæmd áreiðanleikakannana við viðskipti með ráðandi eignarhluti í skráðu félagi eða 

félagi sem óskað hefur verið eftir skráningu á. Almennt séð þurfa fjárfestar að jafnaði ekki að 

framkvæma sérstaka áreiðanleikakönnun á viðkomandi útgefanda, að öðru leyti en að skoða 

vandlega þau gögn sem viðkomandi útgefandi hefur miðlað til skipulags markaðar og birt hafa 

verið með opinberum hætti.221 Hins vegar er málið ekki alltaf svo einfalt, til að mynda þegar 

viðskipti eru átt með verulega stóra eignarhluti í skráðum félögum, svo sem við yfirtökur. Í 

slíkum tilvikum geta önnur viðmið haft meira vægi sem krefjast nákvæmari skoðunar á rekstri 

viðkomandi félags. Oft eru gífurlegir hagsmunir undir fyrir væntanlega kaupendur, sem hafa 

til dæmis áform um beina aðkomu að rekstri viðkomandi félags með kosningu stjórnarmanna. 

Af þeirri ástæðu gera slíkir aðilar gjarnan kröfu um aðgang að rekstrarupplýsingum 

viðkomandi félags í aðdraganda kaupa. Þegar slíkar aðstæður eru uppi vaknar það álitamál 

hvort lögmætt sé að miðla innherjaupplýsingum til hugsanlegra fjárfesta.222 Ætla verður að 

stjórn viðkomandi félags sé ein til þess bær að taka ákvörðun um framkvæmd 

 
219 Tilgreind ákvæði MAR kveða á um innherjasvik sem og bann við innherjasvikum og ólögmætri miðlun 
innherjaupplýsinga, sbr. 8. gr. og 14. gr. MAR.  
220 Evrópudómstóllinn mál C-384/02 Grøngaard og Bang [2005] ECR I-9974, 38. liður. 
221 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Viðskipti innherja“ (n. 44) 280. 
222 sama heimild 281. 
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áreiðanleikakönnunar.223 Á stjórnarmönnum hvílir áðurgreind trúnaðarskylda sem felur meðal 

annars í sér skyldu til að gæta hagsmuna félagsins í hvívetna. Af þeim sökum má ráða að stjórn 

félags sé heimilt að taka ákvörðun um miðlun innherjaupplýsinga til hugsanlegs kaupanda að 

stórum eignarhlut við framkvæmd áreiðanleikakönnunar, svo framalega sem slík miðlun er 

talin þjóna hagsmunum félags.224 Hins vegar er mikilvægt að farið sé varfærnislega í túlkun og 

beitingu umræddrar heimildar til miðlunar innherjaupplýsinga, þar sem um undanþágu er að 

ræða frá meginreglunni um að miðlun innherjaupplýsinga sé óheimil, sbr. 10. gr. MAR.225 

 Þá verður að telja að sömu viðmið gildi um heimild stjórnar til að miðla sambærilegum 

upplýsingum til hugsanlegs seljanda að ráðandi eignarhlut í félagi, að því tilskildu að hann búi 

ekki þegar yfir slíkum upplýsingum vegna eignarhalds síns, því annars myndi slík miðlun til 

kaupanda þjóna litlum tilgangi.226 Við miðlun innherjaupplýsinga þarf hins vegar að leggja 

heildstætt mat á lögmæti hverrar miðlunar fyrir sig. Þá má nefna að miðlun innherjaupplýsinga 

þarf meðal annars að vera nauðsynleg og framkvæmd í lögmætum tilgangi til þess að þjóna 

hagsmunum félagsins en ekki til hagsbóta fyrir einstaka hluthafa. Eðlilega verður slík miðlun 

þar að auki að fara fram í samræmi við aðrar reglur sem gilda um miðlun innherjaupplýsinga. 

Slík krafa felur meðal annars í sér að miðlun má ekki fara fram með leynd. Með þeim hætti 

þarf að hafa samráð við regluvörð viðkomandi félags.227 Því má ráða að heimild stjórnarmanna 

til slíkrar ráðstöfunar sé túlkuð með þröngum hætti, enda um undanþágu frá meginreglu 10. gr. 

MAR að ræða. Þá er nauðsynlegt í öllum tilvikum að taka tillit til fyrrgreindra viðmiða sem 

ráða má af dómi Evrópudómstólsins í máli Grøngaard og Bang.  

 Þá kann enn fremur að vera heimilt að miðla innherjaupplýsingum með lögmætum hætti 

á grundvelli svokallaðra markaðsþreifinga samkvæmt 11. gr. MAR. Í næsta kafla verður gerð 

frekari grein fyrir lögmætri miðlun innherjaupplýsinga á þeim grundvelli.  

5. Miðlun innherjaupplýsinga við markaðsþreifingar 

5.1 Almennt 
Sú háttsemi hefur tíðkast á fjármálamörkuðum að seljendur fjármálagerninga setji sig í 

samband við einn eða fleiri hugsanlega fjárfesta í því skyni að kanna áhuga þeirra til viðskipta 

 
223 Ákvörðun af slíkum toga telst ekki til daglegs reksturs og fellur þar af leiðandi ekki undir hefðbundið umboð 
framkvæmastjóra né forstjóra samkvæmt 2. mgr. 68. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög.  
224 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 23) 412, þar að auki má nefna því til stuðnings 
áreiðanleikakönnun sem Samson eignarhaldsfélag ehf. lét framkvæma hjá Landsbanka Íslands hf. í aðdraganda 
kaupa á 45,8% eignarhlut ríkisins í Landsbanka Íslands hf. Þar var fulltrúum Samson eignarhaldsfélags ehf. 
veittur aðgangur að ýmsum upplýsingum sem ekki voru aðgengilegar öðrum fjárfestum.  
225 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Viðskipti innherja“ (n. 44) 281. 
226 sama heimild. 
227 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 412. 
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með fjármálagerninga. Algengt er að samskiptin eigi sér stað í aðdraganda frumútboðs, þar sem 

fjármálagerningar eru fyrst teknir til viðskipta á skipulegum markaði sem og við sölu 

fjármálagerninga sem hafa verið teknir til viðskipta.228 Með slíkum samskiptum geta aðilar 

meðal annars rætt sín á milli um verðlagningu fjármálagerninga, umfang og uppbyggingu 

viðskipta ásamt nánari útfærslu þeirra.229 Á þeim grundvelli geta seljendur fjármálagerninga, 

eða aðilar sem annast milligöngu fyrir þeirra hönd, lagt mat á áhuga hugsanlegra fjárfesta ásamt 

því hvort það sé grundvöllur fyrir viðskiptum með viðkomandi fjármálagerninga og þá á hvaða 

kjörum og í hversu miklu magni. Samskipti af þessu tagi tíðkast við fjárfesta sem eru virkir á 

fjármálamarkaði, til að mynda við lífeyrissjóði, verðbréfasjóði og aðra stærri fagfjárfesta,230 

þ.e. þá aðila sem búa yfir reynslu, þekkingu og sérfræðikunnáttu til að taka sjálfir ákvarðanir 

um fjárfestingar og leggja mat á áhættuna sem þeim fylgir. Með þeim hætti geta seljendur 

fjármálagerninga fengið ákveðna tilfinningu frá fjárfestum fyrir markaðnum með svonefndum 

markaðsþreifingum.231  

Sem dæmi um markaðsþreifingar má nefna tilvik þar sem útgefandi hefur í hyggju að 

tilkynna um útgáfu á skuldabréfum og fyrirtæki á söluhliðinni hefur samband við lykilfjárfesta 

og gefur þeim upp skilmála samkomulags til að fá þá til að skuldbinda sig og taka þátt í 

viðskiptunum. Þá má enn fremur nefna þegar fyrirtæki á söluhliðinni hefur átt í viðræðum við 

útgefanda um hugsanleg viðskipti þar sem tekin hefur verið ákvörðun um að leggja mat á 

mögulegan áhuga fjárfesta í þeim tilgangi að ákvarða skilmála viðskipta.232 Við framkvæmd 

markaðsþreifinga með slíkum samskiptum kann markaðsaðila að vera nauðsynlegt að miðla 

innherjaupplýsingum áfram til mögulegra fjárfesta.233  

 Þrátt fyrir að markaðsþreifingar hafi tíðkast á fjármálamörkuðum til lengri tíma, þá var 

framkvæmdin sem slík ekki lögfest. Þá voru engin ákvæði í MAD regluverkinu sem kváðu á 

um markaðsþreifingar, þrátt fyrir að samskiptin gætu leitt til miðlunar innherjaupplýsinga.234 

Þá voru ofangreind samskipti felld undir undanþáguna um lögmæta miðlun innherjaupplýsinga 

í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur viðkomandi í samræmi við a-lið 3. gr. MAD, 

sem lögfest var með ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 123. gr. þágildandi vvl. án frekari viðmiða.235 Þar 

sem hvorki hugtakið né framkvæmdin var skilgreind með eiginlegum hætti í þágildandi reglum 

 
228 sama heimild 256. 
229 32. liður formála MAR.  
230 Aðalsteinn Egill Jónasson, „Markaðsþreifingar“, Afmælisrit: Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur, 27. 
september 2017 (1. útg., Bókaútgáfan Codex 2017) 26. 
231 e. market soundings. 
232 33. liður formála MAR.  
233 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 992 - 584. mál 15. 
234 sama heimild 17. 
235 Aðalsteinn Egill Jónasson, Markaðssvik (n. 17) 257. 
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voru samskipti markaðsaðila við markaðsþreifingar ekki í föstum skorðum. Af þeim sökum 

ríkti ákveðin óvissa um framkvæmdina, þá var til að mynda ekki lagt sérstakt mat á það hvort 

að aðilar væru að miðla innherjaupplýsingum og hvernig skyldi bregðast við slíkri miðlun. Eðli 

máls samkvæmt eykur slíkur framgangsmáti líkurnar á því að ósamhverfar upplýsingar séu til 

staðar á mörkuðum ásamt því að líkur á viðskiptum sem grundvallast á innherjaupplýsingum 

aukast. Með þeim hætti eru auknar líkur á innherjasvikum ef ekki eru skýrar reglur varðandi 

framkvæmd markaðsþreifinga á fjármálamörkuðum.236  

 Í því skyni má nefna að við markaðsþreifingar í gildistíð MAD regluverksins var notast 

við svonefnda wall-crossing samninga sem verndarráðstöfun til að tryggja öryggi upplýsinga 

sem miðlað var. Með þeim hætti gengust aðilar undir trúnaðarsamninga og á þeim grundvelli 

var innherjaupplýsingum miðlað á milli aðila. Sú framkvæmd hefur verið viðurkennd af breska 

Fjármálaeftirlitinu með ákvörðun frá 12. janúar 2012 gegn David Einhorn.237 Þar vildi 

framkvæmdarstjóri fjárfestingarfyrirtækis ekki gangast undir wall-crossing samning og ásamt 

því tók hann fram að hann vildi ekki taka á móti neinum innherjaupplýsingum. Engu að síður 

fékk viðkomandi vitneskju um innherjaupplýsingar og átti í kjölfarið viðskipti á grundvelli 

þeirra sem leiddi til sektar, en sú niðurstaða er í samræmi við þá meginreglu að ólögmætt er að 

eiga viðskipti á grundvelli innherjaupplýsinga.238 Umrædd ákvörðun vakti athygli á þeirri þörf 

sem var fyrir skýrari reglum og verklagi við framkvæmd markaðsþreifinga sem leiddi til tillögu 

að ákvæði 11. gr. MAR. 

Það var fyrst með gildistöku MAR sem hugtakið markaðsþreifingar var skilgreint sem slíkt 

og framkvæmdin lögfest. Um er að ræða ítarlegar reglur sem kveða á um fyrir fram ákveðið 

verklag sem leggur skyldur á þá markaðsaðila sem framkvæma markaðsþreifingar sem og þá 

sem taka við upplýsingum á þeim grundvelli.239 Sé ákvæðum MAR um markaðsþreifingar 

framfylgt geta markaðsaðilar gengið að því sem vísu að slík upplýsingagjöf sé þeim heimil og 

þeir innan skilgreinds verndarsvæðis240, þrátt fyrir að upplýsingagjöfin feli í sér miðlun 

innherjaupplýsinga.241 Af þeim sökum felur markaðsþreifing sem fer fram í samræmi við MAR 

 
236 Því til stuðnings má nefna tvær ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins, annars vegar stjórnvaldssekt Almenna 
lífeyrissjóðsins frá 26. febrúar 2016 og hins vegar stjórnvaldssekt Arion banka hf. frá 4. desember 2015, sbr. 
síðari umfjöllun. 
237 Sjá nánar: https://www.fca.org.uk/publication/decision-notices/dn-einhorn-greenlight.pdf. Þess má geta að 
umrædd ákvörðun hrinti af stað framkvæmd og varð til þess að Bretland og Frakkland komu með tillögu þess 
efnis að lögfesta skyldi framkvæmdina við markaðsþreifingar í MAR, sjá nánar í Marco Ventoruzzo og 
Sebastion Mock, Market Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide, bls. 300. 
238 Mosca (n. 49) 290–291. 
239 „Market Soundings: Practical issues under the new regime“ (2016) 2 Fieldfisher 1. 
240 e. safe harbour. 
241 „Market Soundings: Practical issues under the new regime“ (n. 238) 1. 
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ekki í sér brot gegn banni við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga þar sem háttsemin fer fram 

í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur viðkomandi markaðsaðila. Því er framkvæmd 

markaðsþreifinga þýðingarmikil fyrir eðlilega og heilbrigða starfsemi markaða þar sem hún 

veitir markaðsaðilum leiðarvísi og svigrúm til að miðla innherjaupplýsingum sín á milli.242  

Í þeim tilgangi að afmarka umfjöllun um framkvæmd markaðsþreifinga við lögmæta 

miðlun innherjaupplýsinga verður vikið að (i) ákvæði MAR um markaðsþreifingar; sem felur 

í sér (ii) framkvæmd markaðsþreifinga innan verndarsvæðis MAR; sem og (iii) þau efnis- og 

formskilyrði sem markaðsaðilar þurfa að gæta að við framkvæmd markaðsþreifinga. Auk þess 

verður í kjölfarið vikið að (iv) framkvæmd markaðsþreifinga utan verndarsvæðis MAR, þ.e. 

þegar markaðsaðilar framkvæma markaðsþreifingar án þess að fylgja fyrirmælum 11. gr. 

MAR, og þeim viðmiðum sem unnt er að styðjast við þegar miðlun fer fram með þeim hætti.  

5.2 Hugtakið markaðsþreifing 
Í 11. gr. MAR er að finna fyrsta ákvæði evrópska regluverksins, sem og því íslenska, sem fjallar 

um markaðsþreifingar.243 Þá er hugtakið skilgreint í 1. mgr. ákvæðisins með eftirfarandi hætti:  

Markaðsþreifing felur í sér veitingu upplýsinga, áður en tilkynnt er um viðskipti, 
til eins eða fleiri mögulegra fjárfesta til að kanna áhuga þeirra á mögulegum 
viðskiptum og skilyrði sem þau varða, s.s. mögulegt umfang þeirra eða 
verðlagningu. 

Umrædd samskipti á milli markaðsaðila, sem felast í markaðsþreifingum samkvæmt ákvæðinu, 

virðast vera í samræmi við þá framkvæmd sem viðurkennd var á fjármálamörkuðum áður en 

MAR var innleidd. Ákvæðið veitir hins vegar skýrari ramma um þær kröfur og skyldur sem 

þarf að huga að við umrædd samskipti á milli markaðsaðila. Rétt þykir að árétta að ekki er gert 

að skilyrði við framkvæmd markaðsþreifinga að miðlun innherjaupplýsinga eigi sér stað, þ.e. 

samskiptin geta falið í sér miðlun upplýsinga sem hvorki eru nægilega tilgreindar né líklegar 

til að hafa marktæk áhrif á verð viðkomandi fjármálagernings í skilningi a-liðar 1. mgr. 7. gr. 

MAR.244 Hins vegar þykir rétt að afmarka eftirfarandi umfjöllun við miðlun innherjaupplýsinga 

við framkvæmd markaðsþreifinga að teknu tilliti til rannsóknarspurningar ritgerðarinnar sem 

lýtur að lögmætri miðlun innherjaupplýsinga.  

 Í þeim tilvikum sem miðlun innherjaupplýsinga fer fram við ofangreind samskipti á 

milli markaðsaðila, þá veitir ákvæði 11. gr. MAR ákveðið verndarsvæði frá banni við 

ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga. Með þeim hætti telst miðlunin ekki ólögmæt að því 

 
242 32. liður formála MAR.  
243 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 992 - 584. mál 15. 
244 „Market Soundings: Practical issues under the new regime“ (n. 238) 1. 
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tilskildu að markaðsaðilar fylgi þeim reglum sem kveðið er á um í 11. gr. MAR. Þá hafa verið 

settar tvær reglugerðir með stoð í 9. og 10. mgr. 11. gr. MAR sem útfæra nánar þær reglur sem 

gilda um markaðsþreifingar.245 Um er að ræða framseldar reglugerðir framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins, annars vegar nr. 2016/959/EB246 (hér eftir ,,reglugerð um tæknilega 

framkvæmdarstaðla“) og hins vegar nr. 2016/960/EB247 (hér eftir ,,viðbótarreglugerðin“). Þar 

að auki hefur Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (hér eftir ,,ESMA“)248 gefið út 

leiðbeiningar nr. 2016/1477249 á grundvelli 11. mgr. 11. gr. MAR fyrir þá sem móttaka 

upplýsingar við markaðsþreifingar.250  

Leiðbeiningum ESMA er ætlað að útfæra og samræma túlkanir á gildandi reglum en Íslandi 

ber ekki skylda til að taka þær upp í íslenska löggjöf. Þrátt fyrir að leiðbeiningarnar séu ekki 

bindandi ber innlendum eftirlitsstofnunum og markaðsaðilum að fara eftir ákvæðum þeirra eftir 

bestu getu, sbr. 3. mgr. 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1095/2010251 um að 

koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun252 sem lögfest var hér á landi með lögum nr. 24/2017.  

5.3 Miðlun innherjaupplýsinga við markaðsþreifingar innan verndarsvæðis MAR 
5.3.1 Almennt 

Þegar markaðsaðili hyggst selja fjármálagerninga sína er hvergi lögð skylda á viðkomandi aðila 

að framkvæma markaðsþreifingar til að kanna áhuga hugsanlegra fjárfesta. Slík framkvæmd er 

er valkvæð og kjósi aðili að eiga samskipti við hugsanlega fjárfesta með markaðsþreifingum er 

enn fremur valkvætt að fylgja ákvæðum MAR þar um.253 Þá eru engin viðurlög við því að 

 
245 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 992 - 584. mál 15–16. 
246 Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/959 frá 17. maí 2016 um tæknilega 
framkvæmdarstaðla fyrir markaðsþreifingar að því er varðar kerfi og sniðmát fyrir tilkynningar sem 
markaðsaðilar sem miðla upplýsingum skulu nota og snið skránna í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 596/2014 [2016] OJ L 160/23.  
247 Commission Delegated Regulation (EU) 2016/960 of 17 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 
596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the 
appropriate arrangements, systems and procedures for disclosing market participants conducting market 
soundings [2016] OJ L 160/29.  
248 e. The European Securities and Markets Authority. ESMA er sú stofnun sem hefur með höndum sér formlegt 
eftirlit með verðbréfamarkaðnum innan Evrópusambandsins.  
249 European Securities and Markets Authority, „MAR Guidelines: Persons Recieving Market Soundings“ 
(2016) ESMA/2016/1477 <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1477_mar_guidelines_-
_market_soundings.pdf>. 
250 European Securities and Markets Authority, „Final Report: Guidelines on the Market Abuse Regulation - 
Market Soundings and Delay of Disclosure of Inside Information“ (2016) 
<https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1130_final_report_on_mar_guidelines.pdf>. 
251 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót 
evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) [2010] OJ L 33/84.  
252 Sebastian Mock, „History, Application, Interpretation, and Legal Sources of the Market Abuse Regulation“ í 
Sebastian Mock og Marco Ventoruzzo (ritstj.), Market Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide (1. 
útg., Oxford University Press 2017) 10. 
253 35. liður formála MAR. 
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framfylgja ekki ákvæði 11. gr. MAR. Hins vegar, þegar markaðsaðilar eiga slík samskipti í 

samræmi við kröfur og skyldur 11. gr. MAR geta þeir treyst því að miðlun innherjaupplýsinga 

fari fram með lögmætum hætti. Með öðrum orðum komast markaðsaðilar hjá því að gerast 

sekir um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga, sem og viðurlögum við slíku broti,254 að því 

tilskildu að viðkomandi markaðsaðilar uppfylli þau skilyrði og kröfur sem ákvæði 11. gr. MAR 

gerir til slíkra samskipta.255 Þar af leiðandi veitir ákvæði 11. gr. MAR markaðsaðilum ákveðið 

verndarsvæði til að miðla innherjaupplýsingum sín á milli við framkvæmd markaðsþreifinga 

og háttsemi sem almennt er talin ólögmæt verður leyfileg að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.  

 Til að markaðsþreifing fari fram innan verndarsvæðis MAR þurfa báðir markaðsaðilar, 

þ.e. seljandi fjármálagerninga sem miðlar upplýsingum sem og hugsanlegir fjárfestar sem taka 

á móti upplýsingunum, að framfylgja kröfum ákvæðisins. Í a- til d-lið 1. mgr. 11. gr. MAR eru 

tilgreindir þeir markaðsaðilar sem geta miðlað upplýsingum við framkvæmd markaðsþreifinga. 

Með þeim hætti felst framkvæmd markaðsþreifinga í miðlun upplýsinga, ýmist frá útgefanda, 

tilboðsgjafa fjármálagernings á eftirmarkaði, þátttakanda á markaði með losunarheimildir eða 

þriðja aðila sem kemur fram fyrir hönd eða fyrir reikning fyrrgreindra aðila, til hugsanlegra 

fjárfesta. Hér eftir verða þeir markaðsaðilar sem geta veitt og miðlað upplýsingum á grundvelli 

markaðsþreifinga sameiginlega nefndir markaðsmiðlarar.256 Þá má ætla að eingöngu upptaldir 

markaðsmiðlarar njóti verndar 11. gr. MAR við framkvæmd markaðsþreifinga þar sem um 

tæmandi talningu er að ræða. Þá má enn fremur ætla ef aðilar sem taka við innherjaupplýsingum 

við markaðsþreifingar áframmiðla þeim til þriðja aðila, þá geti slík miðlun ekki farið fram á 

grundvelli verndarsvæðis 11. gr. MAR, heldur verði slík miðlun að styðjast við almenn viðmið 

og sjónarmið sem gilda um miðlun í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur samkvæmt 

lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR. 

Eðli máls samkvæmt þurfa þeir fjármálagerningar sem markaðsþreifing varðar að heyra 

undir gildissvið MAR, sbr. 1. mgr. 2. gr. MAR.257 Því má ætla að lögaðilar utan EES-svæðisins 

geti stuðst við verndarsvæði 11. gr. MAR við miðlun innherjaupplýsinga að því tilskildu að 

viðkomandi fjármálagerningar falli innan gildissviðs MAR og að önnur skilyrði ákvæðisins 

séu uppfyllt. Þá má enn fremur gagnálykta að slíkir lögaðilar utan EES-svæðisins geti gerst 

 
254 sbr. 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 17. gr. MAR-laganna. 
255 5. liður formála viðbótarreglugerðarinnar. 
256 e. Disclosure Market Participants (DPM‘s). 
257 European Securities and Markets Authority, „Questions and Answers On the Market Abuse Regulation 
(MAR)“ (6. ágúst 2021) 34 <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-
111_qa_on_mar.pdf>. 
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brotlegir við bann á ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga samkvæmt 10. gr. sbr. c-liður 14. 

gr. MAR að því tilskildu að fjármálagerningarnir heyri undir gildissvið MAR.  

 Við framkvæmd markaðsþreifinga þarf, líkt og áður greinir, að gæta að ákveðnum 

form- og efnisskilyrðum sem útlistuð eru í ákvæði 11. gr. MAR sem og áðurgreindum 

reglugerðum framkvæmdarstjórnar nr. 2016/959 um tæknilega framkvæmdarstaðla og 

viðbótarreglugerð nr. 2016/960. Þar að auki veita leiðbeiningarreglur ESMA nr. 2016/1477 og 

2016/1130 greinargóð viðmið við framkvæmd markaðsþreifinga. Í þeim tilgangi að gera skil á 

umræddum skilyrðum, og þar af leiðandi lögmætri miðlun innherjaupplýsinga við framkvæmd 

markaðsþreifinga, þykir tilefni til að tilgreina þau viðmið frekar. 

5.3.2 Kröfur til aðila sem framkvæmir markaðsþreifingar 

Að því er varðar ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga þá telst miðlun slíkra upplýsinga á 

meðan á markaðsþreifingu stendur vera í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur 

markaðsaðila ef viðkomandi aðili sem miðlar upplýsingum, þ.e. markaðsmiðlari, uppfyllir 

ákveðin skilyrði regluverksins, sbr. 4. mgr. 11. gr. MAR.258  

 Viðeigandi ráðstafanir, innri verklagsreglur og kröfur um skráningu markaðsþreifinga 

eru nauðsynlegar í þeim tilgangi að tryggja að framkvæmd markaðsþreifinga fari fram með 

skilvirkum og gagnsæjum hætti. Sem hluti af viðeigandi ráðstöfunum í því skyni er gerð krafa 

um að markaðsmiðlarar innleiði ákveðið innra ferli sem lýsir framkvæmd markaðsþreifinga. 

Slíkt ferli ætti að koma í veg fyrir að viðkvæmum upplýsingum, svo sem innherjaupplýsingum, 

sé miðlað áfram ef slík miðlun er ekki nauðsynleg.259 Þá ætti slíkt ferli jafnframt að tryggja að 

öllum hugsanlegum fjárfestum sem taka á móti upplýsingum við markaðsþreifingar sé veittur 

aðgangur að sömu upplýsingum.260 Með þeim hætti má markaðsmiðlari ekki veita tilteknum 

hugsanlegum fjárfesti ítarlegri eða umfangsmeiri upplýsingar við markaðsþreifingar en öðrum 

hugsanlegum fjárfestum. Þá skulu markaðsmiðlarar tryggja að slíkar ráðstafanir og innri 

verkferlar séu endurskoðaðir reglulega og uppfærðir eftir þörfum.261  

Í viðbótarreglugerð MAR eru þær kröfur sem gerðar eru til markaðsmiðlara í 11. gr. MAR 

útfærðar með nánari hætti í þeim tilgangi að tryggja skilvirka og gagnsæja framkvæmd 

markaðsþreifinga. Samkvæmt 1. gr. viðbótarreglugerðarinnar ber markaðsmiðlara að setja sér 

innri verklagsreglur sem tilgreina með skýrum hætti hvernig markaðsþreifingar fara fram. Þá 

er markaðsmiðlara heimilt að miðla upplýsingum til hugsanlegra fjárfesta annaðhvort með 

 
258 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 992 - 584. mál 15. 
259 1. liður formála viðbótarreglugerðarinnar.  
260 5. mgr. 3. gr. viðbótarreglugerðarinnar.  
261 1. gr. viðbótarreglugerðarinnar.  
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munnlegum hætti, þar á meðal á fundum og í hljóð- eða myndsímtölum eða skriflega, til dæmis 

með pósti eða öðrum rafrænum samskiptum.262 Þá er jafnframt gerð krafa til markaðsmiðlara 

að koma á verkferli við framkvæmd markaðsþreifinga símleiðis, sem tryggir hljóðritun símtala 

ásamt því að hugsanlegir fjárfestar sem taka við innherjaupplýsingum á þeim grundvelli veiti 

samþykki sitt fyrir hljóðritun að teknu tilliti til þeirra sjónarmiða sem gilda um persónuvernd.263 

Ef samskipti aðila við framkvæmd markaðsþreifinga fara fram símleiðis, er einnig gerð krafa 

um að markaðsmiðlari tryggi það að einstaklingar sem miðla upplýsingum fyrir sína hönd noti 

einungis símtæki sem eru í eigu markaðsmiðlara og að slík símtæki séu einungis notuð í þeim 

tilgangi að framkvæma markaðsþreifingar.264   

 Áður en markaðsmiðlari framkvæmir markaðsþreifingar og miðlar upplýsingum áfram 

til hugsanlegra fjárfesta, er í fyrsta lagi nauðsynlegt að viðkomandi leggi heildstætt mat á það 

hvort framkvæmdin muni fela í sér miðlun innherjaupplýsinga.265 Með þeim hætti er gerð krafa 

til markaðsmiðlara að skjalfesta mat þar sem gerð er grein fyrir niðurstöðu matsins og ástæðum 

niðurstöðunnar. Sú krafa á við í hvert skipti sem til stendur að miðla upplýsingum á meðan á 

markaðsþreifingu stendur og þá þarf að uppfæra skriflegar greinargerðir um matið til samræmis 

við það. Þá ber markaðsmiðlara enn fremur að afhenda Fjármálaeftirlitinu slíkar greinargerðir 

ef þess er óskað.266 Ef niðurstaða matsins leiðir til þess að upplýsingar teljist til 

innherjaupplýsinga í skilningi a-liðar 1. mgr. 7. gr. MAR, ber viðkomandi að gæta að þeim 

skilyrðum sem slík miðlun er bundin samkvæmt regluverki MAR, ella kann viðkomandi að 

sæta viðurlögum.267   

 Þá er í öðru lagi jafnframt gerð krafa um að markaðsmiðlari gæti að þeim skilyrðum 

sem tilgreind eru í a- til d-lið 5. mgr. 11. gr. MAR áður en miðlun innherjaupplýsinga fer fram 

við framkvæmd markaðsþreifinga. Samkvæmt þeim skal markaðsmiðlari upplýsa hugsanlega 

fjárfesta, sem taka á móti upplýsingum við markaðsþreifingar, fyrir fram um að samskiptin 

muni fela í sér miðlun innherjaupplýsinga ásamt því að fá samþykki þeirra fyrir móttöku slíkra 

upplýsinga.268 Þá skal markaðsmiðlari upplýsa hugsanlega fjárfesta um að óheimilt sé að nota 

 
262 1. mgr. 2. gr. viðbótarreglugerðarinnar. 
263 Við hljóðritun símtala fer fram vinnsla persónuupplýsinga í skilningi laga nr. 90/2018 um persónuvernd og 
vinnslu persónuupplýsinga. Við slíka vinnslu þarf að gæta að viðeigandi vinnsluheimild, í umræddu tilviki 
samþykki, þar sem rafræn vöktun með leynd er óheimil. Mikilvægt er að markaðsmiðlari tryggi að vinnsla 
persónuupplýsinga samræmist að öðru leyti þeim kröfum sem gerðar eru samkvæmt síðastgreindum lögum, 
þ.á.m. setji sér skýra verkferla um eyðingu gagna til samræmis við varðveisluregluna sem kveður á um að ekki 
skuli geyma persónuupplýsingar lengur en nauðsyn ber til.  
264 2. og 3. mgr. 2. gr. viðbótarreglugerðarinnar.  
265 34. liður formála MAR.  
266 3. mgr. 11. gr. MAR.  
267 sbr. 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 17. gr. MAR-laganna. 
268 a-liður 5. mgr. 11. gr. MAR.  
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þær upplýsingar sem miðlað er eða reyna að nota þær á tiltekinn hátt. Í því felst að hugsanlegum 

fjárfestum er óheimilt að kaupa eða selja, fyrir eigin reikning eða reikning þriðja aðila, hvort 

sem það er beint eða óbeint, fjármálagerninga sem þær innherjaupplýsingar varða.269 Þá skal 

markaðsmiðlari jafnframt upplýsa hugsanlega fjárfesta áður en miðlun fer fram að viðkomandi 

viðtakanda sé óheimilt að nota upplýsingar eða reyna að nota þær til að afturkalla eða jafnvel 

breyta tilboði sem þegar hefur verið lagt fram og varða þann fjármálagerning.270  

Markaðsmiðlari skal enn fremur, áður en miðlun fer fram, tilkynna hugsanlegum fjárfestum 

sem taka á móti upplýsingum að með því að samþykkja móttöku þeirra þá sé viðkomandi skylt 

að halda trúnað um þær innherjaupplýsingar sem miðlað er.271 Í 3. gr. viðbótarreglugerðarinnar 

er ákvæði a- til d-liðar 5. mgr. 11. gr. MAR útfært með nánari hætti, þar sem kveðið er á um 

að markaðsmiðlari skuli innleiða verkferli sem felur í sér veitingu staðlaðra upplýsinga til 

handa hugsanlegum fjárfestum, sem markaðsþreifing beinist að, áður en markaðsþreifing fer 

fram.272 Ef markaðsmiðlari telur að miðlun innherjaupplýsinga muni eiga sér stað við 

markaðsþreifingu ber viðkomandi aðila að veita hugsanlegum fjárfestum staðlaðar upplýsingar 

í samræmi við a- til h-lið 3. mgr. 3. gr. viðbótarreglugerðarinnar.  

Samkvæmt því skal veiting staðlaðra upplýsinga áður en miðlun innherjaupplýsinga fer 

fram fela í sér: (a) yfirlýsingu þar sem skýrt er frá því að samskiptin eigi sér stað í þeim tilgangi 

að framkvæma markaðsþreifingu; (b) ef að samskipti fari fram með hljóð- eða myndsímtölum, 

þá eigi sér stað hljóð- eða myndbandsupptaka og að viðkomandi veiti samþykki sitt fyrir slíkri 

upptöku; (c) beiðni og staðfestingu frá einstaklingnum sem haft er samband við að hann komi 

fram fyrir hönd hugsanlegs fjárfestis við framkvæmd markaðsþreifinga; sem og (d) yfirlýsingu 

þess efnis að hugsanlegur fjárfestir samþykki framkvæmd markaðsþreifinga, sem felur í sér 

miðlun innherjaupplýsinga að mati markaðsmiðlara ásamt tilvísun til skyldunnar sem mælt er 

fyrir um í 7. mgr. 11. gr. MAR; (e) í þeim tilvikum sem það er mögulegt, upplýsa hugsanlegan 

fjárfesti hvenær upplýsingar teljast ekki lengur til innherjaupplýsinga sem og að viðkomandi 

verði upplýstur um hvenær það verði; (f) yfirlýsingu þess efnis að hugsanlegur fjárfestir sé 

upplýstur um skyldurnar samkvæmt b-, c-, og d-lið 5. mgr. 11. gr. MAR273; (g) beiðni um 

samþykki hugsanlegs fjárfestis fyrir móttöku innherjaupplýsinga til samræmis við a-lið 5. mgr. 

11. gr. MAR, ásamt svari við þeirri beiðni; og loks (h) þegar samþykki hefur verið veitt fyrir 

 
269 b-liður 5. mgr. 11. gr. MAR.  
270 c-liður 5. mgr. 11. gr. MAR. 
271 d-liður 5. mgr. 11. gr. MAR.  
272 2. mgr. 3. gr. viðbótarreglugerðarinnar. 
273 Það er að upplýsa hugsanlegan fjárfesti um að honum sé óheimilt að nota eða reyna að nota 
innheraupplýsingar eða til afturkalla eða breyta tilboði sem hefur verið lagt fram ásamt því að viðkomandi sé 
skuldbundinn til að halda trúnaði um upplýsingarnar.  
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miðlun í samræmi við g-lið þarf að tilgreina þær upplýsingar sem markaðsmiðlari telur 

innherjaupplýsingar.274 

 Í þriðja lagi er sú krafa gerð til markaðsmiðlara að upplýsa hugsanlega fjárfesta, sem 

framkvæmd markaðsþreifinga beinist að, eins fljótt og auðið er þegar upplýsingarnar eru að 

mati markaðsmiðlara ekki lengur innherjaupplýsingar.275 Því má ætla út frá ákvæði 6. mgr. 11. 

gr. MAR að gerð sé ákveðin krafa til markaðsmiðlara að leggja stöðugt endurmat á þær 

innherjaupplýsingar sem miðlað hefur verið við markaðsþreifingar. Ef upplýsingar sem hefur 

verið miðlað eru ekki lengur taldar nægilega tilgreindar eða líklegar til að hafa marktæk áhrif 

á virði fjármálagerninga í skilningi a-liðar 1. mgr. 7. gr. MAR ber markaðsaðila að tilkynna 

slíkt til hugsanlegra fjárfesta sem tóku við upplýsingunum eins fljótt og mögulegt er. Þá er 

krafan útfærð nánar í 5. gr. viðbótarreglugerðarinnar sem gerir formkröfu um efni slíkrar 

tilkynningar í a- til e-lið sama ákvæðis. Til að tryggja að þær upplýsingar sem veittar eru við 

markaðsþreifingar séu skráðar með samræmdum hætti er gerð formkrafa um skrifleg samskipti 

á milli aðila við slíkar aðstæður.276 Þá má finna sniðmát til slíkrar skrásetningar í III. viðauka 

reglugerðar um tæknilega framkvæmdarstaðla sem markaðsaðilar geta stuðst við. 

 Í fjórða lagi má nefna þá kröfu sem gerð er samkvæmt 5. mgr. 11. gr. MAR um að 

markaðsmiðlari skuli gera og viðhalda skrá með öllum þeim upplýsingum sem veittar eru 

hugsanlegum fjárfestum við markaðsþreifingu. Í 4. gr. viðbótarreglugerðarinnar er umrædd 

krafa útfærð með nánari hætti. Samkvæmt umræddri kröfur ber að markaðsmiðlara að halda 

skrá yfir ofangreindar upplýsingar sem veittar eru í samræmi við a- til d-lið 5. mgr. 11. gr. 

MAR..277 Auk þess er gerð krafa til markaðsmiðlara að skrá lista yfir hugsanlega fjárfesta sem 

innherjaupplýsingum hefur verið miðlað til við framkvæmd markaðsþreifinga. Þar á meðal þarf 

að tilgreina nöfn og samskiptaupplýsingar allra þeirra einstaklinga og lögaðila sem tóku á móti 

innherjaupplýsingum við markaðsþreifingu ásamt tíma- og dagsetningu framkvæmdar.278 Enn 

fremur ber markaðsmiðlara að skrá lista yfir alla hugsanlega fjárfesta sem hafa tilkynnt að þeir 

vilji ekki taka þátt í markaðsþreifingum.279 Í þeim tilgangi að auðvelda eftirlitsstjórnvöldum að 

 
274 Þess má geta að umræddar kröfur eiga bara við þegar markaðsmiðlari telur að miðlun innherjaupplýsinga eigi 
sér stað við framkvæmd markaðsþreifinga. Ef markaðsmiðlari telur að miðlun innherjaupplýsinga muni ekki 
eiga sér stað við framkvæmd markaðsþreifinga þá ber viðkomandi að fara eftir kröfum samkvæmt 4. mgr. 3. gr. 
viðbótarreglugerðarinnar vegna staðlaðra upplýsinga handa hugsanlegum fjárfestum.  
275 6. mgr. 11. gr. MAR.  
276 3. liður formála reglugerðarinnar um tæknilega framkvæmdarstaðla. 
277 2. málsl. 5. mgr. 11. gr. MAR. 
278 a- til c-liður 1. mgr. 4. gr. viðbótarreglugerðarinnar sem felur í sér nánari útfærslu á skilyrði 2. málsl. 5. mgr. 
11. gr. MAR.  
279 2. mgr. 4. gr. viðbótarreglugerðarinnar. 
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hafa eftirlit með framkvæmd markaðsþreifinga, er lögð skylda á markaðsmiðlara að afhenda 

Fjármálaeftirlitinu umrædda skrá ef þess er óskað.280 

 Í fimmta lagi eru gerðar ákveðnar kröfur til markaðsmiðlara um skrásetningu og 

varðveislu gagna og skjala sem tengjast framkvæmd markaðsþreifinga. Samkvæmt 8. mgr. 11. 

gr. MAR er gerð krafa um að markaðsmiðlari varðveiti þær skrár sem honum ber að halda við 

framkvæmd markaðsþreifinga í að minnsta kosti fimm ár frá því að miðlun fór fram. Í 6. gr. 

viðbótarreglugerðarinnar er krafan útfærð með nánari hætti. Þar eru listuð upp þau gögn, skjöl 

og samskipti, á milli markaðsaðila sem tengjast veitingu upplýsinga við markaðsþreifingar, 

sem markaðsmiðlara ber að skrá og varðveita í að minnsta kosti fimm ár á rafrænu formi.281 

Þar á meðal þarf að skrá innri verklagsreglur, staðlaðar upplýsingar til handa hugsanlegum 

fjárfestum áður en markaðsþreifing fer fram, upplýsingar um alla einstaklinga og lögaðila sem 

taka á móti markaðsþreifingum sem og skrásetningu matsins sem framkvæmt er til að skera úr 

um hvort upplýsingar teljist enn innherjaupplýsingar.  

Enn fremur er gerð krafa um skrásetningu allra samskipta sem hafa átt sér stað á milli aðila 

við framkvæmd markaðsþreifinga, til dæmis á fundum eða með símtali.282 Til að tryggja að 

veittar upplýsingar séu skráðar með samræmdum hætti, hafa verið gefin út samræmd sniðmát 

fyrir skriflegar fundargerðir eða minnispunkta sem markaðsmiðlara ber að taka saman og 

skrásetja eftir alla fundi eða samræður með hugsanlegum fjárfestum við markaðsþreifingar.283 

Umrædd sniðmát er að finna í viðaukum við reglugerðina um tæknilega framkvæmdarstaðla 

sem ættu að auðvelda markaðsmiðlurum að sýna lögbærum yfirvöldum, þ.e. 

Fjármálaeftirlitinu, fram á rétta framkvæmd, einkum ef eðli upplýsinganna breytist eftir 

framkvæmd markaðsþreifinga eða jafnvel ef Fjármálaeftirlitið þarf að endurskoða ferlið við 

flokkun upplýsinga.284 

 Fyrir liggur að markaðsmiðlari þarf að uppfylla öll ofangreind skilyrði 11. gr. MAR til 

að falla innan verndarsvæðis MAR. Því er áhugavert að velta upp hvaða afleiðingar frávik frá 

slíkum skilyrðum hafa í för með sér og hvort frávik hafi áhrif á lögmæti miðlunar. Sem dæmi 

ef markaðsmiðlari miðlar innherjaupplýsingum við markaðsþreifingar í samræmi við kröfur 

11. gr. MAR, en hins vegar þegar upplýsingarnar teljast ekki lengur til innherjaupplýsinga, láist 

viðkomandi að tilkynna slíkt til móttakanda í samræmi við 6. mgr. 11. gr. MAR. Ætla má að 

umrætt skilyrði sé ekki þess eðlis að það hafi áhrif á lögmæti upphaflegu miðlunarinnar, heldur 

 
280 2. málsl. 5. mgr. 11. gr. MAR. og 3. liður formála viðbótarreglugerðarinnar. 
281 6. gr. viðbótarreglugerðarinnar, sbr. 1. gr. reglugerðarinnar um tæknilega framkvæmdarstaðla. 
282 a- til e-liður 1. mgr. 6. gr. viðbótarreglugerðarinnar.  
283 2. liður formála reglugerðarinnar um tæknilega framkvæmdarstaðla.  
284 1. liður formála reglugerðarinnar um tæknilega framkvæmdarstaðla. 
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sé til þess fallið að takmarka ekki frelsi hugsanlegra fjárfesta að þarflausu, því það kann að vera 

íþyngjandi að búa yfir vitneskju um innherjaupplýsingar. Við frávik frá skilyrðum 11. gr. MAR 

þarf að meta hvert og eitt tilvik fyrir sig en í slíkum tilvikum fellur markaðsmiðlari ekki innan 

verndarsvæðisins og getur því ekki fullvissað sig um lögmæti miðlunar, þó svo að frávikið leiði 

ekki endilega til þess að miðlun sé ólögmæt. 

 Af ofangreindu er ljóst að gerðar eru ríkar kröfur til markaðsmiðlara við framkvæmd 

markaðsþreifinga innan verndarsvæðis MAR, svo viðkomandi geti fullvissað sig um að miðlun 

innherjaupplýsinga fari fram með lögmætum hætti. Við markaðsþreifingar gerir MAR einnig 

kröfur til þeirra hugsanlegu fjárfesta sem taka á móti upplýsingum við slíka framkvæmd sem 

tilefni þykir til að rekja með stuttum hætti.  

5.3.4 Kröfur sem gerðar eru til hugsanlegra fjárfesta sem taka á móti upplýsingum  

Ef markaðsaðilar taka ákvörðun um að framkvæma markaðsþreifingar innan verndarsvæðis 

MAR til samræmis við ákvæði 11. gr. regluverksins, þá er eru jafnframt gerðar tilteknar kröfur 

til hugsanlegra fjárfesta sem taka á móti upplýsingum. Með þeim hætti eru gerðar kröfur til 

beggja markaðsaðila, þ.e. markaðsmiðlara og hugsanlegra fjárfesta, við markaðsþreifingar. Ef 

markaðsaðilar framfylgja gildandi reglum geta þeir fullvissað sig um að miðlun og meðferð 

innherjaupplýsinga við slíkar aðstæður sé lögmæt og framkvæmd í eðlilegum tengslum við 

starf, stöðu og skyldur sínar. 

Þá hefur ESMA gefið út áðurgreindar leiðbeiningar með stoð í 11. mgr. 11. gr. MAR sem 

ætlaðar eru markaðsaðilum sem taka við upplýsingum við markaðsþreifingar.285 Tilgangur 

leiðbeininganna er að tryggja samræmda nálgun í tengslum við þær reglur sem hugsanlegir 

fjárfestar, sem taka á móti innherjaupplýsingum við framkvæmd markaðsþreifinga, eru háðir. 

Þá miða umræddar leiðbeiningar ESMA að því að draga úr heildaráhættunni sem fylgir því að 

miðla innherjaupplýsingum við markaðsþreifingar. Þar að auki veita þær Fjármálaeftirlitinu 

ákveðin tæki til að sinna lögbundnu eftirlits- og rannsóknarhlutverki þegar grunur liggur um 

innherjasvik.286 Líkt og áður greinir eru leiðbeiningarnar ekki lagalega bindandi en engu að 

síður ber markaðsaðilum að fara eftir ákvæðum þeirra eftir bestu getu.287  

 Þar má fyrst nefna að 7. mgr. 11. gr. MAR gerir kröfu til hugsanlegra fjárfesta, sem taka 

á móti upplýsingum við framkvæmd markaðsþreifinga, að leggja sjálfstætt mat á það hvort 

 
285 Annars vegar leiðbeiningar ESMA, Persons receiving market soundings, ESMA/2016/1477 og hins vegar 
leiðbeiningar ESMA, Guidelines on the Market Abuse Regulation – market soundings and delay of disclosure of 
insie information, ESMA/2016/1130. 
286 5. liður leiðbeininga ESMA/2016/1477.  
287 sbr. 3. mgr. 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1095/2010 um að koma á fót evrópskri 
eftirlitsstofnun.  
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upplýsingar séu nægilega tilgreindar og líklegar til að hafa áhrif á virði fjármálagerninga. Með 

þeim hætti er gerð krafa til hugsanlegra fjárfesta að leggja sjálfstætt mat á það hvort þeir búi 

yfir vitneskju um innherjaupplýsingar og þá jafnframt hvenær þeir búa ekki lengur yfir þeim.288 

Sú krafa felur í sér að þrátt fyrir að markaðsmiðlari telji upplýsingar ekki uppfylla skilyrði 

a-liðar 1. mgr. 7. gr. MAR, um að teljast til innherjaupplýsinga, þá ber hugsanlegum fjárfestum 

sem taka við upplýsingum engu að síður að leggja sjálfstætt mat sem þarf að skrásetja, 

rökstyðja og varðveita í að lágmarki fimm ár.289 Með þeim hætti kann að vera mögulegt að 

hugsanlegur fjárfestir, sem tekur á móti upplýsingum, búi yfir tilteknum upplýsingum sem 

markaðsmiðlari býr ekki yfir og hefur ekki vitneskju um. Af þeim sökum kann markaðsmiðlari 

að meta upplýsingarnar einar og sér þannig að þær teljist ekki til innherjaupplýsinga, en séu 

þær virtar í samhengi við upplýsingar sem viðtakandi býr yfir, þá verða þær sameiginlega 

nægilega tilgreindar og líklegar til að hafa marktæk áhrif í skilningi a-liðar 7. gr. MAR.290 Því 

má sjá fyrir sér tilvik þar sem lífeyrissjóður vill kanna áhuga hugsanlegra fjárfesta til sölu 

skráðra verðbréfa í skráðu félagi, þó ekki í því magni að hugsanleg viðskipti myndu hafa 

marktæk áhrif á virði fjármálagerninga. Hins vegar býr hugsanlegur fjárfestir, sem 

markaðsþreifing beinist að, yfir óopinberum rekstrarupplýsingum um hið skráða félag á 

grundvelli áreiðanleikakönnunar sem framkvæmd var stuttu áður vegna hugsanlegra kaupa á 

eignarhlut í skráða félaginu. Séu þær upplýsingar virtar í samhengi þá kunna þær að teljast til 

innherjaupplýsinga, eins og hugtakið er skilgreint í a-lið 1. mgr. 7. gr. MAR.  

 Að því tilskildu að mat hugsanlegs fjárfestis á grundvelli 7. mgr. 11. gr. MAR leiði til 

þess að hann búi yfir innherjaupplýsingum vegna markaðsþreifinga, þá útlista leiðbeiningar 

ESMA ákveðna framkvæmd til handa viðkomandi. Við þær aðstæður leggur ESMA í öðru lagi 

til að hugsanlegur fjárfestir tilgreini og skrásetji þá útgefendur og fjármálagerninga sem 

viðkomandi telur að tengist þeim innherjaupplýsingum sem miðlað hefur verið. Þá er enn 

fremur lagt til að slíka skrá skuli varðveita í lágmarki fimm ár.291 Ætla má að slík framkvæmd 

sé útlistuð í þeim tilgangi að auðvelda Fjármálaeftirlitinu rannsókn og eftirlit í þeim tilvikum 

sem grunur vaknar um ólögmæta miðlun eða innherjasvik. 

 
288 36. liður formála MAR. Sjá nánari útfærslu á kröfunni í 12. lið leiðbeininga ESMA/2016/1477 og 20.-23. 
liða leiðbeininga ESMA/2016/1130. 
289 23. liður leiðbeininga ESMA/2016/1130. 
290 Með þeim hætti hafa upplýsingarnar svokölluð mósaík-áhrif, þ.e. þegar upplýsingar sem eru ekki 
innherjaupplýsingar eru virtar í samhengi við aðrar upplýsingar þær verða þær nægilega tilgreindar og líklegar 
til að hafa marktæk áhrif á verð fjármálagerninga og þ.a.l. innherjaupplýsingar í skilningi a-liðar 7. gr. MAR. 
Sjá nánar: Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, bls. 479. 
291 14. liður leiðbeininga ESMA/2016/1477 og 34. liður leiðbeininga ESMA/2016/1130. 
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  Í þriðja lagi útlista leiðbeiningar ESMA ákveðið verkferli fyrir hugsanlega fjárfesta til 

að innleiða og viðhalda ákveðnar verklagsreglur. Slíkar verklagsreglur skulu til dæmis tilgreina 

hvaða einstaklingar innan viðkomandi lögaðila, ef um lögaðila er að ræða, skulu taka á móti 

upplýsingum við framkvæmd markaðsþreifinga. Þá getur viðkomandi lögaðili birt með 

opinberum hætti, til dæmis á vefsíðu sinni, hvaða einstaklingar taka á móti upplýsingum fyrir 

hönd lögaðila við framkvæmd markaðsþreifinga. Slík framkvæmd auðveldar markaðsmiðlara, 

sem hefur í hyggju að kann áhuga lögaðilans til viðskipta, að átta sig á því hvert hann geti beint 

slíkum samskiptum. Þeir einstaklingar sem taka við upplýsingum fyrir hönd lögaðila skulu hafa 

fengið viðeigandi þjálfun og búa yfir ákveðinni færni í að greina og leggja mat á það hvort 

upplýsingar teljist innherjaupplýsingar í skilningi a-liðar 1. mgr. 7. gr. MAR.292  

Í fjórða lagi útlista leiðbeiningar ESMA tiltekið fyrirkomulag fyrir hugsanlega fjárfesta 

varðandi tilkynningu ef viðkomandi hefur ekki áhuga á að taka þátt í markaðsþreifingu.293 Með 

þeim hætti, er markaðsmiðlari hefur samband við hugsanlegan fjárfesti sem vill ekki eða hefur 

einfaldlega ekki áhuga á að taka þátt í slíkri framkvæmd, þarf viðkomandi að upplýsa 

markaðsmiðlara um það. Þá þarf viðkomandi að tilgreina hvort hann óski eftir því að taka ekki 

þátt í neinum markaðsþreifingum sem kunna að vera framkvæmdar í framtíðinni eða hvort sú 

ósk einskorðist við sérstakar tegundir viðskipta eða taki til allra hugsanlegra viðskipta sem 

gætu grundvallast á framkvæmd markaðsþreifinga. Markaðsaðila sem leggur fram slíka ósk 

ber að varðveita tilkynningu þess efnis í að minnsta kosti fimm ár.294 Þá ber markaðsmiðlara 

sem móttekur slíka tilkynningu að varðveita hana og tryggja að markaðsþreifingum sé ekki 

beint til viðkomandi til að lágmarka áhættuna á ólögmætri meðferð innherjaupplýsinga.295 

Í þeim tilvikum sem framkvæmd markaðsþreifinga hefur átt sér stað með samskiptum á 

óskráðum fundum eða með símtölum sem ekki voru hljóðrituð, gera leiðbeiningarnar kröfu til 

hugsanlegra fjárfesta sem taka við upplýsingum á þeim grundvelli. Líkt og áður greinir hvílir 

skylda á markaðsmiðlara að halda skriflegar fundargerðir eða skrásetja framkvæmd 

markaðsþreifinga við slík samskipti.296 Að teknu tilliti til þeirrar skyldu gera leiðbeiningar 

ESMA í fimmta lagi kröfu til hugsanlegra fjárfesta sem taka við innherjaupplýsingum á 

óskráðum fundum eða í símtölum sem eru óhljóðrituð. Sú krafa felur í sér að staðfesta og 

samþykkja þær fundargerðir eða skrár sem markaðsmiðlari heldur með skriflegum hætti innan 

fimm virkra daga frá því að miðlun átti sér stað. Hins vegar kann að vera að hugsanlegur 

 
292 9. og 10. liður leiðbeininga ESMA/2016/1130. 
293 11. liður leiðbeininga ESMA/2016/1477. 
294 18. og 19. liður leiðbeininga ESMA/2016/1130. 
295 4. liður formála viðbótarreglugerðarinnar. 
296 Sjá fyrri umfjöllun í kafla 5.3.1.2. 
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fjárfestir sé ekki sammála innihaldi slíkra fundargerða eða athugasemda sem markaðsmiðlari 

hefur skráð um þá miðlun upplýsinga sem átti sér stað við framkvæmd markaðsþreifingar. Við 

þær aðstæður ber hugsanlegum fjárfesti að gera skriflegar athugasemdir við fundargerð 

markaðsmiðlara eða jafnvel útbúa, undirrita og afhenda sína eigin fundargerð innan fimm 

virkra daga.297 

Að lokum gera leiðbeiningar ESMA í sjötta lagi kröfu til hugsanlegra fjárfesta að halda 

skrár og skjalfesta ofangreindar upplýsingar við framkvæmd markaðsþreifinga og varðveita 

þær í lágmarki fimm ár frá því að miðlun átti sér stað.298 

5.3.5 Miðlun innherjaupplýsinga með markaðsþreifingu við yfirtökur og samruna 

Af ákvæði 2. mgr. 11. gr. MAR má ráða að lögmæt miðlun innherjaupplýsinga getur farið fram 

við framkvæmd yfirtökutilboða299 eða samruna með markaðsþreifingu. Samkvæmt fyrrgreindu 

ákvæði getur framkvæmd markaðsþreifinga falið í sér aðstæður þar sem markaðsaðili, sem 

hyggst gera yfirtökutilboð í verðbréf félags eða hefur jafnvel í huga samruna við félag, miðlar 

innherjaupplýsingum til aðila sem ráða yfir verðbréfunum. Með þeim hætti er tilboðsgjafa eða 

þeim sem hefur í huga samruna veitt svigrúm til að miðla innherjaupplýsingum með lögmætum 

hætti til hluthafa viðkomandi útgefanda. Slík miðlun er ekki talin hafa áhrif á nauðsynlegar 

eftirlits- og rannsóknarheimildir Fjármálaeftirlitsins til að uppfylla skyldur sínar sem lögbært 

yfirvald.300  

Miðlun innherjaupplýsinga við umræddar aðstæður er aftur á móti bundin ákveðnum 

skilyrðum sem eru nánar tilgreind í a- og b-lið 2. mgr. 11. gr. MAR. Þar má annars vegar nefna 

að miðlunin er bundin því skilyrði að upplýsingarnar séu nauðsynlegar til að gera aðilum sem 

eiga rétt á verðbréfunum kleift að mynda sér skoðun á því hvort þeir vilji bjóða verðbréf sín.301 

Þar að auki er miðlun hins vegar bundin því skilyrði að eðlilegt sé að ákvörðun, um að gera 

yfirtökutilboð eða um samruna, krefjist þess að þeir aðilar sem eiga rétt á verðbréfunum séu 

reiðubúnir til að bjóða verðbréfin sín.302 Við umræddar aðstæður þarf af þeim sökum að leggja 

mat á hverja og eina miðlun fyrir sig með heildstæðum hætti, áður en miðlun fer fram, ásamt 

því að uppfylla önnur skilyrði ákvæðis 11. gr. MAR við framkvæmd markaðsþreifinga. Því 

þurfa hugsanlegir fjárfestar, sem hyggjast gera yfirtökutilboð, jafnframt að gæta að öðrum 

kröfum sem gerðar eru til framkvæmdar markaðsþreifinga. Þar má til dæmis nefna að afla 

 
297 15. liður leiðbeininga ESMA/2016/1477 og 36.-37. liður leiðbeininga ESMA/2016/1130. 
298 16. liður leiðbeininga ESMA/2016/1477 og 38. liður leiðbeininga ESMA/2016/1130. 
299 Þess má geta að um yfirtökur gilda ákvæði laga nr. 108/2007 um yfirtökur. 
300 2. mgr. 11. gr., sbr. 3. mgr. 23. gr. MAR.  
301 a-liður 2. mgr. 11. gr. MAR. 
302 b-liður 2. mgr. 11. gr. MAR. 
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samþykkis þess sem tekur á móti upplýsingunum, að upplýsa viðkomandi um að honum sé 

óheimilt að nota eða reyna nota upplýsingarnar til að eiga viðskipti sem og upplýsa viðkomandi 

um skyldu til að halda trúnað um upplýsingar. Auk þess þarf hugsanlegur fjárfestir að skrásetja 

og varðveita gögn sem varða markaðsþreifinguna í að lágmarki fimm ár.303 

 Ráða má af ákvæði 11. gr. MAR að lögmæt miðlun innherjaupplýsinga við framkvæmd 

yfirtökutilboða eða samruna með markaðsþreifingu séu einu samskiptin þar sem hugsanlegum 

fjárfesti, eða kaupanda fjármálagerninga, er heimilt að miðla slíkum upplýsingum til seljanda. 

Að því gefnu að tilgreind skilyrði séu uppfyllt gæti markaðsaðili sem hyggst gera yfirtökutilboð 

miðlað innherjaupplýsingum, til að mynda upplýsingum um rekstur hins yfirtekna félags sem 

viðkomandi fékk vitneskju um við framkvæmd áreiðanleikakönnunar, til þeirra hluthafa sem 

yfirtökutilboðið beinist að. Framkvæmd markaðsþreifinga í öðrum tilvikum en samkvæmt 2. 

mgr. 11. gr. MAR fela í sér samskipti á milli markaðsaðila þar sem seljandi fjármálagerninga 

miðlar upplýsingum til hugsanlegra fjárfesta í þeim tilgangi að kanna áhuga þeirra til viðskipta. 

Framfylgi markaðsaðilar öllum ofangreindum kröfum og skilyrðum sem regluverkið gerir 

til markaðsþreifinga geta viðkomandi aðilar fullvissað sig um að miðlun innherjaupplýsinga 

fari fram með lögmætum hætti og brýtur þar með ekki gegn banni 10. gr., sbr. c-lið 14. gr. 

MAR. Því er áhugavert að taka til skoðunar hvaða kröfur eru gerðar til miðlunar 

innherjaupplýsinga við markaðsþreifingar utan verndarsvæðis MAR. 

5.4 Miðlun innherjaupplýsinga við markaðsþreifingar utan verndarsvæðis MAR 
5.4.1 Almennt 

Með markaðsþreifingum utan verndarsvæðis MAR í umræddri umfjöllun er átt við miðlun 

innherjaupplýsinga sem fer fram án þess að framfylgja áðurgreindum skilyrðum 11. gr. MAR, 

viðbótarreglugerðar nr. 2016/960, reglugerðar nr. 2016/959 um tæknilega framkvæmdarstaðla 

sem og leiðbeiningu sem ESMA hefur gefið út. Því þykir rétt að árétta og leggja sérstaka 

áherslu á að þrátt fyrir að aðilar miðli innherjaupplýsingum með framkvæmd markaðsþreifinga 

án þess að framfylgja verndarreglum 11. gr. MAR, umræddra framseldra reglugerða sem og 

öðrum reglum sem gilda um markaðsþreifingar, felur það ekki sjálfkrafa í sér að aðilar hafi 

miðlað innherjaupplýsingum með ólögmætum hætti og þar með brotið gegn banni við 

ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga í c-lið 14. gr. MAR.304 Af þeim sökum jafngildir miðlun 

innherjaupplýsinga við markaðsþreifingar utan verndarsvæðis MAR ekki ólögmætri háttsemi 

ef hún fer fram í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur viðkomandi aðila. Því þarf að 

 
303 11. gr. MAR.  
304 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 992 - 584. mál 16. 
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skoða og meta hvert tilvik fyrir sig með hliðsjón af þeim ákvæðum regluverksins sem gilda um 

miðlun innherjaupplýsinga.305 

Markaðsþreifing utan verndarsvæðis MAR kann að fara fram í þeim tilvikum þar sem 

markaðsaðili vill kanna áhuga hugsanlegra fjárfesta til mögulegra viðskipta en fellur ekki undir 

ákvæði 11. gr. MAR. Líkt og ofangreind umfjöllun kveður á um tekur ákvæði regluverksins 

um markaðsþreifingar einungis til þeirra markaðsaðila sem tilgreindir eru í a- til d-lið 1. mgr. 

11. gr. MAR. Því má álykta að ef annar markaðsaðili en tilgreindur er í ákvæðinu vill kanna 

áhuga hugsanlegra fjárfesta, þá kann slík framkvæmd að vera heimil með markaðsþreifingu 

utan verndarsvæðis MAR. Þar má til dæmis nefna tilboðsgjafa á eftirmarkaði í þeim tilvikum 

er magn og virði fjármálagerninga heyrir til venjulegra viðskipta eða felur ekki í sér söluaðferð 

sem grundvallast á fyrirframmati á mögulegum áhuga hugsanlegra fjárfesta.306 Þá þarf að meta 

hvert tilvik fyrir sig en ætla má að matskennt sé hvenær viðskipti séu í slíku magni eða þess 

virði að þau greini sig frá venjulegum viðskiptum og aðili falli þar með undir b-lið 1. mgr. 11. 

gr. MAR. Þá má enn fremur ætla að þrátt fyrir að markaðsaðili falli undir a- til d-lið 1. mgr. 

11. gr. MAR, þá sé viðkomandi heimilt að framkvæma markaðsþreifingar utan verndarsvæðis 

MAR. Slíka ályktun er unnt að draga þar sem hvorki er kveðið á um skyldu né viðurlög við því 

að framfylgja ákvæði 11. gr. MAR um markaðsþreifingar. Með þeim hætti kann lögmæt miðlun 

innherjaupplýsinga að fara fram með markaðsþreifingu utan verndarsvæðis MAR í eðlilegum 

tengslum við starf, stöðu eða skyldur viðkomandi aðila.307 

 Þegar markaðsþreifing er framkvæmd utan verndarsvæðis MAR, ýmist ef markaðsaðili 

nýtur ekki verndar ákvæðis 11. gr. MAR eða markaðsaðili einfaldlega kýs að framkvæma utan 

verndarsvæðisins, þá getur viðkomandi markaðsmiðlari ekki gengið að því sem vísu að miðlun 

innherjaupplýsinga á slíkum grundvelli sé lögmæt. Því þykir rétt að árétta að slík miðlun 

innherjaupplýsinga er að meginstefnu ólögmæt samkvæmt ákvæði 10. gr. MAR um ólögmæta 

miðlun innherjaupplýsinga. Þar af leiðandi er grundvallaratriði að viðkomandi markaðsmiðlari 

tryggi framkvæmd í samræmi við ákveðin viðmið og kröfur svo að miðlun innherjaupplýsinga 

heyri til undanþágu lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR og fari fram í eðlilegum tengslum við starf, 

stöðu eða skyldur hans. 

 
305 35. liður formála MAR. 
306 Samkvæmt b-lið 1. mgr. 11. gr. MAR er gerð krafa um að tilboð fjármálagernings á eftirmarkaði greini sig 
frá venjulegum viðskiptum. Því má ætla að ef tilboð fjármálagernings á eftirmarkaði telst til venjulegra 
viðskipta þá heyrir viðkomandi markaðsaðili ekki undir ákvæði 11. gr. MAR um markaðsþreifingar.  
307 35. liður formála MAR. 
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5.4.2 Viðmið við miðlun við markaðsþreifingar utan verndarsvæðis MAR 

5.4.2.1 Hliðsjón af öðrum ákvæðum MAR við miðlun innherjaupplýsinga 
Almennt séð má horfa til ákvæða 7. gr., a- og b-liðar 2. mgr. 8. gr., 4. mgr. 8. gr. ásamt 10. gr. 

MAR sem þeirra viðmiða sem mynda ákveðinn ramma utan um 11. gr. MAR um framkvæmd 

markaðsþreifinga.308 Þegar miðlun innherjaupplýsinga fer fram við markaðsþreifingar utan 

verndarsvæðis MAR, þarf markaðsmiðlari að meta lögmæti miðlunar í hverju tilviki fyrir sig 

og tryggja að hún samræmist þeim kröfum sem ákvæði MAR gera til slíkrar miðlunar. Því má 

ætla að við slíkt mat gæti markaðsmiðlari einna helst stuðst við ákvæði 7. gr., a- og b-liðar 2. 

mgr. 8. gr., 4. mgr. 8. gr. og 10. gr. MAR. Ef miðlun markaðsmiðlara á innherjaupplýsingum 

fer ekki fram í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til miðlunar í eðlilegum tengslum við 

starf, stöðu eða skyldur, kann viðkomandi að sæta viðurlögum.309 Hins vegar þykir rétt að árétta 

að mat markaðsmiðlara á lögmæti miðlunar innherjaupplýsinga við markaðsþreifingar utan 

verndarsvæðis MAR einskorðast ekki við fyrrgreind ákvæði, heldur þarf hann að framkvæma 

heildstætt mat að teknu tilliti til allra ákvæða MAR sem gilda um miðlun innherjaupplýsinga.  

 Áður en markaðsþreifing utan verndarsvæðis MAR fer fram, er eðli málsins samkvæmt 

rökréttast fyrir markaðsmiðlara að leggja fyrst mat á það hvort upplýsingarnar sem hann hyggst 

miðla séu innherjaupplýsingar. Með þeim hætti þarf markaðsmiðlari að leggja heildstætt mat á 

það hvort upplýsingar teljist nægilega tilgreindar og líklegar til að hafa marktæk áhrif á verð 

fjármálagerninga og uppfylli skilyrði a-liðar 1. mgr. 7. gr. MAR. Slíkt mat er nauðsynlegt svo 

að markaðsmiðlari geti áttað sig á því hvort hann sé bundinn þeim kröfum sem regluverkið 

gerir til miðlunar innherjaupplýsinga.310 Hins vegar er ekki gerð krafa til viðkomandi um að 

skrá og skjalfesta matið og niðurstöðu þess með skriflegum hætti, líkt og áskilið er við 

framkvæmd markaðsþreifinga innan verndarsvæðis MAR.311 Engu að síður ef niðurstaða 

matsins leiðir til þess að um innherjaupplýsingar sé að ræða, ber markaðsmiðlara skylda til að 

tryggja að miðlun samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til miðlunar í eðlilegum tengslum 

við starf, stöðu eða skyldur samkvæmt 10. gr. MAR, ella kann viðkomandi að sæta viðurlögum.  

Óháð því hvort markaðsþreifing fer fram innan eða utan verndarsvæðis MAR, þá er 

háttsemin óhjákvæmilega bundin því skilyrði að vera framkvæmd í þeim tilgangi að kanna 

áhuga hugsanlegra fjárfesta á mögulegum viðskiptum. Af þeim sökum má ráða að ef miðlun 

 
308 Arad Reisberg, „Article 11: Market soundings“ í Marco Ventoruzzo og Sebastian Mock (ritstj.), Market 
Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide (1. útg., Oxford University Press 2017) 302. 
309 10. gr. sbr. c-liður 14. gr. MAR, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 17. gr. MAR-laganna. 
310 Við framkvæmd markaðsþreifinga innan verndarsvæðis MAR ber markaðsmiðlara einnig að leggja mat á eðli 
upplýsinganna, sbr. 3. mgr. 11. gr. MAR. Fari markaðsþreifing fram utan verndarsvæðis MAR er hins vegar 
ekki gerð krafa um að gera skriflega grein fyrir niðurstöðu sinni og ástæðu hennar.  
311 3. mgr. 11. gr. MAR. 
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innherjaupplýsinga fer fram með markaðsþreifingu í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi, þá 

sé slík háttsemi ekki í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur markaðsmiðlara. Þrátt 

fyrir að markaðsþreifing fari fram utan verndarsvæðis MAR þá hefur markaðsmiðlari ekki 

aukið svigrúm til að víkja frá tilgangi framkvæmdarinnar. Sem dæmi má sjá fyrir sér tilvik þar 

sem markaðsmiðlari miðlar áfram ráðleggingu eða hvatningu, á grundvelli innherjaupplýsinga, 

um að eiga viðskipti eða breyta viðskiptum með þá fjármálagerninga sem upplýsingarnar varða. 

Slík háttsemi samræmist hvorki tilgangi markaðsþreifinga né fer fram í eðlilegum tengslum 

við starf, stöðu eða skyldur markaðsmiðlara og er í öllu falli ólögmæt, sbr. a- og b-liður 2. mgr. 

8. gr. MAR. 

 Þrátt fyrir að miðlun innherjaupplýsinga fari fram með framkvæmd markaðsþreifinga 

utan verndarsvæðis MAR, er engu að síður mikilvægt að markaðsmiðlari tryggi að þeir sem 

taki við upplýsingunum séu bundnir trúnaði. Slík framkvæmd er mikilvæg að teknu tilliti til 

undirliggjandi tilgangs og markmiðs bannsins við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga um 

gagnsæi og jafnræði fjárfesta. Þar að auki er slík framkvæmd mikilvæg að teknu tilliti til þess 

að markaðsþreifingar eru framkvæmdar til að kanna áhuga hugsanlegra fjárfesta á mögulegum 

viðskiptum, en illmögulegt er að leggja mat á áhuga þeirra ef viðkomandi markaðsmiðlara ber 

að birta innherjaupplýsingarnar beint í kjölfar miðlunar í samræmi við 8. mgr. 17. gr. MAR. 

Með vísan til síðastgreinds ákvæðis ber útgefanda að birta innherjaupplýsingar eins fljótt og 

auðið er, ef miðlun innherjaupplýsinga hefur átt sér stað í eðlilegum tengslum við framkvæmd 

starfs, stöðu eða skyldna viðkomandi. Hins vegar virkjast slík upplýsingaskylda ekki ef aðilinn 

sem tekur við innherjaupplýsingum er bundinn þagnarskyldu, burtséð frá því hvort slík skylda 

grundvallast á lögum, reglum, félagssamþykktum eða jafnvel samningi.312 Af þeim sökum er 

mikilvægt að markaðsmiðlari tryggi trúnað um innherjaupplýsingar áður en framkvæmd 

markaðsþreifinga utan verndarsvæðis MAR á sér stað. Aftur á móti er markaðsmiðlari ekki 

bundinn formkröfum um að skrásetja og varðveita skjöl og gögn í fimm ár, líkt og honum bæri 

að gera ef miðlunin ætti sér stað með markaðsþreifingu innan verndarsvæðis MAR.313 

 Þær kröfur sem gerðar eru til miðlunar innherjaupplýsinga koma fram í lokamálsl. 1. 

mgr. 10. gr. MAR og taka til allra einstaklinga og lögaðila sem búa yfir innherjaupplýsingum 

vegna þeirra aðstæðna sem tilgreindar eru í ákvæði 4. mgr. 8. gr. MAR. Að því tilskildu að 

markaðsmiðlari sé einstaklingur eða lögaðili sem tilgreindur er í síðastgreindu ákvæði, er 

viðkomandi óheimilt að miðla innherjaupplýsingum áfram til þriðja aðila við framkvæmd 

 
312 8. mgr. 17. gr. MAR. 
313 d-liður 5. mgr. 11. gr. MAR.  
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markaðsþreifinga utan verndarsvæðis MAR, nema slík miðlun sé í eðlilegum tengslum við 

starf, stöðu eða skyldur.314 Slík miðlun heyrir til undanþágu lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR 

um lögmæta miðlun innherjaupplýsinga. Af orðalagi undanþágunnar er vandasamt að draga 

frekari ályktanir við hvaða aðstæður og hvaða kröfur eru gerðar til miðlunar sem fer fram í 

eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur markaðsmiðlara við markaðsþreifingar. Því 

þykir tilefni til að rekja þau viðmið og sjónarmið sem mikilvægt er að markaðsmiðlari þurfi að 

taka tillit til við framkvæmd markaðsþreifinga utan verndarsvæðis MAR.  

5.4.2.2 Viðmið úr framkvæmd 
Af ofangreindri umfjöllun í 4. kafla um lögmæta miðlun innherjaupplýsinga er ljóst að dómur 

Evrópudómstólsins í máli Grøngaard og Bang veitir markaðsmiðlurum fjórar grundvallarreglur 

sem mikilvægt er að taka afstöðu til áður en upplýsingum er miðlað áfram til þriðju aðila við 

framkvæmd markaðsþreifinga utan verndarsvæðis MAR. Þar má í fyrsta lagi nefna að leggja 

þarf mat á það hversu mikilvægar og viðkvæmar upplýsingarnar eru. Út frá fyrrgreindum dómi 

má álykta að því mikilvægari og viðkvæmari sem innherjaupplýsingar eru því meiri varkárni 

þarf að sýna við miðlun þeirra. Af þeim sökum má ráða að í tilvikum sem innherjaupplýsingar 

eru virkilega mikilvægar eða sérstaklega viðkvæmar, þá hafi markaðsmiðlari minna svigrúm 

til að miðla þeim áfram við framkvæmd markaðsþreifinga utan verndarsvæðis MAR. Þar af 

leiðandi kann að skipta markaðsmiðlara máli hvers eðlis innherjaupplýsingarnar eru þegar lagt 

er mat á lögmæti miðlunar við framkvæmd markaðsþreifinga utan verndarsvæðis MAR.315 

Ætla má að upplýsingar varðandi samruna, skiptingar eða sölu á virkum eignarhlut í skráðu 

félagi séu sérstaklega viðkvæmar í því skyni.316 

 Áður en miðlun innherjaupplýsinga fer fram með markaðsþreifingu utan verndarsvæðis 

MAR, er í öðru lagi mikilvægt að markaðsmiðlari leggi mat á það hvort miðlun sé málefnaleg. 

Til að miðlun markaðsmiðlara teljist málefnaleg er gerð krafa um að hún sé í nánum tengslum 

við framkvæmd starfs, stöðu eða skyldna viðkomandi svo unnt sé að réttlæta miðlunina. Við 

slíkt mat er nauðsynlegt að taka tillit til undirliggjandi tilgangs bannsins við ólögmætri miðlun 

innherjaupplýsinga. Með þeim hætti, þegar markaðsmiðlari leggur mat á það hvort miðlun 

teljist málefnaleg og lögmæt, þarf að tryggja að hún komi ekki í veg fyrir gagnsæi og jafnræði 

fjárfesta á fjármálamörkuðum.  

 
314 35. liður formála MAR.  
315 Sjá nánar um viðmiðið um mikilvægi innherjaupplýsinga við miðlun í kafla 4.3.1. 
316 Sjá til dæmis upptalningu Samstarfsnefndar evrópskra eftirlitsaðila (e. Committee of European Securities 
Regulator (CESR)): https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/06_562.pdf. 
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Enn fremur þarf miðlun við slíkar aðstæður að vera nauðsynleg við framkvæmd starfs, 

stöðu eða skyldna viðkomandi markaðsmiðlara. Þegar tekin er afstaða til miðlunar við 

umræddar aðstæður er mikilvægt að markaðsmiðlari hafi hugfast að háttsemin heyri til 

undanþágu sem túlkuð er þröngt.317 Í því samhengi má nefna miðlun Arion banka við 

framkvæmd markaðsþreifinga í stjórnvaldssektarmáli Fjármálaeftirlitsins frá árinu 2015.318 

Málsatvik voru þau að hluthafi í Högum hf., sem var fjárhagslega tengdur fruminnherjum Haga 

hf., óskaði eftir því við Arion Banka að leita að kaupendum að 3-6% hlut í félaginu. Í kjölfarið 

hafði deild markaðsviðskipta hjá Arion milligöngu fyrir hönd viðkomandi hluthafa og setti sig 

í samband við lífeyrissjóði í leit að kauptilboðum. Þá var talsverð eftirspurn fyrir hendi á meðal 

þeirra. Þegar Arion banka varð ljóst að mikil eftirspurn var til staðar þá ákvað deild 

markaðsviðskipta að bjóða öðrum aðilum, þar á meðal bankanum sjálfum, að selja hluti á sama 

gengi. Af umræddri ákvörðun Fjármálaeftirlitsins má ráða að umrædd miðlun Arion banka á 

innherjaupplýsingum við framkvæmd markaðsþreifinga hafi farið fram í eðlilegum tengslum 

við starf, stöðu og skyldur í samræmi við undanþágu lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR.319  

 Við framkvæmd markaðsþreifinga utan verndarsvæðis MAR má í þriðja lagi nefna að 

viðkomandi markaðsmiðlari þarf að gæta að grundvallarreglunni um meðalhóf áður en miðlun 

innherjaupplýsinga á sér stað. Með öðrum orðum skal markaðsmiðlari einungis miðla þeim 

upplýsingum sem nauðsyn krefur til að ná því markmiði sem að er stefnt, þ.e. til að kanna 

áhuga hugsanlegra fjárfesta. Af þeim sökum ber markaðsmiðlara að leggja mat á það hvort að 

miðlun innherjaupplýsinga sé nauðsynleg til að kanna áhuga hugsanlegra fjárfesta til viðskipta 

með framkvæmd markaðsþreifinga utan verndarsvæðis MAR. Það er, ef mögulegt er að kanna 

áhuga hugsanlegra fjárfesta án þess að miðla innherjaupplýsingum áfram þá er slík miðlun ekki 

nauðsynleg við framkvæmd starfs og í öllu falli ólögmæt. Við mat á nauðsyn til miðlunar þarf 

markaðsmiðlari jafnframt að taka tillit til þess hvort unnt sé að bíða með miðlun upplýsinga 

eða jafnvel hluta þeirra til seinni tíma. Ef markaðsmiðlari metur miðlun innherjaupplýsinga 

nauðsynlega við framkvæmd markaðsþreifinga, þá er grundvallaratriði að miðlunin einskorðist 

við þær innherjaupplýsingar sem hugsanlegir fjárfestar þurfa óhjákvæmilega aðgang að svo 

unnt sé að kanna áhuga þeirra til mögulegra viðskipta.320  

 
317 Sjá nánari umfjöllun um viðmiðið um málefnalega miðlun í kafla 4.3.2. 
318 „Stjórnvaldssekt Fjármálaeftirlitsins vegna brots Arion banka hf.“ (Fjármálaeftirlitið 4. desember 2015) 
<https://www.fme.is/media/gagnsaei/Arion-4-12-2015.pdf>. 
319 Niðurstaða Fjármálaeftirlitsins í umræddu máli var að Arion banki hafi brotið gegn 1. tölul. 1. mgr. 123. gr. 
þágildandi vv., sbr. 1. tölul. 2. mgr. sömu greinar, með því að hafa selt bréf í Högum á sama tíma og bankinn bjó 
yfir innherjaupplýsingum um félagið.  
320 Sjá nánari umfjöllun um viðmiðið um meðalhóf við miðlun innherjaupplýsinga í kafla 4.3.3. 
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 Í fjórða lagi má nefna að gerð er krafa til markaðsmiðlara að framkvæma heildstætt mat 

í hvert og eitt skipti áður en miðlun innherjaupplýsinga fer fram. Þar af leiðandi hvílir skylda 

á markaðsmiðlara, áður en miðlun innherjaupplýsinga fer fram með markaðsþreifingum utan 

verndarsvæðis MAR, að leggja sjálfstætt mat á það hvort miðlun samrýmist ofangreindum 

viðmiðum, þ.e. hvort miðlun sé málefnaleg út frá eðli og mikilvægi innherjaupplýsinganna sem 

og hvort gætt sé að meðalhófi við miðlun.321 Með þeim hætti er ekki fullnægjandi framkvæmd 

fyrir markaðsaðila að rökstyðja miðlun við markaðsþreifingar utan verndarsvæðis MAR með 

því að viðkomandi hafi áður gert það í sambærilegum aðstæðum með sambærilegar 

upplýsingar. Þá er ekki gerð krafa til markaðsmiðlara að skrá slíkt mat með skriflegum hætti 

en engu að síður væri slík skrásetning skynsamleg ef grunur vaknar síðar meir að viðkomandi 

hafi miðlað innherjaupplýsingum með ólögmætum hætti. Þar með gæti viðkomandi 

markaðsmiðlari sýnt Fjármálaeftirlitinu að hann hafi framkvæmt heildsætt mat á nauðsyn 

miðlunar í tengslum við starf, stöðu eða skyldur sínar.   

5.4.2.3 Almenn sjónarmið 

Áður en markaðsþreifing utan verndarsvæðis MAR er framkvæmd er jafnframt mikilvægt fyrir 

markaðsmiðlara að hafa hliðsjón af almennum sjónarmiðum sem kunna að skipta máli varðandi 

lögmæti miðlunar innherjaupplýsinga. Slík sjónarmið kunna að skipta máli við mat á því hvort 

miðlun sé virkilega nauðsynleg við framkvæmd starfs, stöðu eða skyldna markaðsmiðlara. Við 

framkvæmd markaðsþreifinga þarf miðlun innherjaupplýsinga að vera nauðsynleg til að meta 

áhuga hugsanlegra fjárfesta, til dæmis með því að leggja mat á virði fjármálagernings eða gera 

sér grein fyrir eftirspurn hans.  

Við mat á því hvort miðlun innherjaupplýsinga við framkvæmd markaðsþreifinga utan 

verndarsvæðis MAR samrýmist þeim viðmiðum sem lögð eru til grundvallar, þarf í fyrsta lagi 

að meta þörf markaðsaðila til miðlunar, þá bæði markaðsmiðlara og hugsanlegra fjárfesta sem 

taka við innherjaupplýsingum. Viðkomandi markaðsmiðlari verður að taka afstöðu í hvert 

skipti fyrir sig og leggja sjálfstætt mat á þörf beggja aðila til miðlunar, þar á meðal við hvaða 

aðstæður og að hversu miklu leyti miðlun upplýsinga getur átt sér stað.  

Í öðru lagi þarf markaðsmiðlari að meta hvaða lögmætu hagsmunir kunna að réttlæta 

miðlunina að öðru leyti. Þar af leiðandi þarf markaðsmiðlari að eiga lögmætra hagsmuna að 

gæta af framkvæmd markaðsþreifinga sem réttlætir miðlunina á innherjaupplýsingum til 

hugsanlegra fjárfesta. Við mat á nauðsyn skiptir í þriðja lagi máli að markaðsmiðlari taki 

afstöðu til fjölda þeirra markaðsaðila sem taka við innherjaupplýsingum. Með þeim hætti þyrfti 

 
321 Sjá nánari umfjöllun um viðmiðið um heildstætt mat við hverja miðlun í kafla 4.3.4. 
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markaðsmiðlari að takmarka miðlun innherjaupplýsinga við fjárfesta sem raunverulega koma 

til greina sem hugsanlegir fjárfestar við viðskiptin. Ef markaðsmiðlari kæmi til með að miðla 

innherjaupplýsingum til annarra aðila við framkvæmd markaðsþreifinga sem væru ekki 

hugsanlegir fjárfestar, þá væri slík miðlun ekki í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur.  

Þá þarf markaðsmiðlari jafnframt í fjórða lagi að taka tillit til þeirrar áhættu af misnotkun 

innherjaupplýsinga sem kann að leiða af miðluninni sem og grípa til viðeigandi fyrirbyggjandi 

ráðstafana, til dæmis með innri verklagsreglum sem markaðsmiðlari setur sér ásamt því að 

tryggja að hugsanlegir fjárfestar sem taka við innherjaupplýsingunum séu bundnir trúnaði.322  

5.5 Samanburður á markaðsþreifingum innan og utan verndarsvæðis MAR 
Að öllu ofangreindu virtu er ljóst að gerðar eru ríkar kröfur til markaðsmiðlara sem hafa í 

hyggju að miðla innherjaupplýsingum við framkvæmd markaðsþreifinga, hvort sem miðlun fer 

fram innan eða utan verndarsvæðis MAR. Í öllum tilvikum heyrir miðlun innherjaupplýsinga 

til undanþágu frá ákvæði 10. gr. MAR um bann við ólögmætri miðlun, sem ber að túlka þröngt 

til að tryggja jafnræði fjárfesta á fjármálamörkuðum.  

 Í þeim tilvikum sem markaðsþreifing er framkvæmd innan verndarsvæðis MAR getur 

viðkomandi markaðsmiðlari gengið að því sem vísu að miðlun sé lögmæt að því tilskildu að 

öllum skilyrðum og kröfum 11. gr. MAR sé fullnægt. Aftur á móti hvílir ekki skylda á 

markaðsmiðlara að framfylgja ákvæði 11. gr. MAR við framkvæmd markaðsþreifinga og getur 

hann því tekið ákvörðun um að meta hverja og eina miðlun fyrir sig og tryggja samræmi við 

10. gr. MAR um miðlun innherjaupplýsinga. Því þykir tilefni til að bera þær kröfur sem gerðar 

eru til markaðsmiðlara samkvæmt 11. gr. MAR um markaðsþreifingar innan verndarsvæðis 

MAR saman við þær kröfur sem leiða má af lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR um lögmæta 

miðlun innherjaupplýsinga. 

 Í fyrsta lagi má nefna að við framkvæmd markaðsþreifinga innan verndarsvæðis MAR 

er í 3. mgr. 11. gr. MAR gerð krafa til markaðsmiðlara að taka sérstaklega til athugunar hvort 

markaðsþreifing felur í sér miðlun innherjaupplýsinga. Gerð er krafa um að slíkt mat fari fram 

áður en markaðsþreifing er framkvæmd, ásamt því að gerð sé skriflega grein fyrir niðurstöðu 

matsins og ástæðu hennar. Hvað varðar framkvæmd markaðsþreifinga utan verndarsvæðisins 

er hvergi gerður slíkur áskilnaður, en eðli máls samkvæmt ber markaðsmiðlara að leggja mat á 

eðli upplýsinganna áður en þeim er miðlað, svo viðkomandi geti gert sér grein fyrir því hvort 

hann sé bundinn af ákvæði 10. gr. MAR. Aftur á móti ber markaðsmiðlara við þær aðstæður 

 
322 Að öðru leyti vísast til ofangreindrar umfjöllunar í kafla 4.4 um sjónarmið sem kunna að skipta máli við mat 
á lögmæti miðlunar innherjaupplýsinga.  
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hvorki að skjalfesta matið með skriflegum hætti né varðveita í fimm ár. Þar af leiðandi má ráða 

að krafa sé gerð til markaðsmiðlara að leggja mat á upplýsingar áður en markaðsþreifing fer 

fram, hvort sem hún á sér stað innan eða utan verndarsvæðis MAR.  

 Í öðru lagi er gerð krafa til markaðsmiðlara við framkvæmd innan verndarsvæðis MAR 

um að afla samþykkis móttakanda fyrir miðlun innherjaupplýsinga áður en hún á sér stað, sbr. 

a-liður 5. mgr. 11. gr. MAR. Við framkvæmd markaðsþreifinga utan verndarsvæðis MAR má 

ráða að þrátt fyrir að ekki sé gerð krafa um eiginlegt samþykki samkvæmt orðanna hljóðan, þá 

má með hliðsjón af viðmiðum og almennum sjónarmiðum ætla að miðlun geti ekki farið fram 

í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur án þess að tryggt sé að móttakandi þeirra sé 

meðvitaður um eðli þeirra og sé bundinn trúnaði um þær. Því má ætla að markaðsmiðlara beri 

að ganga úr skugga um að móttakandi innherjaupplýsinganna sé samþykkur miðluninni, óháð 

því hvort markaðsþreifing sé framkvæmd innan eða utan verndarsvæðis MAR. 

 Þegar markaðsþreifing fer fram innan verndarsvæðis MAR, skal markaðsmiðlari í 

þriðja lagi upplýsa hugsanlega fjárfesta sem taka við upplýsingum að honum sé óheimilt að 

eiga, eða reyna að eiga, viðskipti á grundvelli innherjaupplýsinga, sbr. b- og c-liður 5. mgr. 11. 

gr. MAR. Þegar miðlun innherjaupplýsinga á sér stað með markaðsþreifingu utan 

verndarsvæðisins, þá er markaðsmiðlari, þ.e. ef hann er útgefandi eða annar aðili sem kemur 

fram fyrir hönd útgefanda eða aðhefst fyrir reikning útgefanda, bundinn skyldu samkvæmt 

ákvæði 2. mgr. 18. gr. MAR um að aðilar sem búa yfir innherjaupplýsingum viðurkenni með 

skriflegum hætti þær skyldur samkvæmt lögum og reglum og geri sér grein fyrir þeim 

viðurlögum sem gilda um innherjasvik og ólögmæta miðlun. Því má ráða að slík skylda hvíli á 

markaðsmiðlara hvort sem framkvæmd markaðsþreifinga fer fram innan eða utan 

verndarsvæðis MAR.  

 Í fjórða lagi má nefna að við framkvæmd markaðsþreifinga innan verndarsvæðisins, þá 

skal markaðsmiðlari upplýsa hugsanlega fjárfesta sem taka á móti upplýsingunum um að þeir 

séu með samþykki sínu bundnir trúnaði um þær. Slíkt samþykki skal vera skriflegt og varðveitt 

í fimm ár frá miðlun upplýsinganna. Að teknu tilliti til 8. mgr. 17. gr. MAR má ráða að þegar 

markaðsmiðlari er útgefandi, þá sé hann jafnframt bundinn þeirri skyldu við markaðsþreifingar  

utan verndarsvæðis. Því ber útgefanda að tryggja að viðtakandi innherjaupplýsinganna sé 

bundinn trúnaði til að komast hjá opinberri birtingu þeirra. Í þeim tilvikum er markaðsmiðlari 

er annar en útgefandi þá má engu að síður ætla að slík krafa sé gerð í eðlilegum tengslum við 

starf, stöðu og skyldur viðkomandi með hliðsjón af ofangreindum viðmiðum og almennum 

sjónarmiðum um miðlun innherjaupplýsinga. Af þeim sökum má ráða að markaðsmiðlara ber 
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að tryggja trúnað um innherjaupplýsingar, óháð því hvort hún fari fram með markaðsþreifingu 

innan eða utan verndarsvæðis MAR.  

Í fimmta lagi má nefna við framkvæmd innan verndarsvæðisins, þá skal markaðsmiðlari 

upplýsa hugsanlega fjárfesta sem tóku á móti innherjaupplýsingum um það þegar þær hætta að 

teljast til innherjaupplýsinga, sbr. 6. mgr. 11. gr. MAR. Þá þarf enn fremur að skrásetja slíka 

skriflega tilkynningu og varðveita í fimm ár. Við framkvæmd utan verndarsvæðisins er ekki 

gerð slík krafa til markaðsmiðlara samkvæmt öðrum ákvæðum MAR. Engu að síður geta 

hugsanlegir fjárfestar sem tóku við innherjaupplýsingum við framkvæmdina áttað sig á því að 

þær eru ekki innherjaupplýsingar þegar þær hafa verið birtar með opinberum hætti.  

Að lokum má í sjötta lagi nefna að gerð er krafa til markaðsmiðlara við framkvæmd innan 

verndarsvæðisins að skrásetja og varðveita öll skjöl og gögn sem varða markaðsþreifingu í 

fimm ár, sbr. 8. mgr. 11. gr. MAR. Sú krafa er nánar útfærð í viðbótarreglugerð og reglugerð 

um tæknilega framkvæmdarstaðla. Við markaðsþreifingar utan verndarsvæðisins er ekki gerð 

slík formkrafa til markaðsmiðlara við miðlun innherjaupplýsinga.  

Að ofangreindu virtu eru þær kröfur sem gerðar eru til markaðsmiðlara að miklu leyti 

sambærilegar, hvort sem markaðsþreifing er framkvæmd innan eða utan verndarsvæðis MAR. 

Sú krafa er gerð til markaðsmiðlara við framkvæmd innan verndarsvæðisins að tilkynna þeim 

hugsanlegu fjárfestum sem tóku á móti innherjaupplýsingunum þegar þær teljast ekki lengur 

til innherjaupplýsinga. Auk þess hvílir formkrafa á markaðsmiðlara innan verndarsvæðisins að 

skrásetja og varðveita skjöl og gögn um miðlun í fimm ár. Sú krafa kann að vera íþyngjandi 

fyrir markaðsmiðlara en er engu að síður til góðs ef síðar meir vaknar grunur um ólögmæta 

háttsemi. Þá getur markaðsmiðlari afhent Fjármálaeftirlitinu öll gögn og skjöl sem varða 

miðlun innherjaupplýsinga við markaðsþreifingar og sýnt fram á framfylgni við þær reglur og 

kröfur sem gerðar eru. Óumdeilt er að markaðsþreifingar innan verndarsvæðis MAR veita þeim 

markaðsmiðlurum ákveðna hugarró að vera ekki í vafa um hvort miðlun innherjaupplýsinga 

kunni að brjóta gegn 10. gr. MAR. Við framkvæmd markaðsþreifinga utan verndarsvæðisins, 

þarf markaðsmiðlari hins vegar að meta hverja miðlun fyrir sig með heildstæðum hætti með 

hliðsjón af þeim kröfum sem ráða má af viðmiðum og almennum sjónarmiðum, til að tryggja 

framkvæmd í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur. Mikilvægt er að tryggja miðlun 

til samræmis við kröfur regluverksins í öllum tilvikum sem miðlun innherjaupplýsinga á sér 

stað við framkvæmd markaðsþreifinga, enda liggja þung viðurlög við slíku broti, sbr. 2. tölul. 

1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 17. gr. MAR-laganna. 
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6. Samandregin niðurstaða og lokaorð 

Að öllu framangreindu virtu er óumdeilt að miðlun innherjaupplýsinga til þriðju aðila er að 

meginstefnu ólögmæt samkvæmt 10. gr. MAR í því skyni að tryggja jafnræði fjárfesta, auka 

tiltrú almennings og stuðla að gagnsæi á fjármálamörkuðum. Á hinn bóginn má ráða af 

lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR að slík miðlun kann að vera lögmæt þegar hún er framkvæmd 

í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur innherja. Aftur á móti veitir orðalag ákvæðisins  

hvorki frekari skýringar né viðmið sem unnt er að styðjast við þegar tekin er afstaða til miðlunar 

innherjaupplýsinga, en þung viðurlög kunna að liggja við miðlun í andstöðu við ákvæðið, sbr. 

2. tölul. 1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 17. gr. MAR-laganna. Af því tilefni var meginmarkmið 

ritgerðarinnar að veita viðmið um hvenær og með hvaða hætti lögmætt væri að miðla 

innherjaupplýsingum til þriðju aðila í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur 

viðkomandi innherja. 

Eftir sem áður er 10. gr. MAR um bann við ólögmætri miðlun innherjaupplýsinga ekki eina 

hindrunin sem kemur í veg fyrir miðlun innherja á slíkum upplýsingum til þriðju aðila. Þá kann 

að vera að innherji sé bundinn þagnarskyldu, ýmist á grundvelli samnings eða laga, sem 

takmarkar lögmæti slíkrar miðlunar. Með þeim hætti kann þagnarskylda að koma í veg fyrir að 

miðlun heyri til undanþágunnar um lögmæta miðlun innherjaupplýsinga. Því er mikilvægt að 

tekin sé afstaða til slíkra skyldna áður en innherjaupplýsingum er miðlað áfram til þriðju aðila. 

Ef innherji telur slíkar þagnarskyldur ekki koma í veg fyrir lögmæta miðlun, þarf viðkomandi 

að leggja mat á lögmæti miðlunar í eðlilegu sambandi við starf, stöðu eða skyldur sínar.  

 Að teknu tilliti til niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli Grøngaard og Bang má ráða 

fjögur greinargóð viðmið um þær kröfur og skilyrði sem lögmæt miðlun er bundin. Ljóst er af 

dómaframkvæmd að gerðar eru ríkar kröfur til beitingu undanþágunnar. Við mat á því hvort 

miðlun sé réttlætanleg á þeim grundvelli er í fyrsta lagi gerð krafa um að leggja þurfi mat á eðli 

upplýsinganna, þ.e. hversu viðkvæmar og mikilvægar innherjaupplýsingarnar eru. Af þeim 

sökum þarf að gæta sérstakrar varfærni þegar tekin er afstaða til miðlunar sem gæti haft veruleg 

áhrif á virði fjármálagerninga á markaði, til að mynda varðandi fyrirhugaðan samruna tveggja 

félaga sem skráð eru á markað. Í öðru lagi er gerð krafa um að miðlun sé málefnaleg, sem felur 

í sér mat á því hvort miðlun innherjaupplýsinga sé í nánum tengslum sem og virkilega 

nauðsynleg við framkvæmd starfs, stöðu eða skyldna þess innherja sem miðlar þeim. Hafa þarf 

hugfast að miðlun innherjaupplýsinga er undanþága sem þarf að túlka þröngt og í hvert skipti 

sem miðlun er metin lögmæt, þá eykst svigrúmið fyrir innherjasvik.  
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Þá er í þriðja lagi gerð krafa um að gæta þurfi meðalhófs við lögmæta miðlun 

innherjaupplýsinga. Með þeim hætti skal ekki ganga lengra en nauðsyn krefur við miðlun 

innherjaupplýsinga til að ná því markmiði sem að er stefnt. Því þarf meðal annars að taka tillit 

til þess hvort mögulegt sé að ná aðstefndu markmiði með öðru og vægara móti en með miðlun 

innherjaupplýsinga. Að lokum má nefna að í fjórða lagi þarf að leggja heildstætt mat á lögmæti 

miðlunar í hvert og eitt skipti sem til stendur að miðla innherjaupplýsingum. Með þeim hætti 

er ómögulegt að réttlæta miðlun innherjaupplýsinga á þeim forsendum að viðkomandi hafi áður 

miðlað sambærilegum upplýsingum við sambærilegar aðstæður.  

 Auk þeirra viðmiða sem þarf að taka tillit til við lögmæta miðlun innherjaupplýsinga, 

er jafnframt mikilvægt að aðilar geti stuðst við almenn sjónarmið við mat á lögmæti miðlunar 

á grundvelli undanþágunnar. Þar má í fyrsta lagi nefna að mikilvægt er að leggja mat á þörf 

aðila til miðlunar, þá bæði innherjans sem miðlar upplýsingunum sem og þörf þess sem tekur 

á móti þeim. Því verður að taka afstöðu í hvert skipti og meta þörf til miðlunar, við hvaða 

aðstæður og að hversu miklu leyti miðlun getur átt sér stað. Í öðru lagi er þýðingarmikið að 

innherji hafi áhrif á og takmarki það hversu margir aðilar fá vitneskju um innherjaupplýsingar 

á grundvelli miðlunar. Slík krafa er eðlileg að teknu tilliti til undirliggjandi tilgangs bannsins, 

um að sem fæstir búi yfir slíkum upplýsingum til að takmarka möguleika á misnotkun slíkra 

upplýsinga.  

Í þriðja lagi er mikilvægt að framkvæmt sé heildstætt mat á lögmætum hagsmunum sem 

kunna að réttlæta miðlun. Við hagsmunamat þarf að taka tillit til allra hagsmuna sem kunna að 

skipta máli við miðlunina. Þá má í fjórða lagi nefna að þegar tekin er afstaða til lögmætrar 

miðlunar er eðlilegt að gera greinarmun á milli innri og ytri miðlunar, þó svo að sömu kröfur 

séu gerðar til lögmætis þeirra. Með innri miðlun er átt við miðlun sem fer fram innan 

útgefandans, á meðan ytri miðlun á sér stað frá aðila, þ.e. einstaklingi eða lögaðila, til annars 

utanaðkomandi aðila.  

Í fimmta lagi er jafnframt gerð krafa um að tekið sé mið af þeirri áhættu sem kann að leiða 

til misnotkunar á innherjaupplýsingum vegna miðlunar og þörfinni til að grípa til 

fyrirbyggjandi aðgerða í því skyni. Við mat á áhættu af misnotkun þarf meðal annars að taka 

tillit til þess hvort hætta sé á því að viðtakandi innherjaupplýsinga meðhöndli þær með 

ólögmætum hætti. Af þeim sökum er grundvallaratriði að viðkomandi innherji grípi til 

fyrirbyggjandi aðgerða í því skyni, til dæmis með skriflegri viðurkenningu viðtakanda um þær 

skyldur og viðurlög sem því kann að fylgja að búa yfir vitneskju um innherjaupplýsingar eða 

með gerð trúnaðarsamnings á milli aðila.  
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Í sjötta og síðasta lagi má nefna að við mat á lögmætri miðlun innherjaupplýsinga þarf að 

taka tillit til þess hvort mælt sé fyrir um miðlun í annarri löggjöf eða samkvæmt öðrum 

réttarreglum. Í þeim tilvikum sem miðlun byggir á lagaskyldu má ætla að slík skylda stangist 

ekki á við bann 10. gr. MAR um ólögmæta miðlun innherjaupplýsinga. Þá þarf jafnframt að 

taka tillit til þess hvort miðlun fari fram á grundvelli samningsskuldbindingar eða jafnvel 

viðurkenndrar viðskiptavenju. Miðlun innherjaupplýsinga samkvæmt samningsskuldbindingu 

kann að vera lögmæt í þeim tilvikum sem ekki er samið um ríkari upplýsingaskyldu en nauðsyn 

krefur til að ná því markmiði sem að er stefnt með samningagerð. Af þeim sökum, og í þeim 

tilgangi að ekki sé grafið undan skilvirkni bannsins við ólögmætri miðlun, er grundvallaratriði 

að miðlun við framkvæmd samnings sé nauðsynleg í þágu útgefanda.  

 Að framangreindu virtu er óumdeilt að gerðar eru ríkar kröfur til lögmætrar miðlunar 

innherjaupplýsinga á grundvelli lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR. Eftir sem áður kann innherjum 

að vera nauðsynlegt að miðla innherjaupplýsingum við framkvæmd starfs, stöðu eða skyldna 

sinna. Í slíkum tilvikum er mikilvægt að viðkomandi leggi heildstætt mat á hverja miðlun fyrir 

sig og að miðlun uppfylli þær kröfur sem gerðar eru að teknu tilliti til áðurgreindra viðmiða og 

almennra sjónarmiða. Sé slíkum kröfum og skilyrðum framfylgt, má ætla að miðlun upplýsinga 

fari fram með lögmætum hætti í samræmi við undanþáguna.  

Sem dæmi um tilvik sem falla þar undir, að öðrum skilyrðum uppfylltum, má nefna miðlun 

innherjaupplýsinga til stórra hluthafa þegar málefnaleg rök eru fyrir miðlun til dæmis þegar 

afstaða þeirra til hugsanlegs samruna eða hlutafjárhækkunar er könnuð. Þá kann miðlun 

innherjaupplýsinga til banka jafnframt að teljast lögmæt, til að mynda miðlun óbirtra 

bókhaldsupplýsinga, sem eru nægjanlega tilgreindar og líklegar til að hafa marktæk áhrif á 

markaðsvirði fjármálagerninga, þegar lagt er mat á lánshæfi útgefanda. Jafnframt kann miðlun 

á milli móður- og dótturfélaga að vera lögmæt, til dæmis á grundvelli lagafyrirmæla þar um, 

enda mikilvægt að félagasamstæða geti í ákveðnum tilvikum miðlað innherjaupplýsingum sín 

á milli. Þá kann miðlun til ráðgjafa að vera lögmæt, svo sem til endurskoðenda og lögmanna, 

enda fari hún fram í eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur. Enn fremur kann miðlun 

innherjaupplýsinga til þriðju aðila sem koma að yfirtökutilboðum, samruna eða skiptingu 

félaga að vera lögmæt, ásamt miðlun upplýsinga sem fer fram í tengslum við framkvæmd 

áreiðanleikakannanna að nánari skilyrðum uppfylltum. 

 Að lokum má nefna að miðlun innherjaupplýsinga kann að fara fram með lögmætum 

hætti við framkvæmd markaðsþreifinga, ýmist innan eða utan verndarsvæðis MAR. Með vísan 

til framangreinds eru kröfur til miðlunar innan og utan verndarsvæðisins sambærilegar þrátt 

fyrir að formkröfur og kröfur um varðveislu í að lágmarki fimm ár gildi ekki um framkvæmd 
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utan verndarsvæðisins. Ef að miðlun innherjaupplýsinga fer fram við markaðsþreifingar innan 

verndarsvæðis MAR getur viðkomandi fullvissað sig um lögmæti miðlunar. Engu að síður er 

ekki gert að skyldu fyrir innherja að framfylgja þeim kröfum sem tilgreindar eru í 11. gr. MAR 

og því kann lögmæt miðlun innherjaupplýsinga að fara fram við markaðsþreifingar án þess að 

kröfum ákvæðisins sé framfylgt. Í þeim tilvikum fer markaðsþreifing fram utan verndarsvæðis 

MAR og þá þarf viðkomandi innherji að meta hvert og eitt tilviki fyrir sig með hliðsjón af þeim 

kröfum og skilyrðum sem ráða má af viðmiðum við lögmæta miðlun innherjaupplýsinga í 

eðlilegum tengslum við starf, stöðu eða skyldur á grundvelli lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR. 

 Þótt grunnurinn að regluverkinu sé sá sami og var að finna í eldri löggjöf, er ákvæði 11. 

gr. MAR til þess fallið að auka réttarvissu markaðsaðila þegar innherjaupplýsingum er miðlað 

til þriðju aðila við framkvæmd markaðsþreifinga. Þegar horft er til framtíðar, sem og þegar 

meiri reynsla hefur komist á regluverkið, er áhugavert að velta fyrir sér hvort markaðsaðilar 

munu nýta sér verndarsvæði 11. gr. MAR við markaðsþreifingar eða hvort miðlun 

innherjaupplýsinga við slíkar aðstæður muni byggjast í meiri mæli á þeim viðmiðum og 

sjónarmiðum sem ráða má af beitingu undanþágu lokamálsl. 1. mgr. 10. gr. MAR. 
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