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Staða erlendra móðurfélaga og erlendra dótturfélaga eftir ákvæðum laga um hlutafélög nr. 
2/1995 
Samstæður félaga eru ekki bundnar að því að starfa undir lögsögu eins og sama ríkisins og 
verður það sífellt algengara að starfsemi einstakra félagasamstæðna nái yfir landamæri. Af 
því leiðir að nauðsynlegt er að taka afstöðu til þess hvort og þá að hvaða leyti félög 
samstæðunnar geti átt réttindi eða borið skyldur eftir lögum heimaríkja annarra félaga 
samstæðunnar. Verður hér gerð grein fyrir því hvort og þá að hvaða leyti erlend móðurfélög 
og erlend dótturfélög geti fallið undir skilgreiningu laga um hlutafélög, nr. 2/1995, á 
samstæðuhugtakinu. Jafnframt verður gerð grein fyrir því hvort og þá að hvaða leyti þau geti 
átt réttindi og borið skyldur eftir öðrum ákvæðum laga um hlutafélög nr. 2/1995 er taka til 
félaga sem tilheyra félagasamstæðu. Í lögunum er ekki tekin afstaða til þess hvort og þá að 
hvaða leyti þau nái til erlendra móðurfélaga og dótturfélaga íslenskra félaga. Ekki er heldur 
unnt að lesa slíkt úr lögskýringargögnum þeim sem fylgja með lögunum. Fjallað verður um 
réttindi og skyldur erlendra móðurfélaga og erlendra dótturfélaga með tilliti til þeirra 
réttinda sem félögum sem hafa heimilisfesti innan lögsögu aðildarríkja EES eru veitt á 
grundvelli stofnsetningarréttarins. Jafnframt verður fjallað um hvort nauðsynlegt er að 
breyta samstæðuskilgreiningunni og einstökum ákvæðum hlutafélagalaganna með tilliti til 
erlendra móðurfélaga og erlendra dótturfélaga. Ljóst er að þau erlendu móðurfélög og 
dótturfélög sem heimilisfesti hafa innan lögsögu aðildarríkja EES geta krafist réttinda til jafns 
við íslensk félög í sambærilegri stöðu. Ekki verður talið að nauðsynlegt að breyta 
samstæðuskilgreiningu hfl. með tilliti til erlendra móðurfélaga og erlendra dótturfélaga. Hins 
vegar verður talið æskilegt að skerpa á einstökum ákvæðum hfl., sem fjalla um réttindi 
þessara aðila með tilliti til erlendra móðurfélaga og erlendra dótturfélaga í þeim tilgangi að 
eyða óvissu við túlkun viðkomandi ákvæða hfl. 
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Position of foreign parent companies and foreign subsidiaries under the icelandic company 
law no. 2/1995. 
Corporate groups are not restricted to operate under a single state‘s jurisdiction and it is 
becoming more and more common that corporate groups operate across borders. Therefore 
it is necessary to decide whether and to what extent companies of the group may have 
rights or obligations by the laws of the home countries of other companies of the group. In 
this essay it will be made aware of whether and to what extent foreign parent companies 
and foreign subsidiaries fall within the definition of a corporate group, in the company law, 
no. 2/1995. Furthermore it will also be made aware of whether and to what extent those 
companies can be made subject to certain obligations and rights of the company law no. 
2/1995. The possible rights and obligations of foreign parent companies and foreign 
subsidiaries will be discussed with regards to the rights that companies which are resident 
within the jurisdiction of the EEA Member States are granted on the right of establishment. 
Moreover it will be considered whether it is necessary to change the group definition and 
other specific provisions of the company law no. 2/1995 with regard to foreign parent 
companies and foreign subsidiaries. It is clear that foreign parent companies and foreign 
subsidiaries that are resident within the jurisdiction of the EEA Member States can, with 
reference to the freedom of establishment, claim the same rights as Icelandic companies in 
comparable position. It is not considered necessary to amend the definition of the company 
law no. 2/1995 with regard to foreign parent companies and foreign subsidiaries. However it 
is considered to be advisable to amend other specific provisions of the Companies Act with 
regard to foreign parent companies and foreign subsidiaries in order to eliminate 
uncertainty when interpreting those provisions. 
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1. Inngangur 

Á síðustu árum og áratugum hefur orðið sífellt algengara að félög eigi eignarhluti í öðrum 

félögum og myndi á grundvelli tengslanna sín á milli það sem kallað er samstæðu félaga. Í 

takti við þá þróun hefur þróast sérstakt réttarsvið innan félagaréttarins sem nefnt er 

samstæðuréttur. Undir samstæðuréttinn falla þær réttarreglur sem gera grein fyrir því 

hvernig samstæða félaga myndast sem og reglur sem taka á réttindum og skyldum félaga 

sem tilheyra samstæðu félaga. Samstæður félaga eru ekki bundnar að því að starfa undir 

lögsögu eins og sama ríkisins og verður það sífellt algengara að starfsemi einstakra 

félagasamstæðna teygi anga sína til fleiri en eins ríkis.  

Þegar sú er raunin, það er að starfsemi einstakra félagasamstæðna nær til tveggja eða 

fleiri ríkja, er nauðsynlegt að skera úr um undir lögsögu hvaða ríkis einstök félög 

samstæðunnar falla. Í því sambandi getur reynst nauðsynlegt að taka afstöðu til þess hvort 

og þá að hvaða leyti félög samstæðunnar geti átt réttindi eða borið skyldur eftir lögum 

heimaríkja annarra félaga samstæðunnar. Í lögum um hlutafélög, nr. 2/19951, er ekki tekið á 

því sérstaklega hvaða afleiðingar það hefur fyrir réttarstöðu samstæðu félaga sem ásamt því 

að starfa undir lögsögu íslenska ríkisins hefur starfsemi í öðrum ríkjum. Það er því ekki 

fyllilega ljóst hvort réttarstaða erlends dótturfélags, sem er í eigu íslensks móðurfélags, sé að 

öllu leyti sú sama og réttarstaða íslensks dótturfélags sem er í eigu íslensks móðurfélags. Á 

sama hátt er heldur ekki ljóst hvort og þá hvaða réttindi og skyldur það eru sem lagðar eru á 

erlent móðurfélag íslensks félags samkvæmt hfl. 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort og þá að hvaða marki hfl. ná til, annars 

vegar erlendra dótturfélaga íslenskra félaga og hins vegar erlendra móðurfélaga íslenskra 

félaga. Jafnframt verður tekin afstaða til þess hvort nauðsynlegt er að breyta nú gildandi 

skilgreiningu hfl. á samstæðu hugtakinu með tilliti til erlendra dóttur- og móðurfélaga. Einnig 

verður tekin afstaða til þess og gerð grein fyrir hvort og þá að hvaða leyti erlend dótturfélög 

og erlend móðurfélög íslenskra félaga falli undir einstök ákvæði hlutafélagalaganna sem taka 

til félaga sem fjalla um réttindi og skyldur félaga sem tilheyra samstæðu félaga. Verður það 

gert með hliðsjón af þeim skuldbindingum sem íslenska ríkið tók á sig með aðild sinni að 

Evrópska efnahagssvæðinu en samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið var fullgiltur af 

hálfu íslenska ríkisins þann 1. janúar 1994. Í umfjölluninni verðu sérstök áhersla lögð á rétt 
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 Hér eftir hfl. 
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erlendra móðurfélaga til þess að fá lán eða tryggingar frá íslensku dótturfélagi sínu á 

grundvelli undanþáguákvæðis frá almennu banni við veitingu lána og setningu trygginga 

þeim til handa sem er að finna í 6. mgr. 104. gr. hfl. Loks verður tekin afstaða til þess hvort 

og þá með hvaða hætti talið verður nauðsynlegt að skerpa á einstökum ákvæðum 

hlutafélagalaga, sem taka á réttindum og skyldum félaga sem tilheyra samstæðum félaga, 

þannig að tekin sé afstaða til þess með afgerandi hætti hvort og þá að hvaða marki 

viðkomandi ákvæði taki til erlendra móður- og/eða dótturfélaga eftir atvikum.  

 

Mun ritgerðin hefjast á umfjöllun um stöðu og þróun samstæðuréttarins sem sjálfstæðs 

réttarsviðs innan félagaréttarins. Í kjölfarið verður svo gerð grein fyrir því hver þróun 

eiginlegs samstæðuréttar hefur verið innan Evrópusambandsins. Verður í því sambandi gerð 

grein fyrir drögum að níundu félagaréttartilskipuninni sem fjallar um félagasamstæður. Í 

tengslum við umfjöllun um níundu félagaréttartilskipunina verður fjallað um skýrslu nefndar 

óháðra sérfræðinga skipaðri af framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins sem meðal annars 

fjallaði um hvort nauðsyn væri á samræmdum reglum innan Evrópusambandsins sem taka til 

félagasamstæðna. 

Því næst verður grein fyrir því með hvaða hætti hugtakið „félagasamstæða“ er 

skilgreint í hfl. Í þeirri umfjöllun verður sérstaklega hugað að því hvort lesa megi það beinlínis 

úr skilgreiningu þeirri sem er í 2. gr. hfl. og þeim lögskýringargögnum sem henni fylgja, að 

undir skilgreininguna falli jafnframt erlend dótturfélög íslenskra félaga og erlend móðurfélög 

íslenskra félaga. Í tengslum við umfjöllun um skilgreiningu samstæðuhugtaksins í íslenskum 

hlutafélagalögum verður jafnframt gerð grein fyrir skilgreiningu norrænna hlutafélagalaga á 

hugtakinu. Í þeirri umfjöllun verður jafnframt líkt og við umfjöllun um skilgreiningu íslenskra 

hlutafélagalaga, sérstaklega tekið á því hvort og þá með hvaða hætti erlend dótturfélög og 

erlend móðurfélög verða felld undir skilgreiningu hlutafélagalaga á félagasamstæðu. 

Í kjölfar umfjöllunar um skilgreiningu samstæðuhugtaksins, verður fjallað nánar um 

réttarstöðu erlendra dótturfélaga íslenskra félaga sem og erlendra móðurfélaga íslenskra 

félaga. Fjallað verður um hvort og þá að hvaða leyti slík félög geta fallið undir reglur hfl. er 

fjalla um samstæður hlutafélaga. Mun sú umfjöllun hefjast á umfjöllun um þær skyldur sem 

íslenska ríkið tók á sig með inngöngu sinni í Evrópska efnahagssvæðið sérstaklega með tilliti 

til réttinda félaga. Í því samhengi verður sérstaklega gerð grein fyrir hvaða réttindi félög sem 

hafa heimilisfesti innan aðildarríkja sambandsins eiga að rétti annarra aðildarríkja á 
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grundvelli stofnsetningarréttarins. Einnig verður gerð grein á hverju er byggt þegar 

heimilisfesti félaga innan aðildarríkjanna er ákvörðuð en engin samræmd löggjöf er til á sviði 

EB/EES réttar sem tekur á því álitaefni. Aðildarríkin byggja á tveimur ólíkum kenningum í 

þeim efnum og því ekki alltaf sömu sjónarmið sem eru lögð til grundvallar þegar heimilisfesti 

félaga innan aðildarríkjanna er ákvörðuð. 

Því næst verður fjallað um réttindi og skyldur erlendra dótturfélaga íslenskra félaga 

og erlendra móðurfélaga íslenskra félaga. Verður fjallað um stöðu erlendra félaga sem 

tilheyra samstæðu félaga óháð þjóðerni en einnig verður gerð grein fyrir því hvaða áhrif það 

hefur á réttarstöðu erlendra samstæðufélaga að íslenskum rétti að hafa heimilisfesti innan 

lögsögu aðildarríkja aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins. 

Í upphafi verður gerð grein fyrir því að hvaða leyti erlend dótturfélög geta verið hluti 

af réttarstöðu íslensks móðurfélags. Hugað verður að einstökum ákvæðum 

hlutafélagalaganna er taka á réttindum og skyldum dótturfélaga og að hvaða leyti 

viðkomandi ákvæði íslenskra hlutafélagalaga geti náð til erlendra dótturfélaga íslenskra 

móðurfélaga. Í kjölfar umfjöllunar um erlend dótturfélög íslenskra félaga verður fjallað um 

réttarstöðu erlendra móðurfélaga íslenskra félaga eftir íslenskum hlutafélagalögum. 

Í umfjöllun um hin erlendu móðurfélög verður sérstaklega fjallað um hvaða áhrif það 

hefur á réttarstöðu þeirra að íslenskum rétti að hafa heimilisfesti innan lögsögu aðildarríkja 

Evrópska efnahagssvæðisins. Í umfjölluninni verður tekin afstaða til þess hvort og þá að 

hvaða leyti þau geta fallið undir önnur einstök ákvæði íslenskra hlutafélagalaga, svo sem 

ákvæða hlutafélagalaga um innlausnarrétt. Eins og fram kom hér að ofan verður í umfjöllun 

um réttindi erlendra móðurfélaga lögð sérstök áhersla hvort og þá að hvaða skilyrðum 

uppfylltum hin erlendu móðurfélög eigi rétt á lánum og tryggingum frá íslensku dótturfélagi 

sínu á grundvelli 6. mgr. 104. gr. hfl.  

Umfjöllun um 6. mgr. 104. gr. hfl. mun hefjast á því að fjallað verður um hvers konar 

lánsgerningar og tryggingar það eru sem falla undir gildissvið 104. gr. hfl. Því næst verður 

gerð grein fyrir tengslum 6. mgr. 104. gr. hfl. við 2. mgr. 104. gr. hfl. En í 2. mgr. 104. gr. hfl. 

er sett fram almennt bann við því að félag fjármagni sjálft kaup aðila á hlutafé í því sjálfu eða 

móðurfélagi sínu. Jafnframt verður gerð grein fyrir því hvað felst í fjársamlögum2 og hvort 

þau verði talin falla undir lánshugtak 6. mgr. 104. gr. hfl. En fjársamlög eru sérstök 

                                                           
2
 En. Cash – pool. 
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fjármögnunarleið sem einkum eru notuð af félögum sem tilheyra samstæðum félaga, einkum 

og sér í lagi alþjóðlegum samstæðum félaga. 

Í kjölfarið verður gerð grein fyrir afleiðingum þess hafi dótturfélag veitt lán eða sett 

tryggingar til handa erlendu móðurfélagi sem ljóst er að hafi ekki uppfyllt skilyrði 

hlutafélagalaga þar að lútandi en jafnframt verður gerð grein fyrir því hvaða skilyrði það eru. 

Verður gerð grein fyrir endurkröfurétti dótturfélags á hendur móðurfélagi sínu ef lánveiting 

til móðurfélagsins verður ekki talin uppfylla skilyrði laga þar að lútandi. Jafnframt verður gerð 

grein fyrir mögulegri skaðabótaábyrgð stjórnenda dótturfélagsins á tjóni sem af ólögmætum 

láns- og tryggingagerningum kann að hljótast. Í lok umfjöllunar um 6. mgr. 104. gr. hfl. 

verður fjallað um hvort og þá hvaða erlendu móðurfélög íslenskra dótturfélaga geti gert 

kröfu um lán og tryggingar frá á grundvelli ákvæðisins. Í tengslum við þá umfjöllun verður 

einnig fjallað um það hvaða úrræða íslensk yfirvöld, kröfuhafar og aðrir hagsmunaaðilar geta 

gripið til verði talið að veiting samstæðuláns til erlends móðurfélags íslensks félags sé ekki 

lögum samkvæmt. Einnig verður fjallað um það til hvaða úrræða yfirvöld geta gripið ef líkur 

verða taldar á því að verið sé að sniðganga reglur hfl., með stofnun erlends móðurfélags 

innan lögsögu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins. 

Að lokum verður fjallað um þær breytingar sem hafa verið gerðar á hlutafélagalögum 

Norðurlandanna3, að því er varðar það með hvaða hætti innlendum dótturfélögum er 

heimilað að veita erlendu móðurfélagi sínu lán og setja fyrir það tryggingar. Í lokin verður svo 

stutt samantekt á þeim ólíku leiðum sem Norðurlöndin hafa kosið að fara í löggjöf sinni. 

  

                                                           
3
 Danmörk, Noregur og Svíþjóð 
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2. Samstæðurétturinn og staða hans innan félagaréttarins 

Samstæðuréttur fjallar um sérstakar félagaréttarlegar reglur sem taka á innbyrðis sambandi 

tveggja eða fleiri félaga í þeim tilfellum þegar eitt félagið fer með raunveruleg yfirráð yfir 

hinu/hinum félögunum. Yfirleitt eru yfirráðin á grundvelli hlutafjáreignar hins ráðandi félags 

en yfirráðin geta þó einnig verið af öðrum orsökum.4 Á grundvelli yfirráða félags yfir einu eða 

fleiri félögum myndast svo ákveðin efnahagsleg og í ákveðnum tilfellum einnig lögfræðileg 

heild sem nefnd er samstæða félaga.5 Hið ráðandi félag er í daglegu tali nefnt móðurfélag og 

félagið sem ráðið er yfir dótturfélag. Samband móðurfélags við dótturfélög þess er ólíkt 

samstarfi sjálfstæðra félaga, þar sem móðurfélagið fer með yfirráð yfir dótturfélögum sínum 

ólíkt því þegar tvö félög hafa með sér samstarf. Hlutverk móðurfélags í stjórn dótturfélags er 

annars eðlis en hlutverk hefðbundins hluthafa og af því leiðir að vandamál þau sem upp 

kunna að koma í samskiptum móður- og dótturfélags eru annars eðlis en þau sem koma upp 

í samskiptum hefðbundins hluthafa og félags.6 Með vísan til framangreinds mætti því í segja 

að hlutverk samstæðuréttarins innan félagaréttarins sé annars vegar að lýsa því hvernig 

samstæða félaga er mynduð og hins vegar að gera grein fyrir þeim reglum sem gilda um 

samstæðuna sem heild og samstarfið innan hennar.7 Nauðsynlegt að þessar reglur myndi vel 

skilgreindan lögfræðilegan ramma sem þrátt fyrir að vera sveigjanlegur að þörfum 

mismunandi samstæðna félaga, gæti að grunnreglum félagaréttarins sem taka á vernd 

minnihluta hluthafa og kröfuhafa einstakra félaga sem tilheyra samstæðunni.8 Mikilvægt er 

að hugað sé sérstaklega að þessum þáttum þegar samstæða félaga hefur verið mynduð. Því 

þegar tvö eða fleiri félög eru hluti af samstæðu félaga hafa þau að öllum líkindum að 

einhverju leyti bæði sameiginlega stjórn, viðskiptastefnu og sameiginlegra hagsmuna að 

gæta. Slíkt leiðir til þess að hluthafar, kröfuhafar og aðrir hagsmunaaðilar geta þurft að taka 

tillit til annarra sjónarmiða en þegar um félag sem ekki er hluti af félagasamstæðu er að 

ræða. Jafnframt geta viðskipti við samstæðu félaga haft í för með sér aukna áhættu fyrir 

framangreinda hagsmunaaðila.9 

Það að félög sem tilheyra samstæðu skuli í ákveðnum tilfellum meðhöndlast sem ein 

heild en ekki einstök félög er í ákveðinni mótsögn við félagaréttinn sem slíkan. Almennt séð 

                                                           
4
 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga. Reykjavík 2008, bls. 16. 

5
 Andersen, Paul Krüger, Dansk koncernret. Kaupmannahöfn 1997, bls. 47. 

6
 Sama heimild, bls. 46. 

7
 Sama heimild, bls. 45-48. 

8
 Sama heimild, bls. 57. 

9
 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga, bls. 16. 
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eru félög sjálfstæðar lögpersónur með aðskilin fjárhag, stjórn og svo framvegis, í skilningi 

félagaréttarins. Raunveruleikinn er þó, eins og minnst er á hér að ofan, sá að margar 

félagasamstæður eru reknar sem ein efnahagsleg heild með sameiginlega stefnu. Fræðimenn 

sem telja að samstæðurétturinn eigi ekki að vera sérstakt svið innan félagaréttarins hafa 

bent á að þessi munur á samstæðurétti og hinum eiginlega félagarétti getið valdið 

réttaróvissu á sviði félagaréttarins. Þeir fræðimenn sem telja hins vegar samstæðuréttinn 

nauðsynlegan í nútíma félagarétti hafa bent á nauðsyn þess að móður- og dótturfélög hafi 

lögákveðnar reglur til að fara eftir í samskiptum sín á milli.10 Álitaefni samstæðuréttarins 

verða þó ekki leyst með því að halda fast í annað hvort þeirra sjónarmiða sem útlistuð eru 

hér að ofan. Það er að, félög sem tilheyra félagasamstæðu skuli annað hvort meðhöndlast 

sem sjálfstæðar lögpersónur eða sem hluti af einni efnahagslegri heild tveggja eða fleiri 

félaga. Hlutverk samstæðuréttarins er að finna jafnvægi á milli þessara tveggja ólíku 

sjónarmiða og gera félögum kleift að hafa samstarf sín á milli á samstæðuformi. 

Innan félagaréttarins hafa þróast tvær ólíkar meginkenningar í tengslum við meðferð 

samstæðna félaga og það hvort samstæðurétturinn sé sérstakt réttarsvið innan hans. Sú 

kenning er ríkjandi í breskum rétti að félög sem tengd eru í gegnum eignarhald skuli 

meðhöndlast sem sérstakar lögpersónur þrátt fyrir að hafa sameiginlegra efnahagslegra 

hagsmuna að gæta. 11 Á síðustu árum hefur þó þróunin í breskri félagaréttarlöggjöf verið sú 

að tekið hefur verið á samstæðuvandamálum með virkari hætti en áður hefur verið.12 Þar 

hefur því ekki náð að þróast eiginlegur samstæðuréttur ólíkt því sem raunin er í Þýskalandi. 

Þar í landi hefur hefur þróun eiginlegs samstæðuréttar náð hvað lengst og mótaðar hafa 

verið lagagreinar sem taka á mörgum þeirra vandamála sem upp geta komið þegar farið er 

með hóp félaga sem eina efnahagslega heild.13 Norrænn samstæðuréttur byggir á þeirri 

stefnu sem mótuð var í Þýskalandi hefur þó þróast með aðeins öðrum hætti og er því ekki 

fyllilega í samræmi við hina þýsku stefnu í samstæðurétti.14  

Reglur samstæðuréttarins í Noregi, Svíþjóð og Danmörku eiga það allar sameiginlegt að 

vera hluti af lögum um hlutafélög. Sama leið hefur verið farin á Íslandi og er reglur 

samstæðuréttarins að finna í lögum um hlutafélög nr. 2/1995 og lögum um einkahlutafélög 

                                                           
10

 Andersen, Paul Krüger, „Europæisk koncernret. Quo vadis?“. Nordisk tidsskrift for selskabsret 2006 (4), bls. 
90-91. 
11 Christensen, Jan Schans, Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret. Kaupmannahöfn 2003, bls. 546. 
12

 Andersen, Paul Krüger, „Europæisk koncernret. Quo vadis?“, bls. 88. 
13

 Christensen, Jan Schans, Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret, bls. 546. 
14

 Andersen, Paul Krüger, „Europæisk koncernret. Quo vadis?“, bls. 88. 
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nr. 138/1994. Hér verður áherslan lögð á reglur þær sem er að finna í lögum um hlutafélög 

og miðast umfjöllun hér á eftir við þær samstæðureglur sem þar er að finna en reglur 

laganna eru að lang mestu leyti sambærilegar. 
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3. Evrópskur samstæðuréttur 

Á síðustu árum og áratugum hefur verið lögð mikil áhersla á lagasamræmingu á sviði 

félagaréttar innan aðildarríkja Evrópusambandsins. Samræmingin hefur einkum verið á 

reglum þeim sem taka á vernd hluthafa og viðskiptamanna hlutafélaga og réttindi þeirra hafa 

að ýmsu leyti verið aukin frá því sem áður var. Þessi lagasamræming er til þess fallin að jafna 

samkeppnisstöðu félaga innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins og auka 

viðskiptaöryggi.15 Þessi atriði skipta sérstöku máli þegar kemur að virkni innri markaðarins og 

möguleikum einstaklinga og félaga til að nýta sér hann. Þrátt fyrir að samræming laga á sviði 

félagaréttarins sé langt komin er enn sem komið er ekki að finna neinar heildstæðar reglur 

sem taka til samstæðna félaga, þrátt fyrir að lagðar hafi verið fram tillögur þess efnis. 

Samræming á sviði samstæðuréttar hefur þó að vissu leyti átt sér stað innan ESB og má þar 

helst nefna samræmingu á sviði reglna er snúa að ársreikningaskilum félaga. 

 

3.1 Níunda félagaréttartilskipunin 

Framkvæmdarstjórn Evrópubandalagsins lagði fram drög að níundu félagaréttartilskipuninni 

á árunum 1974 – 1975 en tilgangur hennar var að samræma reglur sem snúa að samstæðum 

félaga, einkum þær reglur sem snúa að því með hvaða hætti móðurfélagi er heimilt að fara 

með yfirráð sín yfir dótturfélagi.16 Drögin tóku mið af því að öll félög samstæðu væru 

hlutafélög eða á öðru sambærilegu félagaformi.17 Drögin sóttu fyrirmynd sína til þýska 

samstæðuréttarins en voru þó talsvert einfölduð útgáfa af þeim reglum sem þar var að 

finna.18 Þau byggja á því grunnsjónarmiði að félagasamstæður séu raunverulega til staðar 

bæði á innanlandsmarkaði og alþjóðlegum markaði, hvort sem slíkt samstarf félaga er 

heimilað í löggjöf eða ekki.19 Hin efnahagslega grundvallarhugmynd sem drögin að 

tilskipuninni byggja á er einkum að móta lögfræðilega ramma sem gera stjórn móðurfélags 

kleift að stjórna samstæðunni sem einni heild.20Sú grundvallarhugmynd getur þó gengið 

þverrt á hagsmuni kröfuhafa, starfsmanna, minnihluta hluthafa og annarra hagsmunaaðila 

sem tengjast dótturfélögum samstæðunnar. Í þeim tilgangi að reyna að jafna á með þessum 

ólíku hagsmunum þeirra aðila sem tengjast félagasamstæðum, setti framkvæmdarstjórnin í 

                                                           
15

 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga, bls. 30. 
16

 Sama heimild, bls. 47. 
17

 Sama heimild, bls. 48. 
18

 Andersen, Paul Krüger, Dansk koncernret, bls. 169. 
19

 Sama heimild, bls. 171. 
20

 Sama heimild, bls. 172. 
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drögunum fram eins konar milliveg. Í þessum milliveg fólst samblanda af víðtækum rétti 

móðurfélags til að fara með stjórn félagasamstæðu í þeim tilfellum þar sem það reynist 

nauðsynlegt og reglum, hvers tilgangur, er að bæta einkum kröfuhöfum og hluthöfum upp 

fyrir þá áhættu og hugsanlega tap sem þeir kunna að verða fyrir vegna hins víðtæka 

stjórnunarréttar móðurfélags yfir samstæðunni.21 Átti að gera það með því að leggja aukna 

ábyrgð á móðurfélag og jafna ábyrgð þess til ábyrgðar stjórnarmanna í yfirstjórn 

dótturfélagsins. Ábyrgð móðurfélagsins átti því að vera í takti við þau áhrif sem það hefði á 

rekstur viðkomandi dótturfélags.22 Drög framkvæmdarstjórnarinnar að níundu 

félagaréttartilskipuninni hlutu þó aldrei hljómgrunn meðal aðildarríkja Evrópubandalagsins 

og enn í dag hefur ekki verið sett heildstæð löggjöf sem fjallar um félagasamstæður. Slíkt 

hefur þó verið til umfjöllunar innan stjórnar Evrópusambandsins með reglulegu millibili allt 

frá því að drögin að níundu félagaréttartilskipuninni voru sett fram.  

 

3.2 Framtíðarlöggjöf á sviði samstæðuréttar innan Evrópusambandsins 

Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins skipaði árið 2001 nefnd óháðra sérfræðinga á sviði 

félagaréttar.23 Hlutverk þeirra var að gera tillögur að nútímalegu regluverki á sviði 

félagaréttar innan Evrópusambandsins.24 Í skýrslu nefndarinnar sem kom út árið 2002 kom 

fram að, að mati nefndarinnar væri heildarlöggjöf sem tæki á samstæðum hvorki nauðsynleg 

né æskileg og eindregið mælt gegn því að frekari tilraunir yrðu gerðar til þess að draga 

drögin að níundu félagaréttartilskipuninni að nýju fram í dagsljósið.25 Nefndin setti hins vegar 

fram tillögu þess efnis að tekið yrði á þeim sérstæðu vandamálum sem upp kunna að koma 

þegar um samstæður félaga er að ræða, með breytingum á löggjöf á sviði félagaréttar sem 

þegar væri til staðar á EB/EES réttarins. Að mati nefndarinnar er einkum þörf á endurskoðun 

reglna sem snerta samstæður félaga, á þremur sviðum. Í fyrsta lagi er að mati nefndarinnar 

þörf á því að móta reglur innan félagaréttarins sem gera kröfu um aukið gagnsæi í skipulagi 

og uppbyggingu samstæðu félaga. Með því er átt við að gerðar verði auknar kröfur til 

móðurfélaga að upplýsa um tengsl innan samstæðunnar og slíkar upplýsingar yrðu gerðar 

                                                           
21

 Andersen, Paul Krüger, Dansk koncernret, bls. 173. 
22

 Sama heimild, bls. 176. 
23

 En. High level group of company law experts.  
24

 The High Level Group of Company Law Experts, „Report of the High Level Group of Company Law Experts on 
a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe“, Brussel 4. nóvember 2002, 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf , bls. 1. 
25

 Sama heimild, bls. 94. 
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aðgengilegar viðeigandi hagsmunaaðilum. En að mati nefndarinnar eru þær reglur sem nú 

eru til staðar á sviði hins evrópska félagaréttar ekki fullnægjandi að þessu leyti. Í öðru lagi 

telur nefndin að nauðsynlegt sé að móta reglur sem taka á þeirri togstreitu sem kann að 

myndast á milli hagsmuna samstæðunnar sem heildar annars vegar og hagsmuna einstakra 

félaga hennar hins vegar. En nefndin bendir réttilega á í skýrslunni að hagsmunir einstakra 

félaga og hagsmunaaðila þeirra fari ekki alltaf saman við hagsmuni samstæðunnar sem 

heildar. Loks er að mati nefndarinnar nauðsynlegt að tekið sé á þeim sérstöku vandamálum 

sem tengjast pýramída uppbyggðum félagasamstæðum.26 Að mati nefndarinnar er einnig 

nauðsynlegt að gerðar verði auknar kröfur til móðurfélaga að upplýsa um tengsl innan 

samstæðunnar og slíkar upplýsingar yrðu gerðar aðgengilegar viðeigandi hagsmunaaðilum.27 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gaf út skýrslu á árinu 2003, þar sem sett var 

fram sú nálgun sem framkvæmdastjórnin hyggst fylgja í lagasetningu að því er snýr að 

félögum og stjórnarháttum félaga.28 Framkvæmdastjórnin tók í skýrslu sinni undir það álit 

sem sett var fram í áður nefndri sérfræðiskýrslu, það er að ekki væri hvorki forgangsatriði að 

leggja fram heildstæða löggjöf á sviði samstæðuréttar eða að hleypa nýju lífi í níundu 

félagarréttartilskipunina.29 Jafnframt tók framkvæmdarstjórnin undir það álit sérfræðingana 

að nauðsynlegt væri að settar yrðu reglur sem tryggðu það að móðurfélög upplýstu um 

uppbyggingu samstæðunnar og hagsmunatengsl innan hennar. Framkvæmdarstjórnin lagði 

til að það yrði útfært með þeim hætti að gerð yrði sú krafa að aðildarríkin hefðu í löggjöf 

sinni rammareglu sem tæki á samstæðum félaga. Slík regla ætti að gera þeim aðilum sem 

fara með stjórn félags sem tilheyrir samstæðu félaga að koma á sameiginlegri stefnu fyrir 

félagasamstæðuna sem heild. Þá kröfu yrði þó að gera til hinnar sameiginlegu stefnu að 

hagsmuna lánadrottna einstakra félaga innan samstæðunnar væri gætt og að gott jafnvægi 

sé á milli þeirra byrða sem lagðar eru á hluthafa félagsins og þeirra forréttinda sem þeir njóta 

sem hluthafar í viðkomandi félagi. Lagði framkvæmdarstjórnin til að kynnt yrði ramma 

reglugerð sem tæki á þessum efnum.30 Slík reglugerð hefur enn ekki litið dagsins ljós og óvíst 

hvort af því verði í náinni framtíð. 

                                                           
26

 The High Level Group of Company Law Experts, „Report of the High Level Group of Company Law Experts on 
a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe“, Brussel 4. nóvember 2002, 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf , bls. 94-97. 
27

 Sama heimild, bls. 95. 
28

 COM (2003) 284 lokaútg., frá 21. maí 2003, bls. 3. 
29

 Sama heimild, bls. 18-19. 
30

 Sama heimild, bls. 19. 
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4. Skilgreining félagasamstæðu í norrænum rétti 

Hin norrænu ríki hafa allt frá því snemma á 20. öld haft með sér ríkt samstarf á sviði 

lagasetningar og er félagarétturinn og þar af leiðandi samstæðurétturinn, engin 

undantekning þar á. Grunnurinn að gildandi hlutafélagalöggjöf Norðurlandanna var lagður 

með samstarfi þeirra í millum sem hófst að tilstuðlan Norðurlandaráðs árið 1961.31 Í kjölfar 

þess samstarfs voru lögfestar reglur um réttindi og skyldur samstæðna félaga á 

Norðurlöndunum. Reglurnar voru því í upphafi nánast því samhljóða og sömu sjónarmið sem 

lágu til grundvallar skilgreiningu á því hvernig samstæða félaga myndast. Á seinni árum hafa 

reglur ríkjanna þróast með nokkuð ólíkum hætti og skilgreining á því hvernig samstæða 

félaga myndast breyst og tekið tillit til nýrra sjónarmiða. Þessi þróun hefur meðal annars átt 

sér stað vegna inngöngu Danmerkur og Svíþjóðar í Evrópusambandið og aðildar Noregs og 

Íslands að hinu Evrópska efnahagssvæði. Verður hér á eftir gerð grein fyrir hver skilgreining 

félagasamstæðu er í íslenskum hlutafélagalögum og því hvort og þá að hvaða leyti erlend 

dótturfélög og erlend móðurfélög íslenskra félaga geti fallið undir skilgreininguna. Í kjölfarið 

verður svo gerð grein fyrir skilgreiningu á hugtakinu í norskum, sænskum og dönskum lögum 

sem taka á hlutafélögum. Líkt og í umfjöllun um hið íslenska samstæðuhugtak verður í 

umfjöllun skilgreiningu þess í hlutafélagalögum hinna norrænu þjóða gerð grein fyrir því 

hvort og þá að hvaða leiti erlend dótturfélög og erlend móðurfélög geta fallið undir hugtakið. 

 

4.1 Skilgreining félagasamstæðu eftir lögum um hlutafélög nr. 2/1995 

Félagasamstæður eru skilgreindar í 2. gr. hfl. og tekur hún aðeins samstæðna félaga sem 

saman standa af einkahlutafélögum og/eða hlutafélögum. Samstæður félaga geta verið 

annars vegar láréttar og hins vegar lóðréttar. Samstæða félaga skv. hfl. saman stendur af 

einu móðurfélagi og dótturfélögum þess, sbr. 4. mgr. 2. gr. eða því sem kallað er lóðrétt 

samstæða.32 Lárétt samstæða eða öðru nafni systrafélög er hins vegar það þegar tvö eða 

fleiri félög eru undir sameiginlegri stjórn en eiga þó ekki hluta í hvoru öðru líkt og þegar um 

lóðrétta samstæðu er að ræða. Slík félög eru sjálfstæð og í raun óháð hverju öðru og 

samningar á milli þeirra eru gerðir á jafnréttisgrundvelli og hefur af þeirri ástæðu ekki þótt 

                                                           
31

 Frumvarp til laga um hlutafélög, þjsk. 51., 49. mál  
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf 
[sótt á vefinn 16.4.2011], bls. 39. 
32

 Andersen, Paul Krüger, Dansk koncernret, bls. 347. 
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ástæða til að fella slík félög undir samstæðu skilgreiningu hlutafélagalaga.33 Til þess að félag 

geti verið móðurfélag eins eða fleiri félaga er nauðsynlegt að yfirráð móðurfélagsins yfir 

dótturfélagi byggist á einu eða fleiri þeirra skilyrða sem sett eru fram í 2. gr. hfl.  

Í fyrsta lagi er félag móðurfélag annars félags ef það á svo mikið hlutafé í öðru félagi, 

dótturfélagi, að það fari með meirihluta atkvæða í félaginu, sbr. 1. mgr. 2. gr. hfl. Í orðalaginu 

„meirihluta hlutafjár“ felst að nauðsynlegt er að félag fari með meira en 50% atkvæða í félagi 

til þess að geta talist móðurfélag þess ásamt því að eiga meirihluta hlutafjár í því.34 Í 

ákvæðinu felst að ekki er nóg að félag fari með meirihluta hlutafjár í öðru félagi til þess að 

það teljist vera móðurfélag þess, heldur verður viðkomandi félag einnig að fara með 

meirihluta atkvæða í því. Áherslan í ákvæðinu er því lögð á athugun á því hvort félag sem til 

greina kemur sem móðurfélag annars félags á grundvelli hlutafjáreignar, fari jafnframt með 

meirihluta atkvæða í félaginu.35 Við athugun á því hvort félag búi yfir meirihluta 

atkvæðisréttar í félagi ásamt því að eiga meirihluta hlutafjár í félagi er nauðsynlegt að taka 

meðal annars tillit til ákvæða í samþykktum félags, hvort félagið sjálft eða dótturfélag þess 

eigi hluti í því sem og hvort hluthafar gert með sér samkomlag um meðferð atkvæðisréttar á 

formi hluthafasamkomulags. 

Í samþykktum félags er heimilt að hafa ákvæði sem tekur á skiptingu atkvæðisréttar á 

milli hluthafa í félagi. Slíkt ákvæði getur til að mynda verið þess efnis að misjafn 

atkvæðisréttur fylgi hlutum í félaginu, sbr. 1. mgr. 82. gr. hfl. og 2. mgr. 20. gr. hfl. Engar 

leiðbeiningar er að finna í lögunum sjálfum eða lögskýringargögnum þess efnis hversu mikil 

aukning eða skerðing atkvæðisréttar sem fylgir hlutum félagsins megi vera. Stjórnir félaga 

hafa því fullkomið sjálfræði að því er snýr á ákvörðun um hve mikið skerða eða auka eigi við 

atkvæðisrétt sem fylgir hlutum félagsins. Ef félag á meirihluta hlutafjár í félagi en fer ekki 

samhliða því með meirihluta atkvæðisréttar í félagi á grundvelli ákvæða í samþykktum félags 

um meðferð atkvæðisréttar, þá er viðkomandi félag ekki móðurfélag félagsins eftir 1. mgr. 2. 

gr. hfl. Einnig er stjórnum félaga heimilt að setja í samþykktir félags ákvæði þess efnis að 

einstakur hluthafi geti ekki farið með fyrir sjálfs síns hönd eða annarra nema takmarkaðan 

fjölda samanlagðra atkvæða í félaginu, sbr. 2. mgr. 82. gr. hfl. Ef slíkt ákvæði er í 

                                                           
33

 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga, bls. 70. 
34

 Sama heimild, bls. 73. 
35

 Frumvarp til laga um hlutafélög, þjsk. 51., 49. mál  
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf 
[sótt á vefinn 16.4.2011], bls. 41-42. 
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samþykktum félags og það hefur í för með sér að hlutafélag sem á yfir 50% hlut í félaginu 

geti samt sem áður ekki farið með meira 35% atkvæða í félaginu, leiðir það til þess að ekki er 

hægt að líta á félögin tvö sem samstæðu eftir 1. mgr. 2. gr. hfl. 

Við athugun á því hvort félag fari með meirihluta atkvæðisréttar í félagi er 

nauðsynlegt að huga að því hvort dótturfélag viðkomandi félags eigi hluti í því og eins hvort 

félagið sjálft búi yfir eigin hlutum, en þeim hlutum fylgir ekki atkvæðisréttur, sbr. 3. mgr. 82. 

gr. hfl. Það getur því verið svo að félag eigi minna en 50% hlutafjár og fari með samsvarandi 

magn atkvæðisréttar, teljist vera móðurfélag félags ef dótturfélag félagsins á í því hlutafé 

og/eða ef félagið sjálft býr yfir eigin hlutum. 

Loks getur félag talist fara með meirihluta hlutafjár á grundvelli gilds 

hluthafasamkomulags sem það hefur gert við aðra hluthafa í félaginu, ef í því er samið um 

hvernig fara eigi með atkvæðisrétt í félagi.36 Hluthafasamkomulag er samningur á milli 

tveggja eða fleiri hluthafa þar sem þeir geta samið um réttarstöðu þeirra sem hluthafa 

innbyrðis eða réttarstöðu sína sem hluthafa gagnvart félaginu. Slíkt samkomulag gerir 

hluthöfum því kleift að semja um aðra réttarstöðu sín á milli eða gagnvart félaginu en leiða 

má af hlutafjáreign þeirra og réttum reglum viðkomandi hlutafélags.37 Í hfl. er ekki að finna 

nein ákvæði sem beinlínis fjalla um samkomulög á milli hluthafa í félagi. Af því leiðir að 

hluthöfum er heimilt að semja um réttarstöðu sína með slíku samkomulagi. Hluthafar félags 

hafa því heimild til að semja um meðferð atkvæðisréttar og hafa fræðimenn komist að þeirri 

niðurstöðu að slíkt samkomulag á milli hluthafa sé ekki háð reglum um umboð sem er að 

finna í 1. mgr. 81. gr. hfl.38 Þar ekki er fjallað um hluthafasamkomulög í hfl. við mat á gildi 

þeirra að horfa til almennra regla samningaréttarins ásamt því að gæta þess að í slíku 

samkomulagi sé ekki farið gegn ófrávíkjanlegum reglum hfl.39 Það er því ljóst að hluthafar 

geta samið um meðferð atkvæðisréttar sín á milli og félag getur á grundvelli gilds 

hluthafasamkomulag verið móðurfélag annars félags í skilningi 1. mgr. 2. gr. hfl. 

Í öðru lagi teljast félög tilheyra sömu samstæðu ef móður- og dótturfélag í 

sameiningu eiga meirihluta hlutafjár í félagi og fari því með meirihluta atkvæða í því, sbr. 2. 

mgr. 2. gr. hfl. Í þessari málsgrein er tekið á myndun þess sem kallað hefur verið 

                                                           
36

 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga, bls. 76. 
37

 Lögfræðiorðabók með skýringum, Páll Sigurðsson (ritsj.) Reykjavík 2008, bls. 194. 
38

 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga, bls. 76. 
39

 Sama heimild, bls. 76. 
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undirsamstæða.40 Félög geta einnig tilheyrt sömu samstæðu samkvæmt ákvæðinu ef eitt eða 

fleiri dótturfélög í sameiningu fara með meirihluta hlutafjár í félagi og fara jafnframt með 

meirihluta atkvæða í því. Félagið sem um ræðir er þá undir yfirráðum sama móðurfélags og 

félögin sem fara með meirihluta hlutafjár og atkvæða í því. Við mat á því hvort samstæða er 

fyrir hendi eftir þessu ákvæði, skiptir hlutafjáreignin ekki meginmáli, heldur ræður úrslitum 

hvert atkvæðamagn er og hverjir fara með atkvæðin.41 

Að lokum er félag dótturfélag annars félags ef hið síðar nefnda hefur vegna 

hlutafjáreignar eða samninga yfirráð yfir því fyrr nefnda, sbr. 3. mgr. 2. gr. hfl. Þetta ákvæði 

tekur á þeim tilvikum þar sem grundvöllur yfirráða hlutafélags yfir öðru félagi er óljós en 

yfirráðin eru þó til staðar. Ljóst er að undir ákvæðið falla ekki þau tilfelli þar sem 

hlutafjáreign móðurfélags í öðru félagi er yfir 50% þar sem slík tilfelli eru felld undir gildissvið 

1. mgr. greinarinnar.42 Ákvæðið tekur því á þeim tilfellum þar sem móðurfélag á minna en 

50% af heildarhlutafé í félagi en fer samt sem áður með yfirráð í því. Í ákvæðinu er minnst á 

yfrráð á grundvelli samninga en ekki er nánar tilgreint um hvers konar samninga getur verið 

að ræða. Hluthafasamkomulög eru þeir sem samningar sem helst gætu komið til greina í 

þessu samhengi, þá einkum ef í því væru ákvæði sem hægt væri að nýta til að hafa áhrif á 

stjórn félagsins.43 Gildi þeirra við skoðun á samstæðuhugtakinu er samt sem áður óljóst eins 

og gerð var grein fyrir hér að framan. Jafnframt er nauðsynlegt að huga að því hvað felst í því 

að fara með yfirráð yfir félagi í skilningi málsgreinarinnar. Hér skiptir meginmáli að yfirráðin 

séu þess eðlis að þau séu hvorki tímabundin né byggist á aðstæðum sem geti breyst 

auðveldlega.44 Yfirráðin sem geta byggst annaðhvort á hlutafjáreign eða samningum verða 

jafnframt að vera nokkurn vegin sambærileg við þá aðstöðu sem er fyrir hendi ef annað 

félagið færi með meirihluta atkvæða í hinu. Yfirráð í skilningi málsgreinarinnar geta til að 

mynda byggst á því að almennt megi gera ráð fyrir að nægur fjöldi annarra hluthafa sæki ekki 

hluthafafundi í félaginu til þess að það ógni yfirráðum félags sem á talsverðan hlut í 

viðkomandi félagi.45 

                                                           
40

 Frumvarp til laga um hlutafélög, þjsk. 51., 49. mál  
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf 
[sótt á vefinn 16.4.2011], bls. 42. 
41

 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga, bls. 77. 
42

 Sama heimild, bls. 78. 
43

 Sama heimild, bls. 79. 
44

 Sama heimild, bls. 80 - 81. 
45

 Frumvarp til laga um hlutafélög, þjsk. 51., 49. mál  
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Í ákvæðinu sjálfu kemur ekki beinlínis fram né verður það lesið úr 

lögskýringargögnum sem greininni fylgja með óyggjandi hætti, að það nái erlendra 

móðurfélaga íslenskra félaga og erlendra dótturfélaga íslenskra félaga. Fræðimenn hafa þó 

komist að þeirri niðurstöðu hvað varðar erlend dótturfélög íslenskra félaga að við athugun á 

samstæðutengslum félaga sé eðlilegt að líta einnig til erlendra dótturfélaga íslenskra félaga. 

Það getur til að mynda skipt máli þegar óbein samstæðutengsl eru mynduð. Þá hefur verið 

talið nauðsynlegt að líta ekki aðeins til hlutafjár eignar íslenskra dótturfélaga íslensks 

móðurfélaga í öðru félagi, heldur verður einnig talið nauðsynlegt að huga að því hvort erlend 

dótturfélög móðurfélagsins eigi einnig hlutafé í viðkomandi félagi. Öndverð skýring 

samstæðuhugtaksins, hefur verið talin valda hættu á því að tilgangi þess verði ekki náð með 

viðunandi hætti.46 Hvað varðar erlend móðurfélög íslenskra félaga þá verður ekki talið unnt 

að beita sama sjónarmiði um stöðu þeirra eftir samstæðuhugtakinu og gerð var grein fyrir 

varðandi erlend dótturfélög íslenskra félaga. Sú niðurstaða byggir á því sjónarmiði að 

félögum beri að fara að löggjöf þess ríkis innan lögsögu hvers það hefur heimilisfesti og það 

sé því ekki unnt að leggja skyldur á erlend félög eftir landsrétti íslenska ríkisins.47 

 

4.2 Skilgreining félagasamstæðu í sænskum hlutafélagalögum 

Skilgreiningu félagasamstæðu er að finna í 11. gr. 1. kafla sænsku hlutafélagalaganna.48 

Samstæða félaga í skilningi hinna sænsku hlutafélagalaga telst mynduð ef móðurfélag eitt og 

sér eða ásamt dótturfélagi sínu fer með yfirráð í lögaðilanum. 

Yfirráð í skilningi sænsku hlutafélaganna geta myndast með fernum hætti. Félag telst í 

fyrsta lagi fara með yfirráð í lögaðila ef það á meira en 50% hlutafjár í félaginu ásamt því að 

það fari með samsvarandi magn atkvæðisréttar í því og telst þá félagið móðurfélag 

lögaðilans, sbr. 1. tl. 1. mgr. 11 gr. 1. kafla sænsku hlutafélagalaganna. Í því felst að 

nauðsynlegt er að viðkomandi félag fari með að minnsta kosti 51% atkvæða í félaginu. Ef tvö 

félög færu hvort um sig með 50% atkvæða í félaginu væri hvorugt þeirra móðurfélag í 

skilningi ákvæðisins og félögin mynduðu þar af leiðandi ekki samstæðu félaga.49 

                                                                                                                                                                                     
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0051.pdf 
[sótt á vefinn 16.4.2011], bls. 42. 
46

 Stefán Már Stefánsson, Samstæður hlutafélaga, bls. 150 – 151. 
47

 Sama heimild, bls. 150. 
48

 Aktiebolagslag (2005:551). 
49

 Sandeberg, Catarina af, Aktiebolagsrätten. Stokkhólmi 2008, bls. 36. 
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Í öðru lagi getur félag sem á hlutafé í öðrum lögaðila farið með yfirráð yfir honum á 

grundvelli hluthafasamkomulags sem kveður á um ákveðna meðferð atkvæðisréttar í 

lögaðilanum, sbr. 2. tl. 1 mgr. 11 gr. 1. kafla sænsku hlutafélagalaganna. Fari félagið með 

meira en 50% atkvæðisréttar í lögaðilanum á grundvelli hluthafasamkomulagsins telst það 

móðurfélag lögaðilans. Í sænsku hlutafélagalögunum eru engin ákvæði sem fjalla um 

hluthafasamkomulög. Þau geta því í raun verið á hvaða formi sem er, munnleg eða skrifleg, 

og hafa þau aðeins skuldbindingargildi á milli viðkomandi hluthafa en ekki fyrir viðkomandi 

félag eða annarra hluthafa í því.50 Af ákvæðinu leiðir að félag þarf ekki að eiga meirihluta 

hlutafjár í félagi til þess að geta farið með yfirráð yfir því á grundvelli gilds 

hluthafasamkomulags. 

Í þriðja lagi getur félag orðið móðurfélag annars lögaðila ef það ásamt því að eiga 

hlutafé í lögaðilanum hefur rétt til þess að tilnefna eða ráðstafa meira en helmingi sæta í 

stjórn viðkomandi lögaðila 3. tl. 1. mgr. 11. gr. 1. kafla sænsku hlutafélagalaganna. Líkt og í 

ákvæði 2. tl. 1. mgr. 11. gr. 1. kafla, sem gerð var grein fyrir hér að framan, er aðeins 

nauðsynlegt að félag eigi hlutafé í félaginu til þess að þetta ákvæði virkist en magn 

hlutafjárins skiptir ekki máli. 

Í fjórða lagi er félag móðurfélag lögaðila í skilningi sænsku hlutafélagalaganna ef það 

á hlutafé í honum og verður talið fara með yfirráð yfir honum á grundvelli samninga við 

lögaðilann sjálfann, ákvæða í samþykktum viðkomandi lögaðila, samstarfssamningi á milli 

félagsins og viðkomandi lögaðila eða með öðrum sambærilegum samþykktum eða 

samningum sbr. 4. tl. 1. mgr. 11. gr. 1. kafla sænsku hlutafélagalaganna. Sú meginregla gildir 

að félög geta ekki samið sig undan lögboðnum skyldum sínum með samningnum þeim sem 

nefndir eru hér að framan. Hafi sænskt móðurfélag hins vegar gert samning við erlendan 

lögaðila sem í felst undanþága frá lögboðnum skyldum sænskra laga, en samningurinn hins 

vegar löglegur eftir lögum þess ríkis sem sænska félagið semur við, hefur verið talið að slíkur 

samningur sé gildur og sænskt félag geti talist móðurfélag erlends félags á grundvelli slíks 

samnings.51 

Að lokum geta svo óbeinar samstæður fallið undir skilgreiningu sænskra laga á 

hugtakinu félagasamstæða. Með óbeinum samstæðum er átt við þá aðstöðu þegar 

móðurfélag fer með yfirráð í lögaðila ásamt einu eða fleirum af dótturfélögum sínum, sbr. 2. 

                                                           
50

 Sandeberg, Catarina af, Aktiebolagsrätten, bls. 37. 
51

 Sama heimild, bls. 38. 
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mgr. 11. gr. 1. kafla sænsku hlutafélagalaganna.52 Slík yfirráð geta verið á grundvelli þess að 

félögin eigi meirihluta hlutafjár í lögaðila ásamt því að fara með meirihluta atkvæðisréttar í 

honum, sbr. 1. tl. 2. mgr. 11. gr. 1. kafla sænsku hlutafélagalaganna, að félögin eigi hlutafé í 

lögaðila og fari með meirihluta hlutafjár í honum á grundvelli hluthafasamkomulags, sbr. 2. 

tl. 2. mgr. 11. gr. sænsku hlutafélagalaganna og loks ef félögin eiga hlutafé í lögaðila og hafa 

jafnframt vald til þess að tilnefna og reka meirihluta stjórnarmanna í honum, sbr. 3. tl. 2. 

mgr. 11. gr. sænsku hlutafélagalaganna. Um þessi skilyrði gilda sömu sjónarmið og ef 

móðurfélag eitt fer með þessi réttindi og gerð var grein fyrir hér að framan. 

Félagasamstæða í skilningi sænskra hlutafélaga verður aðeins talið mynduð ef 

móðurfélag samstæðunnar er sænskt hlutafélag sem stofnað er eftir skilyrðum sænskra laga 

þar að lútandi og skráð hjá sænsku félagaskránni. Erlendum móðurfélögum sem eiga sænsk 

dótturfélög ber því að fara eftir þeim reglum um samstæður hlutafélaga sem gilda í því ríki 

þar sem viðkomandi móðurfélag hefur heimilisfesti. Hvað varðar þau skilyrði sem félag þarf 

að uppfylla til að geta talist dótturfélag sænsks móðurfélags er í raun aðeins gerð sú krafa að 

um lögaðila sé að ræða. Erlendir lögaðilar geta því fallið undir skilgreiningu greinarinnar á 

dótturfélagi og skiptir félagaform lögaðilans ekki máli.53 

 

4.3 Skilgreining félagasamstæðu í norskum hlutafélagalögum 

Félagasamstæður eru skilgreindar í grein 1-3 í II. kafla norsku hlutafélagalaganna54. 

Skilgreiningu norsku hlutafélagalaganna á samstæðu hugtakinu og skilyrðum fyrir myndun 

samstæðu var breytt frá eldri lögum með gildisstöku núgildandi hlutafélagalaga. Fram kemur 

í áliti nefndar sem skipuð var til að gera tillögur að nýrri hlutafélagalöggjöf, að endurskoðað 

félagasamstæðuhugtak taki að einhverju leyti mið af skilgreiningu félagasamstæðu í sjöundu 

félagaréttartilskipuninni sem fjallar um ársreikninga. Að mati nefndarinnar er nauðsynlegt að 

samstæðu skilgreiningar laga um ársreikninga og hlutafélagalaga séu, vegna tengslanna sem 

eru á milli laganna. Skilgreining norsku hlutafélagalaganna á félagasamstæðu hefur verið 

aðlöguð að þörfum félagaréttarins til þess að tryggt sé að tekið sé mið af þeim þáttum sem 

sérstaka þýðingu hafa á sviði félagaréttarins. Kjarni samstæðuhugtaksins bæði í hinum 

norsku ársreikningslögum og norsku hlutafélalögunum er krafan um að til þess að félag geti 
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talist móðurfélag annars félags að það fari með yfirráð yfir öðru félagi, það er 

dótturfélaginu.55 Í 1. mgr. greinar 1-3 hinna norsku hlutafélagalaga kemur fram að 

móðurfélag og dótturfélög þess myndi í sameiningu samstæðu félaga. 

Samkvæmt skilgreiningu norskra laga eru yfirráð alltaf fyrir hendi ef félagið á svo 

marga hluti í viðkomandi félagi að það fari með meirihluta atkvæða í því, sbr. 1. tl. 2. mgr. 

greinar 1-3. Það að fara með meirihluta atkvæða í félagi felur sér kröfu þess efnis að 

viðkomandi félag sem talist gæti móðurfélag eftir skilgreiningu laganna, fari með í það 

minnsta 51% atkvæðamagns í félaginu. Jafnframt telst félag alltaf móðurfélag annars félags 

ef það hefur rétt til að tilnefna eða setja af meirihluta meðlima í stjórn viðkomandi félags, 

sbr. 2. tl. 2. mgr. greinar 1-3. Ljóst er að skilyrði annars töluliðar er nátengt skilyrði fyrsta 

töluliðar og aðeins í undantekningartilfellum myndi félag vera móðurfélag annars félags 

eingöngu á grundvelli skilyrðisins.56 

Félag er móðurfélag annars félags ef það hefur yfirráð yfir félaginu á grundvelli annað 

hvort samninga um meðferð atkvæðisréttar eða sem eigandi atkvæðisréttar, sbr. 2. mgr. 

greinar 1-3. Samningur um meðferð atkvæðisréttar gæti til dæmis verið 

hluthafasamkomulag. Í lögskýringargögnum með greininni kemur fram að ekki sé alltaf 

nauðsynlegt að félag búi yfir hreinum meirihluta atkvæðisréttar til þess að geta talist 

móðurfélag annars félags. Félag geti talist hafa yfirráð yfir öðru félagi þrátt fyrir að fara til 

dæmis aðeins með 35% atkvæða í félagi ef ljóst er á grundvelli fyrri hluthafafunda í félagi að 

slíkt atkvæðamagn sé nægjanlegt til þess að fara með yfirráð yfir félagi.57  

Í 4. mgr. greinar 1-3 er tekið fram að réttindi þau sem dótturfélög móðurfélagsins 

kunna að búa yfir eða þeir sem stunda viðskipti í eigin nafni en í gegnum reikninga 

móðurfélagsins skuli teknir með þegar leyst er úr því hvort skilyrði fyrsta og annars töluliðar 

annarar málsgreinar eru uppfyllt. Óbeinar samstæður falla því undir gildissvið samstæðu 

skilgreiningar norsku hlutafélagalaganna. 

Hvað varðar stöðu erlendra móðurfélaga norskra félaga þá verður ekki lesið úr 

greininni sjálfri eða lögskýringargögnum sem henni fylgja að erlend móðurfélög norskra 

félaga falli undir samstæðuskilgreiningu norskra hlutafélagalaga sem hér að framan hefur 

verið gerð grein fyrir. Rétt er að taka fram að í grein 1-4 hinna norsku hlutafélagalaga er 
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sérstaklega gerð grein fyrir því hvaða félög það eru sem samsömuð verði með félögum þeim 

sem gerð var grein fyrir í grein 1-3. Í ákvæðinu er sérstaklega gerð grein fyrir því annars vegar 

hvaða ákvæði laganna það eru sem gilda einnig fyrir norsk félög hvers móðurfélög eru erlend 

og hvaða skilyrði þarf að uppfylla í þeim efnum. Jafnframt er tekið fram í grein 1-4 hvaða 

greinar laganna það eru sem verði ekki taldar erlendra dótturfélaga norskra félaga. Þær 

greinar sem þar eru nefndar eru annars vegar ákvæði greinar 4-26 sem fjallar um rétt 

móðurfélags til þess að leysa til sín hluti í dótturfélagi sínu, eigi móðurfélagið meira en 90% 

hlutafjár í félaginu. Hins vegar er það ákvæði greinar 6-16 sem fjallar um upplýsingaskyldu 

erlends dótturfélags vegna tengsla þess við móðurfélag sitt. Af því verður að telja að unnt sé 

að gagnálykta á þá lund að önnur ákvæði sem fjalla um réttindi og skyldur dótturfélaga eftir 

norskum hlutafélagalögum nái einnig til erlendra dótturfélaga norskra félaga. Jafnframt falli 

þau undir skilgreiningu norskra laga á samstæðuhugtakinu. Nauðsynlegt sé því að taka einnig 

tillit til erlendra dótturfélaga norskra félaga við skýringu samstæðuhugtaksins. 

 

4.4. Skilgreining félagasamstæðu að dönskum hlutafélagalögum 

Við gildistöku nýrra hlutafélagalaga í Danmörku árið 200958 var skilgreiningu 

samstæðuhugtaksins breytt frá tíð eldri laga. Breytingin sem gerð var á 

samstæðuskilgreingunni fól í sér breytingu á þeim skilyrðum sem félag þarf að uppfylla til að 

geta verið móðurfélag annars félags. Taka þær breytingar sem gerðar voru á 

samstæðuskilgreiningunni mið af skilgreiningu þess í ársreikningatilskipuninni (83/349/EEC) 

59 og þeim skilgreiningum sem er að finna í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.60 En jafnframt 

eru með breytingunni ákvæði 1. mgr. 24. gr. tilskipun 77/91, annarri 

félagaréttartilskipuninni61 og 2. gr. gegnsæistilskipunarinnar (2004/106/EC)62 innleidd í hin 

dönsku hlutafélagalög. Sú ákvörðun danskra yfirvalda að byggja samstæðuskilgreiningunna á 
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framangreindum skilgreiningum byggir á því sjónarmiði að þar sem ekki er til nein alþjóðleg 

skilgreining á samstæðuhugtakinu innan félagaréttarins sé eðlilegt að taka mið af þeim við 

mótun hugtaksins í hlutafélagalögum.63 

Í 6. gr. laganna kemur fram að móðurfélag og dótturfélög þess myndi í sameiningu 

samstæðu félaga. Ef fleiri en eitt félag geti talist uppfylla skilyrði þau sem sett eru fram í 7. 

gr. laganna er aðeins það félag sem í raun fer með yfirráð yfir fjárhags- og 

rekstrarákvörðunum félagsins. Með þessu er lögð áhersla á þá breytingu að í skilgreiningu 

samstæðuhugtaksins er nú lögð áhersla á það hvaða félag það er sem fer með raunveruleg 

yfirráð í félagi í stað þess að leggja áherslu á formleg skilyrði yfirráða líkt og eldri lög gerðu. 

Breytingin á skýringu þess hvað felst í að félag fari með raunveruleg yfirráð í öðru félagi er 

gerð með tilliti til breytinga sem gerðar voru á ársreikningatilskipuninni (83/349/EEC)64. Með 

breytingunum sem gerðar voru á tilskipuninni var aðildarríkjum ESB heimilað að falla frá 

kröfu um að til þess að félag geti talist móðurfélag annars félags, verði það að eiga hluti í 

hinu síðar nefnda félagi. Það er því er mögulegt skv. hinum nýju lögum að félag sé 

móðurfélag annars félags án þess þó að það eigi hluti í félaginu en fari samt sem áður með 

raunveruleg yfirráð yfir því. Fram kemur þó í athugasemdum með lögunum að ljóst sé að slík 

tilfelli komi til með að verða afar fá.65  

Félag er móðurfélag annars félags ef það fer beint eða óbeint ásamt dótturfélagi sínu 

á meira en helming atkvæða í félagi sbr. 2. mgr. 7. gr. dönsku hlutafélagalaganna. Hér skiptir 

fyrst og fremst máli að horfa til hversu mörg atkvæði félag fer með en ekki hversu marga 

hluti það á í viðkomandi félagi. Það er af þeirri ástæðu að með nýju lögunum er, eins og áður 

segir, fallið frá kröfu um að félag verði að eiga hluti í félagi til þess að geta talist móðurfélag 

þess, getur í sérstökum tilfellum verið að þrátt fyrir að félag eigi meirihluta atkvæðisréttar í 

félagi þá sé það ekki það félag sem fer með raunveruleg yfirráð í félaginu og sé því ekki 

móðurfélag viðkomandi félags. Með þessu er lögð eins konar öfug sönnunarbyrði á félög sem 

eru í þeirri stöðu að það félag sem á meira en 50% atkvæðisréttar í félaginu er ekki það félag 

sem fer með raunveruleg yfirráð í félaginu. Það félag sem telur sig fara með raunveruleg 

yfirráð yfir félagi þar sem sú er raunin, þarf því að sanna með fullnægjandi hætti að það félag 

sem telst eftir þessari grein vera móðurfélag annars félags sé það ekki. Við mat á því hvort 
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félag telst vera móðurfélag annars félags í skilningi greinarinnar verður einnig að horfa til 

þess hvort takmarkanir eru á meðferð atkvæðisréttar í samþykktum félagsins. Séu til dæmis 

gerðar þær takmarkanir að einstakur aðili geti aðeins að hámarki farið með 5% atkvæða í 

félagi þrátt fyrir að eiga e.t.v. í raun 60% félaginu þá telst félag ekki vera móðurfélag félagsins 

í skilningi greinarinnar.66 

Félag getur einnig verið móðurfélag annars félags þrátt fyrir að eiga ekki meira en 

helming atkvæða í félagi, uppfylli það eitthvert þeirra fjögurra skilyrða sem fram koma í 3. 

mgr. 7 gr. hinna dönsku hlutafélagalaga. Í fyrsta lagi getur félag talist vera móðurfélag annars 

félags í skilningi greinarinnar ef það fer með meirihluta atkvæð í félaginu á grundvelli 

samninga við aðra hluthafa, sbr. 1. tl. 3. mgr. 7. gr. laganna. Telja verður sennilegt með tilliti 

til túlkunar á sambærilegu ákvæði eldri danskra hlutafélagalaga að í því felist að krafa um að 

móðurfélag fari með að minnsta kosti 51% atkvæða í félagi á grundvelli 

hluthafasamkomulags.67 Rétt er að taka fram hér að slíkt samkomulag á milli hluthafa hefur 

aðeins áhrif þeirra á milli en er ekki bindandi fyrir aðra hluthafa eða félagið sem samið erum 

meðferð atkvæðisréttar í.  

Í öðru lagi getur félag verið móðurfélag annars félags ef það hefur á grundvelli laga 

eða samþykkta viðkomandi félags vald til þess að stjórna fjárhags- og rekstrarstefnu 

félagsins, sbr. 2. tl. 3. mgr. 7. gr. laganna. Í ákvæðinu felst að aðeins er nauðsynlegt að félag 

hafi rétt á því að fara með þau völd í stjórn félags sem gerð er grein fyrir í ákvæðinu. Það er 

því ekki nauðsynlegt að félag nýti sér raunverulega þann rétt sem það hefur í þessu 

sambandi.68 

Í þriðja lagi er félag móðurfélag annars félags ef það hefur vald til þess að bæði tilefna 

og reka meirihluta meðlima þeirrar stjórnar félagsins sem fer með yfirstjórn þess, sbr. 3. tl. 3. 

mgr. 7. gr. laganna. Félag sem er í þessari stöðu gagnvart dótturfélaginu fer í yfirgnæfandi 

fjölda tilfella einnig með meirihluta atkvæða í viðkomandi félagi. En í þeim tilfellum sem falla 

þar fyrir utan verður ekki talið að eignarhlutur viðkomandi félags skipti meginmáli ef það 

hefur sannalnlega vald til þess að stjórna ráðningum einstaklinga í stjórn félagsins. Að lokum 

er rétt að minnast á að í „meirihluta“ í skilningi ákvæðisins hefur verið talið nægjanlegt að 

félag hafi völd til þess að stjórna ráðningum 51% eða fleiri stjórnarmanna.69 
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Í fjórða lagi verður félag talið móðurfélag annars félags ef það fer með meirihluta 

atkvæða á hluthafafundum eða öðrum samsvarandi stjórnunarvettvangi og fari því með 

raunveruleg yfirráð yfir viðkomandi félagi, sbr. 4. tl. 3. mgr. 7. gr. laganna. Nauðsynlegt er að 

þetta ástand sé nokkuð varanlegt til þess að félögin teljist mynda með sér félagasamstæðu. 

Ef ljóst er á grundvelli fyrri hluthafafunda að nægilegt sé að félag fari með t.d. 40% atkvæða í 

félagi til þess að það fari með raunveruleg yfirráð yfir félagi, þá teljast félögin hafa myndað 

mér sér samstæðu félaga.70  

Jafnframt kemur fram í 4. mgr. 7. gr. laganna að nauðsynlegt sé að taka tillit til 

atkvæðisréttar félags sem fylgt getur nýtanlegum kaup- og áskriftarrétti viðkomandi félags. 

Það er sett sem skilyrði fyrir því að unnt sé að líta til atkvæðisréttar á grundvelli 

framangreinds að virkjun hans hvíli aðeins á einhliða ákvörðun þess aðila sem býr yfir 

honum. Að mati löggjafans er með þessu nýmæli í skilgreiningu samstæðu félaga tryggt að 

tekið sé tillit til raunverulegs eignarhalds á félagi þegar metið er hvort félög teljist hafa 

myndað með sér samstæðu félaga.71  

Að lokum er svo tekið fram í 5. mgr. 7. gr. að undir skilgreiningu samstæðuhugtaksins 

að dönskum rétti falli einnig óbeinar samstæður. Það sé því nauðsynlegt við mat á því hvort 

samstæðutengsl á milli félaga hafi myndast að ekki aðeins sé tekið tillit til þeirra eignarhluta 

sem móðurfélag á í félagi, heldur þarf einnig að huga að því hvort önnur dótturfélög 

viðkomandi móðurfélags eigi hluti í viðkomandi félag. Með þessu ákvæði er því komið í veg 

fyrir mögulega sniðgöngu af hálfu félaga á samstæðuhugtakinu og að félög geti í krafti 

samstæðutengsla falið hið raunverulega eignarhald á félagi.72 

 Þegar hugað er að því hvort og þá af hvaða leyti erlend móðurfélög og dótturfélög 

geta fallið undir skilgreiningu félagasamstæðu hinna dönsku hlutafélagalaga er ljóst af 

lögunum að erlend móðurfélög falla ekki undir skilgreiningu hugtaksins. Fram kemur í 

athugasemdum laganna að undir gildissvið laganna falli aðeins dönsk félög og erlend 

móðurfélög danskra félaga falli því að meginstefnu til ekki undir gildissvið þeirra þrátt fyrir að 

þau eigi dönsk dótturfélög.73 Hvað varðar hins vegar erlend dótturfélög verður talið 

nauðsynlegt að hafa önnur sjónarmið í huga við mat á því hvort og þá af hvaða leyti þau falli 

undir samstæðu skilgreiningu hinna dönsku hlutafélagalaga. Þar sem hinu danska 
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móðurfélagi viðkomandi erlends dótturfélags ber að fara eftir ákvæðum hinna dönsku 

hlutafélagalaga verður talið að því beri einnig að uppfylla skyldur þær sem lagðar eru á það 

eftir dönsku hlutafélaglögunum gagnvart hinu erlenda dótturfélagi. Erlend dótturfélög falli 

því undir skilgreiningu danskra hlutafélagalaga á samstæðuhugtakinu. Þó verða ekki lagðar 

skyldur á hið erlenda dótturfélag eftir ákvæðum danskra hlutafélagalaga. Samantekið er því 

niðurstaðan sú að erlend móðurfélög falla ekki undir samstæðu skilgreiningu dönsku 

hlutafélaganna. Öðru máli gegnir um erlend dótturfélög danskra hlutafélaga. Dönskum 

móðurfélögum erlendra félaga ber að uppfylla skyldur sínar gagnvart hinu erlenda 

dótturfélagi, hið erlenda dótturfélag getur einnig notfært sér þau réttindi sem dótturfélögum 

eru veitt eftir dönskum hlutafélagalögum en ekki verða lagðar á hið erlenda dótturfélag 

skyldur eftir lögunum. Um þær skyldur sem lagðar eru á hið erlenda dótturfélag fer eftir 

löggjöf þess ríkis sem það hefur heimilisfesti í.74 

 

4.4. Ályktanir 

Af framangreindri umfjöllun má sjá að skilgreiningar norrænna hlutafélagalaga á 

samstæðuhugtakinu eru nokkuð sambærilegar að efni til. Nauðsynlegt er að til þess að 

samstæða falli undir samstæðuskilgreiningar ríkjanna að móðurfélag samstæðunnar sé 

hlutafélag. Hvað varðar form dótturfélaga sem tilheyra samstæðu þá er Svíþjóð eina ríkið 

sem fellir önnur félagaform en hlutafélagaformið undir skilgreiningu á dótturfélagi. Eins og 

fram kom hér að ofan er aðeins gerð sú krafa að um lögaðila sé að ræða en engar aðrar 

kröfur eru gerðar til forms hans.  

Jafnframt eiga skilgreiningarnar það allar sameiginlegt er að megin áherslan er lögð á 

athugun á því hvort félag fari með yfirráð yfir félagi og skiptir hlutafjáreign ekki höfuðmáli við 

þá athugun. Skilgreiningar norsku og dönsku hlutafélagalaganna á samstæðuhugtakinu eiga 

það sameiginlegt að taka mið af skilgreiningu þess í ársreikningatilskipuninni (83/349/EEC).75 

Hins vegar verður slíkt ekki lesið úr lögskýringargögnum þeim sem fylgja sænsku og íslensku 

hlutafélagalöggjöfinni. 

 Samstæðuskilgreining hinna dönsku hlutafélagalaga er sú sem síðast var tekin til 

gagngerrar endurskoðunar og er megin áherslan í henni lögð á athugun á því hvaða hluthafi 

það er sem fer með raunveruleg yfirráð yfir öðru félagi. Í henni er sérstaklega tekið fram að 
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mögulegt sé að sá hluthafi sem fer með meirihluta atkvæða í félagi sé ekki sá aðili sem fer 

með raunveruleg yfirráð yfir félagi. Ef sú er raunin þá telst viðkomandi félag ekki vera 

móðurfélag félagsins sem um ræðir. Sambærilegt ákvæði er ekki að finna í 

samstæðuskilgreiningum hinna ríkjanna og sker því samstæðuskilgreining dönsku 

hlutafélagalaganna sig úr að þessu leyti.  

 

Hvað varðar stöðu erlendra móðurfélaga í tengslum við skilgreiningu samstæðuhugtaksins 

þá er ljóst af umfjölluninni að erlend móðurfélög falla ekki undir skilgreiningu 

samstæðuhugtaksins að landsrétti ríkjanna. Það sama á hins vegar ekki við um erlend 

dótturfélög innlendra félaga. 

 Af umfjölluninni hér að framan má sjá að hin erlendu dótturfélög falla undir 

samstæðuskilgreiningu allra ríkjanna. Almennt taka skilgreiningar ríkjanna aðeins til 

dótturfélaga sem eru á hlutafélagaformi, en eins og áður hefur verið gerð grein fyrir þá er í 

hinum sænsku hlutafélagalögum aðeins gerð sú krafa að dótturfélag sé lögaðili. Af því leiðir 

að nægjanlegt er að erlent dótturfélag sænsks félags sé lögaðili. Jafnframt verður ekki talið 

skipta máli undir lögsögu hvaða ríkis hin erlendu dótturfélög hafa heimilisfesti. Hins vegar er 

í samstæðuskilgreiningum ríkjanna ekki tekin afstaða til þess að öðru leyti hvort og þá að 

hvaða leyti hin erlendu dótturfélög falli undir önnur ákvæði hlutafélagalaga ríkjanna sem 

fjalla um réttindi og skyldur félaga sem tilheyra samstæðu félaga. Norsku hlutafélagalögin 

skera sig þó úr að þessu leyti. En eins og gerð var grein fyrir í kafla 4.2 þá er í grein 1-4 hinna 

norsku hlutafélagalaga tekið fram hvaða félög það eru sem samsömuð verði með félögum 

þeim sem gerð er grein fyrir í grein 1-3. Almennt er þó ljóst að nauðsynlegt er að skoða 

einstök ákvæði hlutafélagalaga ríkjanna sem taka á samstæðum félaga til þess að skera úr 

um það hvort erlend móðurfélög eða dótturfélög geti fallið undir gildissvið þeirra. 

Ríkin eru öll aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu og því bundin af þeim lögum og 

reglugerðum sem gilda um félög innan svæðisins. Aðildarríkjum hins Evópska 

efnahagssvæðis er óheimilt að mismuna félögum sem hafa heimilisfesti innan lögsögu 

aðildarríkja svæðisins á grundvelli þjóðernis. Af því leiðir að félög sem hafa heimilisfesti 

innan lögsögu einhvers af aðildarríkjum svæðisins og hafa starfsemi innan lögsögu annars 

aðildarríkis er gert kleift að reka þar starfsemi á sömu skilyrðum og gilda um innlenda aðila 

að landsrétti viðkomandi aðildarríkis. Við athugun á því hvort erlend móðurfélög og erlend 

dótturfélög geti fallið undir einstök ákvæði hlutafélagalaga ríkjanna er því nauðsynlegt að 
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taka tillit til framangreindra skuldbindinga ríkjanna að EB/EES rétti. Verður því í næsta kafla 

gerð nánari grein fyrir því hvað felist í stofnsetningarréttinum. Jafnframt verður í kaflanum 

gerð grein fyrir þeim reglum sem gilda innan aðildarríkjanna varðandi það hvernig 

heimilisfesti félags sem hefur starfsemi innan svæðisins er ákvörðuð. 
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5. Stofnsetningarrétturinn 

Íslenska ríkið er aðili að samningi um Evrópska efnahagssvæðið og var stjórnvöldum veitt 

heimild til að staðfesta hann fyrir Íslands hönd með lögum um Evrópska efnahagssvæðið nr. 

2/1993. Samningurinn var svo staðfestur af Íslands hálfu þann 1. janúar 1994. Aðildarríki að 

samningi um Evrópska efnahagssvæðið eru annars vegar aðildarríki EFTA76 og hins vegar 

aðildarríki ESB77. Við gerð samningsins um Evrópska efnahagssvæðið var við það miðað að 

efnisreglur meginmáls hans væru sem líkastar efnisreglum Rómarsamningsins.78 

Rómarsamningurinn hefur að geyma grundvallarreglur Evrópusambandsins. Hann var 

undirritaður af fulltrúum þeirra 6 ríkja sem í upphafi mynduðu Efnahagsbandalag Evrópu, 

sem síðar varð að Evrópusambandinu, í Róm þann 25. Mars 1957.79 Samningurinn um 

Evrópska efnahagssvæðið tekur einkum á þeim efnisreglum sem snúa að markaðsbandalagi 

ESB eða hinum svokallaða innri markaði sambandsins. Þær efnisreglur sem hér er átt við eru 

þær reglur sem mynda hið svokallað fjórfrelsi sem er grundvöllur innri markaðarins. Í 

fjórfrelsinu felst að vöruflæði, för launþega, flutningar fjármagns og veiting þjónustu innan 

svæðisins er frjáls og án hafta.80 

 Félög sem hafa heimilisfesti innan lögsögu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins 

hafa á grundvelli 43. – 48. Gr. Rómarsamningurinn8182 og 31. – 34. gr. samnings um Evrópska 

efnahagssvæðið83, rétt til þess að setja á stofn varanlega atvinnustarfsemi í öðru aðildarríki 

með sömu skilyrðum og gilda um ríkisborgara og félög með heimilisfesti í viðkomandi ríki. 

Þessi réttur hefur verið kallaður stofnsetningarréttur og skiptist í frumstofnsetningarrétt og 

afleiddan stofnsetningarrétt. Frumstofnsetningarréttur felur það í sér að einstaklingur eða 

lögaðili stofnar félag frá grunni eða kaupir eða yfirtekur með öðrum hætti félag í öðru 

aðildarríki. Í hinum afleidda stofnsetningarrétti felst hins vegar að félag sem hefur 

heimilisfesti innan eins aðildarríkis hefur rétt til þess að setja á stofn umboðsskrifstofu, útibú 

eða dótturfélag innan yfirráðasvæðis annars aðildarríkis. Réttur félags til að nýta sér hinn 

afleidda stofnsetningarrétt er þó bundinn því skilyrði að viðkomandi félag hafi varanleg og 
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raunveruleg tengsl við eitthvert ákveðið aðildarríki.84 Félag telst hafa varanleg og 

raunveruleg tengsl við aðildarríki ef það uppfyllir þau skilyrði sem sett eru fram í 1. mgr. 48. 

gr. Rómarsamningsins. Þar kemur fram að félag teljist hafa varanleg og raunveruleg tengsl 

við aðildarríki ef það hefur þar skráða skrifstofu sína, aðalstöðvar félagsins eru þar eða ef það 

hefur aðal umsvif sín í viðkomandi aðildarríki. Aðildarríkjum Rómarsamningsins er óheimilt 

að mismuna einstaklingum og lögaðilum sem hafa heimilisfesti innan Evrópska 

efnahagssvæðisins á grundvelli þjóðernis og á það jafn við um beina og óbeina mismunun, 

sbr. 12. gr. Rómarsamningsins. Jafnframt er aðildarríkjum Rómarsamningsins óheimilt að 

hamla því að einstaklingar og lögaðilar geti fært sér stofnsetningarréttinn í nyt, óháð 

þjóðerni, sbr. 1. mgr. 43. gr. Rómarsamningsins.  

Bein mismunun á grundvelli þjóðernis felst í því að aðildarríki kemur í veg fyrir að 

einstaklingur eða lögaðili með heimilisfesti innan lögsögu annars aðilarríks geti notfært sér 

réttindi þau sem kveðið er á um í Rómarsamningnum, með vísan til þjóðernis viðkomandi 

einstaklings eða lögaðila. Dæmi um slíkt má finna í dómi Evrópudómstólsins í máli 2/74.85 

Málsatvik voru þau að Reyner, hollenskur ríkisborgari, sem var búsettur í Belgíu hugðist 

sækja um réttindi til að starfa sem lögfræðingur í Belgíu. Reyner uppfyllti formskilyrði 

belgískra laga þar að lútandi en var samt sem áður synjað með vísan til þess að hann hefði 

ekki belgískt ríkisfang. Reyner fór með málið fyrir Evrópudómstólinn sem komst að þeirri 

niðurstöðu að um væri að ræða óheimila mismunun á grundvelli þjóðernis og brot á 

stofnsetningarréttinum. 

 Í óbeinni mismunun felst að tiltekin lagaregla eða stjórnarframkvæmd einhvers 

tiltekins aðildarríkis felur ekki í sér augljósa mismunun á grundvelli þjóðernis en 

afleiðingarnar eru engu að síður þess eðlis að jafna má þeim við beina mismunun á 

grundvelli þjóðernis. Dæmi um óbeina mismunun má finna í dómi Evrópudómstólsins í máli 

61/77.86 Málavextir voru þeir að írska ríkið setti reglur þess efnis að skipum yfir ákveðinni 

stærð væri óheimilt að veiða á ákveðnum svæðum innan írsku fiskveiðilögsögunnar. Að mati 

dómstólsins var sannað að reglurnar bitnuðu eingöngu á hollenskum og frönskum 

sjómönnum sem þurftu fjarlægðar vegna að nota stærri skip við veiðarnar en írskir sjómenn. 
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Reglurnar fælu því í sér óbeina mismunun gagnvart hollenskum og frönskum sjómönnum 

sem höfðu um árabil stundað veiðar á svæðinu. 

Þrátt fyrir að aðildarríkjum sé, eins og áður segir, að meginstefnu til óheimilt að setja 

reglur sem fela í sér hömlur á rétti einstaklinga og lögaðila innan svæðisins til þess að nýta 

sér stofnsetningarréttin, sbr. 1. mgr. 43. gr. Rómarsamningsins, þá eru undantekningar þar á 

sem fram koma í 45. og 46. gr. Rómarsamningsins. Þessar undantekningar fela í sér að 

heimilt er að takmarka rétt til stofnsetningar með vísan til þess að starfsemi falli undir 

meðferð opinbers valds, ef takmarkanirnar styðjast við sjónarmið er snúa að allsherjarreglu, 

almannaöryggi eða almannaheilbrigði. Talið hefur verið að þessi undantekningarákvæði beri 

að skýra þröngt til þess að tryggja að sem mest frelsi ríki á öllu samningssvæðinu.87 

Jafnframt hefur dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að unnt sé að réttlæta reglur 

sem eru til þess fallnar að hindra eða draga úr áhuga einstaklinga og lögaðila til að færa sér 

stofnsetningarréttinn í nyt ef þær uppfylla fjögur ákveðin skilyrði. Þessi skilyrði voru sett 

fram í dómi dómstólsins í máli 55/94.88 Í fyrsta lagi verða þær að gilda án mismununar. Í öðru 

lagi verður að vera unnt að réttlæta þær með vísan til óhjákvæmilegra þjóðfélagshagsmuna í 

almannaþágu. Í þriðja lagi verða þær að vera til þess fallnar að ná fram því markmiði sem 

stefnt er að með setningu þeirra. Loks er nauðsynlegt að reglurnar gangi ekki lengra en 

nauðsynlegt er til að ná því markmiði sem stefnt er að. 

 Eins og fram hefur komið hér að framan þá er meginreglan sú að aðildarríkjum 

Evrópska efnahagssvæðisins óheimilt að mismuna lögaðilum sem hafa heimilisfesti innan 

lögsögu aðildarríkja svæðisins á grundvelli þjóðernis. Þó er aðildarríkjunum heimilt að hafa í 

landsrétti sínum ákvæði sem valda því að staða innlendra aðila verður verri en þeirra erlendu 

aðila sem nýta sér möguleika stofnsetningarréttarins til þess að reka atvinnustarfsemi innan 

lögsögu viðkomandi ríkis. Slík mismunun er kölluð öfug mismunun. Slík mismunun hefur 

verið talin á grundvelli þess að aðeins er mælt fyrir um réttindi þeirra aðila sem hafa í hyggju 

að nýta sér stofnsetningarréttinn.89 Stofnsetningarrétturinn veitir félögum aðeins rétt til að 

njóta réttinda til jafns við innlend félög en skyldur verða aðeins lagðar á félög eftir landsrétti 

þess aðildarríkis þar sem heimilisfesti félagsins er. Aðstaðan getur því verið sú að félag njóti 

réttinda til jafns við innlend félög en skyldur þær sem lagðar eru á félagið að landsrétti þess 
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ríkis þar sem heimilisfesti félagsins er, séu ekki sambærilegar við þær skyldur sem lagðar eru 

á innlend félög.  

 

5.1. Ákvörðun á heimilisfesti félaga 

Þegar félagasamstæður hafa starfsemi sem nær yfir landamæri er nauðsynlegt að huga að 

því undir lögsögu hvaða ríkja einstök félög samstæðunnar falla. Á sviði félagaréttarins er ekki 

að finna alþjóðlegar reglur sem snúa að því hvernig ákvarða skuli undir lögsögu hvaða ríkis 

einstakt félag fellur. Á sviði EB/EES réttarins er heldur ekki að finna slíkar reglur og 

aðildarríkin notast við ólík viðmið þar að lútandi.90 Það eru tvær megin kenningar sem taka á 

því hvernig ákvarða skuli undir lögsögu hvaða ríkis ákveðið félaga fellur. Annars vegar er það 

svokölluð skrásetningarkenning91 og hins vegar hin svokallaða höfuðstöðvakenning.92 

 

5.1.1. Skrásetningarkenningin 

Í skrásetningarkenningunni felst að félag fellur undir lögsögu þess ríkis sem það hefur skráða 

skrifstofu í.93 Megin tenging félags við viðkomandi ríki er því opinbert heimilisfang félagsins 

ásamt skráningu í félagaskrá viðkomandi ríkis.94 Ríki sem taka mið af þessari kenningu í 

löggjöf sinni eru til að mynda Bandaríkin, Bretland og Norðurlöndin. Við þessa kenningu eru 

bæði kostir og gallar.  

Helsti kostur hennar er sá að tiltölulega auðvelt er að skera úr um hvert heimilisfesti 

félags er. Jafnframt er með skrásetningarkenningunni komið í veg fyrir þá lagalegu óvissu 

sem gæti myndast ef hluti aðalstjórnar félags væri fluttur til annars aðildarríkis án þess þó að 

breyting væri gerð á skráðu heimilisfangi félagsins. Félagið myndi þá samt sem áður falla 

undir lögsögu þess ríkis þar sem hið skráða heimilisfang væri, þrátt fyrir að hluti stjórnar þess 

væri staðsettur innan lögsögu annars ríkis.95 

Megin ókostur kenningarinnar er þó sá að á grundvelli hennar geta félög með 

tiltölulega einföldum hætti sniðgengið óhentugar eða strangar lagareglur ákveðins 
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aðildarríkis.96 Slík sniðganga gæti falist í því að stofnað væri félag innan lögsögu ríkis hvers 

löggjöf hentaði félaginu á einhvern hátt betur en löggjöf þess ríkis sem það hyggst hafa 

meginstarfsemi í. Eftir að félag hefur verið stofnsett í aðildarríki hvers löggjöf er hentug er 

svo til dæmis stofnað útibú í því aðildarríki þar sem félagið hyggst hafa meginstarfsemi sína 

og mögulega óhentug löggjöf þess ríkis þar með sniðgengin. Þessi ókostur 

skrásetningarkenningarinnar er vel þekktur í bandarískum félagarétti og hefur þar verið 

skilgreindur og kallast „Delaware – heilkennið97“.98 Í „Delaware – heilkenninu“ felst að í 

aðilar í félagarekstri í Bandaríkjunum sækjast eftir því að stofna félög innan lögsögu 

Delaware ríkis vegna þessu hve hagstæð löggjöf ríkisins er gagnvart félögum.99 Því er haldið 

fram að þessi tilhneiging aðila í félagarekstri setji pressu á önnur ríki Bandaríkjanna að aðlaga 

löggjöf sína enn frekar að þörfum aðila í félagarekstri.100 

 

5.1.2. Höfuðstöðvakenningin 

Í höfuðstöðvakenningunni felst að félag fellur undir lögsögu þess ríkis þar sem aðalstarfstöð 

félagsins er.101 Ákvörðun um það undir lögsögu hvaða ríkis einstakt félaga fellur er því 

ákveðin með því að athugað er hvar meginstarfsemi félagsins á sér stað óháð skráningarstað 

félagsins.102 Löggjöf á sviði félagaréttar í Þýskalandi og Frakklandi tekur mið af þessari 

kenningu.  

Helsti kostur höfuðstöðvakenningarinnar er sá að eftirlit með starfsemi viðkomandi 

félags verður auðveldara þar sem það er framkvæmt af yfirvöldum í því ríki þar sem megin 

starfsemi félagsins fer fram en ekki í því ríki þar sem félagið er skráð og hefur e.t.v. litla sem 

enga starfsemi.103 Með því að taka mið af höfuðstöðvakenningunni er félögum því gert 

erfiðara um vik að sniðganga óhentuga eða stranga löggjöf eins aðildarríkis, sem er eins og 

fram kemur hér að ofan megin ókostur skrásetningarkenningarinnar.104  
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Aðal ókostur kenningarinnar er hins vegar sá að erfitt getur verið að ákvarða í hvaða 

ríki félag hefur aðalstarfstöð sína.105 Viðmið um það hvar aðalstarfstöð félags er getur tekið 

mið af því hvaðan félagi er raunverulega stjórnað, hvar meginhluti starfseminnar fer fram 

eða hvar aðalstjórn félags hefur starfstöð sína.106 Tækniframfarir hafa einnig flækt það 

hvernig skera skuli úr um framangreint, því í dag er aðstaðan sú að félagi getur í raun og veru 

verið stýrt hvaðan sem er úr heiminum.107  

 

5.1.3. Dómar Evrópudómstólsins 

Eins og áður segir er ekki að finna neina löggjöf á sviði félagaréttar innan Evrópusambandsins 

sem tekur á því hvernig ákvarða skuli undir lögsögu hvaða ríkis ákveðið félag skuli falla. Þegar 

niðurstöður dóma Evrópusambandsins eru skoðaðir með tilliti til þeirra tveggja megin 

kenninga er taka á ákvörðun á heimilisfesti félaga, verður heldur ekki séð að dómurinn taki 

með afgerandi hætti afstöðu til þess hvort aðildarríkjum sambandsins beri að miða við 

höfuðstöðvakenninguna eða skrásetningarkenninguna. Verður hér gerð grein fyrir tveimur 

dómum þar sem dómstóllinn hefur með óbeinum hætti vikið að því hvernig ákvarða skuli 

undir lögsögu hvaða ríkis ákveðið félag skuli falla 

 

5.1.3.1. Mál C-81/87 – Daily Mail 

Í fyrra málinu, máli 81/87108, Daily Mail, voru atvik með þeim hætti að félag sem stofnað var í 

Bretlandi og hafði þar aðalskrifstofur sínar, hugðist flytja þær til Hollands en halda samt sem 

áður áfram að hafa opinbert heimilisfang sitt í Bretlandi og halda þar með stöðu sinni sem 

félag innan breskrar lögsögu. Bresk yfirvöld gerðu þá kröfu að félagið myndi selja ákveðinn 

hluta af eignum sínum áður en hægt væri að samþykkja flutning á aðalskrifstofu félagsins. 

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að þessi krafa breskra yfirvalda fæli ekki í sér hindrun 

á stofnsetningarréttinum. Í því samhengi benti dómstóllinn á að á ekki væri að finna 

samræmdar reglur á sviði EB/EES réttarins sem tækju á því hvað aðildarríkin ættu að miða 

við þegar þau skæru úr um undir lögsögu hvaða ríkis ákveðið félag fellur. Aðildarríkjunum 

væri því í sjálfsvald sett hvað þau kysu að miða við þegar skorið væri úr um hvert heimilisfesti 
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félaga væri. Niðurstaða dómsins hefur verið mjög umdeild og hafa ýmsir fræðimenn túlkað 

niðurstöðu dómstólsins með þeim hætti að hún sé í raun staðfesting þess að 

höfuðstöðvakenningin sé í samræmi við EB/EES réttinn. Sú túlkun á niðurstöðu dómstólsins 

er þó umdeild. 

Það verður því að telja að það sé erfiðleikum bundið að draga afdráttarlausa ályktun 

af niðurstöðu dómsins í málinu þess efnis að höfuðstöðvakenningin sé í samræmi við EB/EES 

réttinn.109 Jafnframt hefur niðurstaðan verið gagnrýnd með vísan til þess að félög eigi geta 

flutt hluta af starfsemi sinni án hindrana á milli aðildarríkja með því til dæmis að stofna 

útibú, dótturfélag eða skrifstofu og hömlur á þeim rétti félaganna sem ekki væri hægt að 

réttlæta yrðu taldar brjóta á ákvæði 43. gr. Rómarsamningsins. Félög sem hafa heimilisfesti 

innan aðildarríkjanna geta þó ekki með vísan til stofnsetningarréttarins í 43. gr. 

Rómarsamningsins krafist þess að eiga óheftan rétt til þess að flytja skrifstofur sínar eða 

starfsemi á milli aðildarríkja en haldið samt óbreyttri lagalegri stöðu innan upphaflega 

aðildarríkisins.110 

 

5.1.3.2. Mál C-212/97 – Centros  

Í síðara málinu, máli 212/97111, Centros, voru atvik með þeim hætti að dönsk hjón stofnuðu 

félag í Bretlandi en vildu svo í kjölfar stofnunar félagsins í Bretlandi setja á fót útibú frá 

félaginu í Danmörku. Félag hjónanna hafði enga raunverulega starfsemi í Bretlandi og átti öll 

starfsemi þess að fara fram í Danmörku. Danska fyrirtækja- og félagaskráin synjaði skráningu 

útibús félagsins á þeim grundvelli að með því að setja á fót útibú í Danmörku þar sem félagið 

hefði í raun megin starfsemi sína væri verið að gera tilraun til þess að sniðganga kröfu 

danskra laga um lágmarkshlutafé hlutafélaga. Í Bretlandi voru á þeim tíma engar kröfur 

gerðar til lágmarkshlutafjár í hlutafélögum ólíkt því sem var og er í Danmörku. Dómstóllinn 

komst að þeirri niðurstöðu að synjun dönsku fyrirtækja og félagaskrárinnar á skráningu 

útibús félagsins fæli í sér brot á stofnsetningarréttinum sem kveðið væri á um í 43. gr. 

Rómarsamningsins og ekki væri unnt að réttlæta synjunina með neinum hætti. Jafnframt tók 

dómstóllinn það fram í niðurstöðu sinni að, það að einstaklingur sem hyggst stofna félag 

kjósi að stofna það í því aðildarríki sem hefur að hans mati hentugustu löggjöfina fyrir félagið 
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og setji síðan á stofn útibú í því aðildarríki sem fyrirhugað er að meginstarfsemi félagsins fari 

fram í, feli ekki í sér misnotkun á stofnsetningarréttinum. Byggist það á þeim rétti sem 

félögum er veittur í 1. mgr. 43. gr. Rómarsamningsins, til þess að setja á fót útibú innan 

aðildarríkjanna og er veittur félögum til þess að tryggja virkni innri markaðarins. Dómstóllinn 

tók það að lokum fram að þessi niðurstaða fæli ekki í sér að aðildarríkjum væri óheimilt að 

grípa til aðgerða í þeim tilgangi að taka á sviksamlegu athæfi.  

Niðurstaða dómstólsins hefur verið túlkuð með þeim hætti að hún hafi það í för með 

sér að eftir EB/EES réttinum sé félag bundið að lögsögu þess ríkis sem það er skráð í en ekki 

lögsögu þess ríkis sem megin starfsemi félagsins fer fram í. Niðurstaðan hafi það því í för 

með sér að líkur séu á því að höfuðstöðvakenningin verði talin ósamræmanleg EB/EES 

réttinum.112 

 

5.1.4. Ályktanir 

Ljóst er af umfjölluninni hér að ofan að aðildarríkjum Evrópska efnahagsvæðisins ber að 

meginreglu til að veita öllum félögum óháð þjóðerni sambærileg réttindi. Það er aðeins í 

afmörkuðum tilfellum þar sem aðildarríkjunum verður talið unnt að réttlæta mismunandi 

meðferð félaga með vísan til þjóðernis þeirra. Hvað varðar ákvörðun á þjóðerni félags er eins 

og áður segir ekki að finna neinar samræmdar reglur í EB/EES réttinum þar að lútandi. 

Aðildarríkin hafa eins og gerð var grein fyrir í umfjöllun hér að ofan ólík viðmið í þeim efnum. 

Með vísan til dóma þeirra sem reifaðir hafa verið hér að framan verður ekki séð að 

tekin hafi verið afstaða til þess með afgerandi hætti hvernig ákvarða skuli heimilisfesti félaga 

innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins. Af því leiðir að stjórnendur félagasamstæðna 

sem starfa innan lögsögu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins verða að vera meðvitaðir 

um ólíkar reglur aðildarríkjanna að því er snýr að ákvörðun á heimilisfesti einstakra félaga 

samstæðunnar. 

Ljóst er að í einhverjum tilfellum gæti hinar ólíku kenningar sem aðildarríkin taka mið 

af við ákvörðun á heimilisfesti félaga valdið lagalegum flækjum. Til að mynda ef móðurfélag 

væri skráð og sett á stofn í einu aðildarríki en megin starfsemi þess væri á formi dótturfélags 

innan lögsögu annars aðildarríkis. Einkum og sér í lagi þá ef viðkomandi aðildarríki sem til 

greina koma taka mið af sitt hvorri kenningunni að því er kemur að ákvörðun um undir 
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lögsögu hvaða ríkis félag fellur. Þó verður að telja sennilegt að teknu tilliti til þess fordæmis 

sem dómstóllinn setti með dómi sínum í Centros113 málinu sem gerð er grein fyrir hér að 

framan að heimilisfesti viðkomandi félags yrði ákvörðuð út frá því í hvaða ríki félagið er 

skráð, kæmi slíkt mál til kasta dómstólsins. 
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6. Lagaleg staða erlendra dótturfélaga og erlendra móðurfélaga eftir ákvæðum laga um 

hlutafélög nr. 2/1995 

Eins og fram kom í 4. kafla ritgerðarinnar þá falla erlend dótturfélög íslenskra félaga undir 

skilgreiningu hfl. á hugtakinu samstæða. Hins vegar verður ekki talið að erlend móðurfélög 

íslenskra félaga falli undir skilgreiningu íslenskra hlutafélagalaga á samstæðuhugtakinu líkt og 

hin erlendu dótturfélög. En eins og fram kom í 4. kafla þá er einnig nauðsynlegt að huga að 

því hvort og að hvaða marki erlend félög, sem tilheyra samstæðu hlutafélaga sem hefur 

starfsemi hér á landi, geti átt réttindi eða borið skyldur eftir hfl. 

Lagasetningarvald íslenska ríkisins nær aðeins til lögaðila og einstaklinga sem eru í 

sérstökum tengslum við Ísland og íslenska hagsmuni. Félög falla því að meginstefnu til aðeins 

undir gildissvið hfl. ef þau eru íslensk. Meginreglan að því er varðar gildissvið hfl. er sú að þau 

gildi aðeins fyrir þau félög sem eru eru skráð hér á landi, hafa hér varnarþing og lögheimili. 

Að þessum skilyrðum uppfylltum verður félag talið íslenskt og því undir lögsögu íslenska 

ríkisins.114 Af þessu leiðir að í íslenskum félagarétti er farið eftir skrásetningarkenningunni við 

ákvörðun á heimilisfesti félaga sem gerð var grein fyrir í kafla 5.1.1. Það skiptir því ekki 

meginmáli hvort hlutafélög sem hér eru skráð hafi hér einnig aðal starfsemi sína. Þrátt fyrir 

framangreinda meginreglu hfl., þá getur eins og áður hefur komið fram, verið nauðsynlegt að 

fella erlend dótturfélög og erlend móðurfélög að einhverju leyti undir þau ákvæði hfl. sem 

taka til samstæðna félaga. Byggir það á þeim sérstöku sjónarmiðum sem samstæðurétturinn 

byggir á og gerð var grein fyrir í 2. kafla ritgerðinnar. Það er, að í einhverjum tilfellum geti 

reynst nauðsynlegt að líta til samstæðunnar sem heildar til þess að markmið reglna 

samstæðuréttarins náist. 

Jafnframt er nauðsynlegt að við skoðun á því hvort erlend móðurfélög og erlend 

dótturfélög íslenskra félaga, falli undir einstakar samstæðureglur hfl., að gæta að þeim 

skuldbindingum sem íslenska ríkið er bundið að vegna aðildar sinnar að Evrópska 

efnahagssvæðinu. Gerð var grein fyrir þeim skuldbindingum í 5. kafla ritgerðarinnar en 

stofnsetningarrétturinn er það sem mestu máli skiptir í þessum efnum. 

Í umfjölluninni hér á eftir verður því fjallað um það hvort og þá af hvaða leyti 

einstakar samstæðureglur hfl., taki til erlendra móðurfélaga og erlendra dótturfélaga 

íslenskra félaga, bæði óháð því hver heimilisfesti þeirra og að teknu tilliti til 

stofnsetningarréttarins. Verður fyrst tekin afstaða til réttinda og skyldna erlendra 
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dótturfélaga íslenskra félaga, eftir hfl. Í kjölfarið verður svo gerð ítarleg grein fyrir stöðu 

erlendra móðurfélaga íslenskra félaga eftir hfl. 

 

6.1. Lagaleg staða erlendra dótturfélaga íslenskra félaga 

Eins og áður segir gildir sú meginregla í íslenskum hlutafélagalögum að þau nái aðeins til 

íslenskra félaga. Af því leiðir að ef íslenskt félag er móðurfélag í samstæðu hlutafélaga þá 

skulu íslensk lög gilda um samstæðutengsl móðurfélagsins við önnur félög samstæðunnar.115 

Af því leiðir að nauðsynlegt getur verið að horfa einnig til erlendra dótturfélaga íslenskra 

móðurfélaga til þess að markmið samstæðureglna hfl. náist.116 Á það einkum við um þau 

ákvæði hfl. sem leggja skyldur á móðurfélagið vegna tengsla þess við dótturfélagið. Jafnframt 

þarf að huga að þeim ákvæðum hfl., sem leggja skyldur á dótturfélög og veita þeim réttindi 

vegna tengsla sinna við móðurfélagið. 

 Hvað varðar þau ákvæði hfl., sem leggja skyldur á dótturfélög vegna tengsla þess við 

móðurfélagið er ljóst að eins og fram kom hér að framan að lagasetningarvald íslenska 

ríkisins nær að meginstefnu til aðeins til þeirra félaga sem skráð eru hér á landi. Af því leiðir 

að telja verður að erlendum dótturfélögum íslenskra félaga sé ekki skylt að fara eftir þeim 

ákvæðum íslenskra hlutafélagalaga sem leggja á dótturfélög skyldur vegna tengsla þeirra við 

móðurfélagið117 

 

6.1.1. Skyldur móðurfélags gagnvart erlendu dótturfélagi 

Þau ákvæði hlutafélagalaganna sem leggja skyldur á móðurfélagið gagnvart dótturfélögum 

þess snúa helst að skyldu móðurfélagsins til að veita stjórn dótturfélagsins upplýsingar um 

stöðu og rekstur samstæðunnar sem heildar. Ákvæði um þá skyldu stjórnar móðurfélags er 

að finna í 69. gr. hfl. Upplýsingaskylda móðurfélagsins sem kveðið er á um í ákvæðinu er 

tvíþætt. Annars vegar er kveðið á um að stjórn móðurfélags beri að upplýsa stjórn 

dótturfélags síns um það ef samstæða félaga telst hafa verið mynduð, sbr.1. málsl. 1. mgr. 

69. gr. hfl. Hins vegar ber stjórn móðurfélags að upplýsa stjórn dótturfélags að veita því allar 

nauðsynlegar upplýsingar um málefni sem það kunna að snerta dótturfélagið. Stjórn 
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móðurfélags ber einnig að upplýsa stjórn dótturfélagsins um töku ákvarðana sem kunna að 

skipta dótturfélagið máli, áður en endanleg ákvarðanataka fer fram, sbr 2 mgr. 69 gr. hfl.  

Tilgangur ákvæðisins er í fyrsta lagi að tryggja það að félag sé upplýst um þá breytingu 

á réttarstöðu þess sem verður þegar samstæða félaga er mynduð. Í öðru lagi er svo að 

tilgangur ákvæðisins sá að tryggja að dótturfélag geti komið sínum sjónarmiðum á framfæri 

við ákvarðanatöku af hálfu móðurfélagsins ef málefnið sem til meðferðar er skipti það 

máli.118 Að teknu tilliti til framangreinds tilgangs ákvæðisins verður að telja að íslensku 

móðurfélagi beri að fara eftir þessum skyldum óháð því hvort dótturfélag þeirra hefur 

heimilisfesti innan íslenskra lögsögu eða erlendis. Jafnframt hefur slík túlkun á ákvæðinu að 

mati fræðimanna þótt stuðla að því að ákveðnu jafnræði verði náð á milli íslenskra 

móðurfélaga sem eiga innlend dótturfélög og hins vegar þeirra félaga sem eiga erlend 

dótturfélög.119 Hvað varðar þjóðerni erlends dótturfélags verður ekki talið skipta máli hvert 

heimilisfesti viðkomandi erlends dótturfélags er og hinu íslenska móðurfélagi því skylt að 

uppfylla framangreinda upplýsingaskyldu óháð því hver heimilisfesti hins erlenda 

dótturfélags er. 

 

6.1.2. Öflun erlends dótturfélags á hlutum í íslensku móðurfélagi 

Í 1. mgr. 55. gr. hfl., er að finna ákvæði sem í raun leggur hvorki skyldur á dótturfélag né 

veitir því réttindi. Í ákvæðinu kemur fram að félagi sé óheimilt að eiga eigin hluti ef nafnverð 

hlutafjárins er meira eða mun verða meira en 10% af heildar hlutafé félagsins. Tekið er fram í 

ákvæðinu að við útreikning á því hvort félag eigi meira en 10% af heildar hlutafé félagsins 

skuli jafnframt taka tillit til þeirra hluta sem dótturfélög þess fari með í félaginu. Talið hefur 

verið að það sé í samræmi við tilgang ákvæðisins að túlka það með þeim hætti að einnig beri 

að taka tillit til eignarhluta erlends dótturfélags íslensks móðurfélags. Þó getur það reynst 

vandkvæðum bundið að tryggja að farið sé eftir ákvæðinu að því er varðar erlend dótturfélög 

íslenskra félaga þar sem íslensk eftirlitsyfirvöld fara ekki með beint eftirlit yfir hinu erlenda 

dótturfélagi, þó það tilheyri samstæðu félaga þar sem móðurfélagið er íslenskt. Bent hefur 

verið á að móðurfélag erlends dótturfélags gæti í krafti áhrifa sinna í stjórn hins erlenda 
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dótturfélags beitt sér fyrir því að farið væri eftir ákvæðinu og komið ólögmætu ástandi í 

löglegt horf sé slíkt staðreynd.120 

 

6.1.3. Bann við fjármögnun dótturfélags á kaupum á hlutum í móðurfélagi 

Í 2. mgr. 104. gr. hfl., kemur fram bann við því að dótturfélag fjármagni kaup á hlutum í 

móðurfélagi þess. Jafnframt er dótturfélagi óheimilt að veita lán eða setja tryggingar í 

tengslum við slík kaup. Nauðsynlegt er að huga að því hvort og þá af hvaða leyti þetta ákvæði 

getur náð til erlends dótturfélags íslensks móðurfélags. Framangreint ákvæði íslensku 

hlutafélagalaganna er í samræmi við ákvæði 19. - 22. greinar annarrar félagaréttartilskipunar 

ESB.121 Í tilskipuninni eru gerðar lágmarkskröfur, sbr. 1. mgr. 19. gr. tilskipunarinnar og því 

ljóst að ákvæði í landsrétti einstakra aðildarríkja sambandisins geta verið strangari en fram 

kemur í tilskipuninni. Erlend dótturfélög íslenskra félaga sem heimilisfesti hafa innan lögsögu 

einhvers af aðildarríkjum EES eru því bundin að í það minnsta þeim lágmarkskröfum sem 

settar eru fram í tilskipuninni.  

Ástæða þess að ekki aðeins félaginu sjálfu heldur einnig dótturfélagi þess er óheimilt 

að fjármagna, veita lán eða tryggingar til kaupa á hlutafé í móðurfélaginu er sá að tengsl 

félaganna séu svo náin vegna yfirráða móðurfélags yfir dótturfélaginu að því yrði jafnað til 

þess ef móðurfélagið sjálft myndi fjármagna kaup hlutafjárins. Fjármögnun félags og 

dótturfélaga þess á kaupum á hlutum í félaginu sjálfu verður jafnframt til þess fallin að afla 

kaupanda hlutafjárins óréttmæts hagnaðar á kostnað félagsins og mögulega hagsmunaaðila 

þeim sem því tengjast.122 Þeir hagsmunir sem verið er vernda með 2 mgr. 104 gr. hfl., eru 

fyrst og fremst hagsmunir móðurfélagsins og hagsmunaaðila sem tengjast því og þá einkum 

og sér í lagi kröfuhafa þess.123  

 Af lögskýringargögnum þeim sem til skoðunar koma við túlkun greinarinnar verður 

ekki séð að ætlun löggjafans hafi verið sú að fella erlend dótturfélög undir gildissvið 

ákvæðisins. Fram kemur í ákvæðinu að það hafi verið samið að að danskri fyrirmynd og í 

samræmi við ákvæði 1. mgr. 23. gr. annarar félagaréttartilskipunarinnar.124 Sambærilegt 
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ákvæði danskra laga hefur af fræðimönnum verið túlkað með þeim hætti að ekki sé unnt að 

fella erlend dótturfélög danskra félaga undir gildissvið ákvæðisins. Ef slíkt væri tilgangur 

ákvæðisins væri nauðsynlegt að taka það fram með skýrum hætti.125 Fallast verður á þá 

túlkun með vísan til þess sem hér hefur áður komið fram í umfjölluninni, að almennt verði 

ekki lagðar skyldur á erlend dótturfélög eftir landsrétti móðurfélags þess.  

 

6.1.4. Ályktanir 

Af framangreindu má því draga þá ályktun að í íslenskum samstæðurétti gildi sú meginregla 

að íslensku móðurfélagi beri að uppfylla skyldur sínar gagnvart dótturfélögum sínum óháð 

því hver heimilisfesti þeirra er. Önnur niðurstaða gæti leitt til þess að ákvæði hlutafélagalaga 

um samstæður hlutafélaga næðu ekki þeim tilgangi sem að er stefnt.126 Þau réttindi sem 

dótturfélögum eru veitt í hfl., snúa helst að réttindum þeirra til upplýsinga frá móðurfélagi 

sínu. Eins og fram kom í kafla 6.1.1. þá felst Í þessum réttindum dótturfélagsins að lögð er 

skylda á móðurfélagið til upplýsingagjafar. Erlend dótturfélög eiga því rétt á upplýsingunum 

óháð því hver heimilisfesti þeirra er, því annars væri hætta á að ójafnvægi myndaðist á milli 

móðurfélaga sem eiga eingöngu íslensk dótturfélög og þeirra sem eiga erlend dótturfélög. 

 Hvað varðar þau ákvæði hfl., sem leggja skyldur á dótturfélag vegna tengsla þess við 

móðurfélagið verður eins og áður hefur komið fram ekki talið að erlend dótturfélög falli 

undir gildissvið ákvæðanna. Það ákvæði sem kemur til skoðunar er í þeim efnum er ákvæði 2. 

mgr. 104. gr. hfl., sem setur fram bann við því að dótturfélag fjármagni kaup á hlutum í 

móðurfélagi sínu. En sem leið til að leysa úr því ójafnvægi sem getur myndast vegna þess að 

skyldur verða ekki lagðar á erlend dótturfélög hefur verið bent á eins og fram kom í kafla 

6.1.2. að móðurfélag geti í krafti áhrifa sinna í stjórn hins erlenda dótturfélags komið því til 

leiðar að fari verði eftir þeim ákvæðum hlutafélagalaganna sem fella skyldur á dótturfélög. 

 

6.2. Lagaleg staða erlendra móðurfélaga íslenskra félaga 

Þar sem ekki verða lagðar skyldur á erlend félög eftir ákvæðum hfl., þrátt fyrir að þau eigi 

íslensk dótturfélög skiptir höfuðmáli við athugun á stöðu þeirra eftir hfl., að huga að því 
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hvort og þá að hvaða leyti hin erlendu móðurfélög geta fært sér réttindi, þau sem 

móðurfélögum er veitt vegna tengsla sinna við dótturfélög sín í hfl., í nyt. Einnig þarf að hafa 

í huga hvort þær skyldur sem lagðar eru á dótturfélög vegna tengsla þeirra við móðurfélagið 

nái einnig til þeirra íslensku félaga sem eiga erlend móðurfélög. 

 Þær skyldur sem dótturfélögum ber að uppfylla vegna tengsla sinna við móðurfélagið 

eru fyrst og fremst þær að veita móðurfélagi upplýsingar um rekstur og fjárhag félagsins. En 

jafnframt eru í VIII. kafla hfl. ákvæði sem taka til þess þegar félag aflar hlutafjár í sjálfu sér. Í 

ákvæðunum er dótturfélag félags samsamað því og dótturfélagi því einnig skylt að fara að 

ákvæðunum. Að lokum þarf svo að huga að því hvort og af hvaða leyti erlend móðurfélög 

geta krafist réttinda sem móðurfélögum eru veitt í hfl., vegna tengsla sinna við dótturfélag 

sitt. Eru réttindi þau sem helst koma til greina annars vegar innlausnarréttur á hlutum 

minnihluta hlutafjár eigenda í dótturfélaginu. Hins vegar er um að ræða rétt móðurfélags á 

lánum og tryggingum frá dótturfélagi sínu. 

 

6.2.1. Skyldur íslenskra dótturfélaga gagnvart erlendum móðurfélögum 

Í 1. mgr. 69. gr. hfl., kemur fram að dótturfélagi sé skylt að veita móðurfélagi sínu allar þær 

upplýsingar sem nauðsynlegar eru við mat á fjárhagsstöðu samstæðunnar og starfsemi 

hennar. Eins og fram kom hér að ofan nær lagasetningarvald íslenska ríkisins ekki til erlendra 

móðurfélaga íslenskra félaga og skyldur verða því ekki lagðar á hin erlendu móðurfélög eftir 

ákvæðum hfl. Hið erlenda móðurfélag hefur því ekki sömum skyldum að gegna og innlend 

móðurfélög hafa gagnvart íslenskum dótturfélögum sínum. Það hefur þó verið bent á að ef 

ákvæðið væri túlkað með þeim hætti að erlend móðurfélög ættu ekki rétt til upplýsinga á 

grundvelli ákvæðisins frá íslenskum dótturfélögum þá gæti í því falist hindrun á 

stofnsetningarréttinum sem gerð var grein fyrir í 5. kafla. Þessi niðurstaða er þó ekki 

óumdeilanleg að mati fræðimanna með vísan til þess sem fram kemur hér að ofan, það er að 

skyldur erlendra móðurfélaga gagnvart dótturfélagi séu ekki sambærilegar við skyldur 

innlendra móðurfélaga.127 

6.2.2. Öflun íslensks dótturfélags á hlutum í erlendu móðurfélagi 

Í VIII. kafla hfl. er fjallað um öflun hlutafélags á eigin hlutum, en þessi ákvæði gilda jafnframt 

um öflun dótturfélags á hlutum í móðurfélagi þess. Í annarri félagaréttartilskipun ESB er að 
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finna ákvæði um öflun félags á eigin hlutum í greinum 19 – 22 en er þar um að ræða 

lágmarkskröfur, sbr. 1. mgr. 19, gr. tilskipunarinnar128. Aðildarríkjunum er því heimilt að setja 

frekari skilyrði er snúa að öflun félags á eigin hlutum í því. Á milli móðurfélags og 

dótturfélags þess eru sérstök tengsl og ljóst er af samstæðureglum að í ákveðnum tilfellum 

er nauðsynlegt að líta á samstæðuna sem eina heild. Vegna þessara tengsla sem eru á milli 

móðurfélags og dótturfélags er nauðsynlegt að ákvæði um öflun eigin hluta nái einnig til 

öflunar dótturfélags á hlutum í móðurfélagi þess því annars væri hætta á að farið væri í 

kringum reglur þær sem settar eru fram í ákvæðum um öflun eigin hluta.129 Tilgangur reglna 

sem setja hlutafélagi mörk um öflun eigin hluta er að vernda minnihluta hlutafjáreigendur í 

félagi.130 Er það af þeirri ástæðu að með öflun eigin hluta er meðal annars hætta á því að 

stjórn félags fái óeðlilega mikil völd í hlutafélaginu sem kann að leiða til ójafnvægis meðal 

hluthafa í félaginu.131 Þannig að þegar öflun dótturfélags á hlutum í móðurfélagi er felld 

undir ákvæðin um öflun eigin hluta er tilgangurinn sá að tryggja vernd minnihluta 

hlutafjáreigenda í móðurfélaginu. 

 Í ákvæðum þeim sem snúa að öflun eigin hluta er erlendu móðurfélagi íslensks félags 

ekki veitt nein réttindi né eru lagðar á það skyldur með beinum hætti. Þeir hagsmunir sem 

verið er að vernda með setningu ákvæðanna um öflun eigin hluta er eins og áður segir 

hagsmunir minnihluta hlutafjáreigenda í hinu erlenda móðurfélagi. Erlent móðurfélag er 

bundið að löggjöf þessi ríkis sem það hefur heimilisfesti og eins og fram kemur hér að framan 

í kafla 5.1 en getur þó ef það hefur heimilisfesti innan EES krafist sambærilegra réttinda á við 

íslenskt félag en ekki verður talið unnt að fella skyldur á hið erlenda móðurfélag eftir íslenskri 

löggjöf. Af því leiðir að þar sem ekki felst ákvæðum um öflun eigin hluta nein réttindi til 

handa erlendu móðurfélagi og þeir hagsmunir sem verið er að vernda með ákvæðunum eru 

hagsmunir minnihluta hlutafjáreigenda í hinu erlenda móðurfélagi, verður að telja eðlilegast 

að um öflun dótturfélags á hlutum í móðurfélaginu fari eftir löggjöf þess ríkis sem hið 

erlenda móðurfélag er bundið að.132 
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6.2.3. Innlausnarréttur og innlausnarskylda 

Kveðið er á um rétt hluthafa sem á meira en 90% hluta í félagi og fer jafnframt með 

samsvarandi magn atkvæða í félagi til þess að leysa til sín hluti minnihluta hlutafjáreigenda í 

félaginu í 1. mgr. 24. gr. hfl. Í ákvæðinu felst því réttur til handa móðurfélagi sem á meira en 

90% hluta í félagi og fer með samsvarandi magn atkvæða í því til þess að leysa til sín hluti 

minnhluta hlutafjáreigenda. Minnihluta hlutafjáreigendur sem eiga hluti í félagi þar sem 

einstakur hluthafi á meira en 90% hlutafjár í félaginu og fer með jafnframt með samsvarandi 

magn atkvæða ,eiga rétt á því að gera kröfu á viðkomandi meirihluta hlutafjáreigenda að 

hann leysi til sín hluti sína, sbr. 26. gr. hfl. Þessum ákvæðum hfl. er ætlað að vernda rétt 

minnihluta hlutafjáreigenda. En jafnframt felst í framangreindum ákvæðum eins og áður 

segir réttur til handa móðurfélagi að innleysa hluti minnihluta hlutafjáreigenda og draga 

þannig úr líkum á því að alvarlegir hagsmunaárekstrar eigi sér stað innan dótturfélagsins 

þegar völd móðurfélagsins eru jafn rík og tilfellið er þegar það á meira en 90% hlutafjár í 

dótturfélaginu og fer með samsvarandi magn atkvæða í því.133  

Þegar óbein samstæða hefur verið mynduð, sbr. 2. mgr. 2. gr. hfl., og móðurfélag 

ásamt dótturfélögum sínum á meira en 90% hluta í félagi og þau í sameiningu fara jafnframt 

með meira en 90% atkvæða í félaginu verður þó ekki talið að móðurfélagið hafi rétt til að 

leysa til sín hluti minnihlutans eða að minnihluta hlutafjáreigendur geti gert þá kröfu á 

móðurfélagið að það leysi til sín hluti þeirra. Byggist sú niðurstaða á því að ekki verður talið 

unnt að túlka ákvæðið með þeim hætti að það nái til fleiri en eins hluthafa, þar sem í orðalagi 

ákvæðisins er einungis talað um einn einstakan hluthafa en ekki fleiri en einn. Skiptir í því 

samhengi ekki máli þó svo að sterk tengsl séu á milli hluthafanna sem til greina koma líkt og 

þegar um tengsl félaga sem tilheyra samstæðu hlutafélaga er að ræða.134 

 Hvað varðar rétt erlendra hluthafa og þar með erlendra móðurfélaga íslenskra 

dótturfélaga, hver eiga meira en 90% hlutafjár í félagi og fara með samsvarandi magn 

atkvæða, til að krefjast innlausnar á hlutum minnihluta hlutafjáreigenda í íslensku 

dótturfélagi þarf að huga að því hvort unnt sé að skýra ákvæðið með þeim hætti að öllu 

erlend móðurfélög hafi þennan rétt eða hvort aðeins þau félög sem hafa heimilisfesti innan 

lögsögu ríkja sem tilheyra Evrópska efnahagssvæðinu hafi hann. 
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Í dönskum hlutafélagarétti hafa ákvæði hlutafélagalaganna sem kveða á 

innlausnarrétt meirihluta hlutafjáreiganda verið túlkuð með þeim hætti að öllum erlendum 

hluthöfum og þar með erlendum móðurfélögum sem eiga meira en 90% hlutafjár og fara 

með samsvarandi magn atkvæða í dönsku hlutafélagi hafi rétt til þess að leysa til hluti 

minnihluta hlutafjáreigenda á grundvelli ákvæða í dönsku hlutafélagalögunum þar að 

lútandi. Með sama hætti eiga allir minnihluta hlutafjáreigendur í dönsku hlutafélagi, óháð 

þjóðerni viðkomandi hluthafa, rétt til þess að krefja meirihluta hlutafjáreiganda, sem á meira 

en 90% hlutafjár í félagi og fer með samsvarandi magn atkvæða í því, um innlausn á hlutafé 

sínu. Þessi túlkun á dönsku hlutafélagalögunum byggir á því að í greinargerð með lögunum er 

sérstaklega tekið fram að ákvæði um innlausnarrétt og innlausnarskyldu nái jafnframt til 

erlendra aðila.135 Í lögskýringargögnum með íslensku hlutafélagalögunum er ekki að finna 

samskonar heimild til handa erlendum hluthafa sem á meira en 90% hlutafjár og fer með 

samsvarandi magn atkvæða í íslensku félagi.136 Það verður því ekki talið að hægt sé að skýra 

ákvæði íslenskra hlutafélagalaga sem kveða á um innlausnarrétt og innlausnarskyldu með 

þeim hætti að þau nái jafnt til íslenskra og erlendra móðurfélaga íslenskra hlutafélaga.  

Byggir sú niðurstaða á því að eins og áður hefur komið fram þá tekur íslenskt 

lagasetningarvald aðeins til þeirra lögaðila sem eru skráðir hér á landi eða eru í sérstökum 

tengslum við Ísland og íslenska hagsmuni. Hins vegar verður að telja að erlent móðurfélag 

með heimilisfesti innan EES sem á meira en 90% hlutafjár og fer með samsvarandi magn 

atkvæða í íslensku hlutafélagi, geti með vísan til stofnsetningarréttarins, sem gerð er grein 

fyrir í 5. kafla , krafist þess að njóta sama réttar og íslenskt móðurfélag sem er í sambærilegri 

stöðu. Hins vegar verða ekki lagðar skyldur á hið erlenda móðurfélag eftir ákvæðum 

stofnsetningarréttarins eins og gerð var grein fyrir í 5. kafla. Erlent móðurfélag með 

heimilisfesti innan EES gæti því gert kröfu um innlausn á hlutum minnihluta hlutafjáreigenda 

í félagi. Öndverð niðurstaða yrði að öllum líkindum talin vera mismunun í skilningi 12. gr. 

Rómarsamningsins og þar með brot á stofnsetningarréttinum. Því ef erlendum og innlendum 

móðurfélögum sem eiga meira en 90% hlutafjár og fara með samsvarandi magn atkvæða í 
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íslensku hlutafélagi, er veittur ólíkur réttur til innlausnar á hlutum minnihluta 

hlutafjáreigenda væri hinu íslenska móðurfélagi veittur betri réttur en því erlenda. 

 

6.2.4. Samstæðulán 

Í 6. mgr. 104. gr. hfl er dótturfélagi veitt heimild til þess að veita móðurfélagi sínu lán og setja 

fyrir það tryggingar, þrátt fyrir almennt bann við veitingu lána og trygginga til hluthafa sem 

fram kemur í 1. mgr. greinarinnar. 

Í 1. mgr. 104. gr. hfl. kemur einnig fram að auk þess sem félagi sé það óheimilt að 

veita hluthöfum sínum lán, þá sé því einnig óheimilt að veita stjórnarmönnum og 

framkvæmdarstjórum félagsins lán eða setja fyrir þá tryggingar. Jafnframt er félagi skv. 

greininni óheimilt að veita hluthöfum, stjórnarmönnum eða framkvæmdarstjórum 

móðurfélags síns lán eða setja fyrir þá tryggingar. Ástæða þess að hluthafar, stjórnarmenn og 

framkvæmdarstjórar móðurfélags eru felldir undir ákvæði 1. mgr. 104. gr., er sú að telja 

verður að áhrif móðurfélags á stjórn dótturfélags séu með þeim hætti að veiting lána og 

trygginga af hálfu dótturfélags til þessara aðila sé líkt og ef móðurfélagið hefði sjálft veitt 

þeim lánin eða tryggingarnar.137 Sjónarmið þau sem eru að baki því að banna félagi að veita 

framangreindum aðilum lán eða setja fyrir þá tryggingar eru fyrst og fremst sjónarmið sem 

snúa að vernd minnihluta hlutafjáreigenda, lánardrottna og annarra hagsmunaaðila sem 

félaginu tengjast. Hætta er talin vera á því að ákvarðanir um veitingu lána og trygginga til 

þessara aðila yrðu teknar án þess að gjaldfærni viðkomandi aðila yrði, vegna tengsla þeirra 

við félagið, metin með viðunandi hætti og því hætta talin á sjálftöku þeirra. Hefur í því 

samhengi ekki verið talið skipta máli að þessir aðilar taki ekki þátt í ákvörðun um veitingu 

láns eða tryggingar. Lánveiting eða veiting trygginga til handa framangreindum aðilum gæti 

jafnframt aflað þeirra óréttmæts hagnaðar á kostnað hagsmuna kröfuhafa, hluthafa og 

annarra hagsmunaaðila félagsins.138 Það að gerð sé undantekning á framangreindu banni við 

lánum til hluthafa þegar um lánveitingu og veitingu trygginga af hálfu dótturfélags til handa 

móðurfélagi sínu, byggir á því meginsjónarmiði að í ákveðnum tilfellum beri að líta á 

samstæðu hlutafélaga sem eina efnahagslega heild og gera eigi fjármagnsflutninga á milli 

félaga sem samstæðunni tilheyra mögulega.139 
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6.2.4.1. Hugtökin lán og tryggingar í skilningi 104. gr. hfl. 

Nauðsynlegt er að skilgreina það hvers konar lánsgerningar og tryggingar það eru sem taldir 

verða falla undir ákvæði 104. gr. hfl. og þar með undanþáguákvæði 6. mgr. greinarinnar 

Annars konar gerningar en þeir sem talið verður unnt að fella undir skilgreiningu á láni og 

tryggingum í 1. mgr. 104. gr. hfl., verða ekki heldur ekki taldir falla undir undanþáguákvæði 6. 

mgr. 104. gr. hfl., þar sem greinin felur aðeins í sér undanþáguheimild frá 1. mgr. 

greinarinnar. 

Þeir tryggingagerningar sem falla undir ákvæði 104. gr. hfl. eru jafnt tryggingar sem 

veittar eru með veði í eignum félagsins sem og aðrar tryggingar fyrir lánsgerningi, sem til að 

mynda fælust í því að félagið gengist í ábyrgð fyrir skuldbindingum þeirra aðila sem taldir eru 

upp í 1. mgr. 104. gr. hfl.140 Hafi félag sett tryggingu fyrir aðila sem talin verður brjóta á 

ákvæði 1. mgr. 104. gr. hfl., er félagið þó bundið af þeim, þrátt fyrir að þær séu veittar á 

ólögmætan hátt, nema ef ljóst er að viðsemjandi félagsins hafi vitað eða mátt vita að um 

ólögmæta tryggingu væri að ræða þegar hún var sett, sbr. 3. mgr. 104. gr. hfl. Félagið sem 

veitti hina ólögmætu tryggingu ber sönnunarbyrðina fyrir því að viðsemjandi hafi sannanlega 

vitað eða mátt vita að um ólögmætan gjörning hafi verið að ræða.141 

Ákvæðið nær einnig til lánsgerningsins sjálfs, endurnýjana á lánum og breytinga á 

lánskjörum. Hugtakið lán í skilningi 104. gr. hfl. nær fyrst og fremst til almennra peningalána 

eða ígildis þeirra.142 Með ígildi peningaláns er til að mynda átt við ávísanir, víxla, skuldabréf 

og hlutabréf. Sem dæmi um ólögmætan lánsgerning í skilningi ákvæðis 1. mgr. 104. gr. hfl. 

væri það ef félag myndi kaupa skuldabréf frá aðila sem jafnframt væri hluthafi í félaginu og 

þá einkum og sér í lagi ef tilgangur með kaupunum væri sá að útvega seljanda skuldabréfsins 

reiðufé.143 Það eru þó ekki allir lánsgerningar sem falla undir ákvæði 1. mgr. 104. gr. hfl.  

Sem dæmi um lánsgerninga sem falla utan gildissviðs ákvæðis 104. gr. hfl., eru 

gerningar sem felast í því að að félag láni hluthafa, stjórnarmanni eða framkvæmdastjóra 
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sínum eða móðurfélags hlut til afnota, svo sem bifreið.144 Jafnframt verða lánsgerningar sem 

eru hefðbundnir í rekstri félagsins og fyrirtækja sem eru í svipuðum rekstri ekki taldir falla 

undir 1. mgr. 104. gr. hfl. Einnig er nauðsynlegt að lánið sé veitt á hefðbundnum 

viðskiptakjörum og sé liður í venjulegum viðskiptum í rekstri félagsins.145 

Í þeirri kröfu um að lánsgerningurinn skuli vera hefðbundinn í rekstri félagsins felst að 

umfang hans skal vera sambærilegt við það sem öðrum ótengdum aðilum er boðið í 

viðskiptum sínum við viðkomandi félag. Félag sem veitir hluthafa sínum lán er því hvorki 

heimilt að veita hluthafanum hærra lán en almennt gengur og gerist í félaginu, lánið má 

heldur ekki vera til lengri tíma en venjulegt getur talist í rekstri félagsins og loks verður 

félaginu ekki talið heimilt að framlengja lánstímann umfram það sem aðrir ótengdir 

viðskiptavinir félagsins geta fengið.146 Þar sem slíkir gerningar sem lýst er hér að framan 

verða ekki taldir falla undir ákvæði 1. mgr. 104. gr. hfl um veitingu lána og setningu trygginga 

til handa hluthöfum félags, verður að telja að ákvörðun stjórnar dótturfélags um að veita 

móðurfélagi þess lán eða tryggingar á þeim kjörum sem hér er lýst að framan, sé almennt 

forsvaranleg og verði því að meginstefnu til ekki talin brjóta á ákvæðum 6. mgr. 104. gr. hfl. 

 

6.2.4.2. Bann við sjálfsfjármögnun í tengslum við veitingu samstæðulána 

Eins og áður hefur komið fram er í 6. mgr. 104. gr. hfl. að finna heimild til handa dótturfélagi 

að veita móðurfélagi sínu, framkvæmdastjórum og stjórnarmönnum móðurfélagsins lán og 

setja fyrir þá tryggingar. Í ákvæðinu felst því undanþága frá almennu banni við lánveitingum 

félags og setningu trygginga af þess hálfu til handa hluthöfum, stjórnarmönnum og 

framkvæmdarstjórum, sem fram kemur í 1. mgr. 104. gr. hfl. Jafnframt er tekið fram í 6. mgr. 

104. gr. hfl., að í málsgreininni felist undanþága frá ákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl. 

Í 2. mgr. 104. gr. hfl. kemur fram að hlutafélagi sé óheimilt að fjármagna, veita lán 

eða setja tryggingar í tengslum við kaup á hlutum í félaginu sjálfu eða móðurfélagi þess. 

Framangreint ákvæði hlutafélagalaganna um bann við sjálfsfjármögnun er í samræmi við 

ákvæði 23. greinar annarar félagaréttartilskipunarinnar, 77/91/EEC.147 Þrátt fyrir að almennt 

sé óheimilt að nýta fjármuni félagsins til kaupa á hlutafé í því sjálfu verður ekki talið að 

                                                           
144

 Christensen, Jan Schans, Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret, bls. 326. 
145
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hluthöfum félagsins sé óheimilt að nýta löglega úthlutuðan arð til kaupa á hlutafé í félaginu 

sjálfu.148  

Fræðimenn hafa komist að þeirri niðurstöðu að framangreindri undanþágu við 

almennu banni við sjálfsfjármögnun felist ákveðin mótsögn og veiting undanþágunnar sé í 

raun í andstöðu við tilgang þann sem stefnt er að í 2. mgr. 104. gr. hfl.149 Hugsunin að baki 

því að banna félagi að fjármagna kaupa á hlutabréfum í því sjálfu eða móðurfélagi er sú að 

þegar félag veitir tengdum aðila lán er hætta á því að ekki fari fram fullnægjandi athugun á 

gjaldfærni viðkomandi aðila. Af því leiðir að hætta er á að lánið fáist ekki að fullu greitt og 

hinn tengdi aðili hafi hagnast á viðskiptunum á kostnað félagsins.150 Vegna þess að talið 

verður að veiting undanþágu frá ákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl. sé í andstöðu við tilgang þess, 

jafnvel þó svo að um sé að ræða lánveitingu innan samstæðu hlutafélaga, þá verður ekki 

talið dótturfélagi sé það heimilt að veita móðurfélagi sínu lán eða setja fyrir það tryggingu ef 

tilgangur þess er að fjármagna kaup á hlutum í móðurfélaginu sjálfu.151 Samspil ákvæðis þess 

sem tekur á banni við sjálfsfjármögnun, 2. mgr. 104. gr. hfl., við ákvæði hlutafélagalaga sem 

taka á lánum til hluthafa, 1. mgr. 104. gr. hfl., og heimildum til samstæðulána, 6. mgr. 104. 

gr. hfl., verið skýrt með hætti að ákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl., sé sérregla, lex specialis, 

gagnvart ákvæðum 1. mgr. 104. gr. hfl. og 6. mgr. 104. gr. hfl. sem séu almennar lagareglur 

og ákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl., gangi því framar þeim.152 Í þessu samhengi má minnast á að í 

dönskum hlutafélagalögum, bæði eldri og þeim sem nú eru í gildi, er í ákvæði sem 

sambærilegt er við 6. mgr. 104. gr. hfl., er ekki gerð undanþága frá banni við 

sjálfsfjármögnun. 

Þegar lánveitingar og tryggingagjörningar dótturfélags til handa móðurfélagi sínu eru 

skoðaðir er því nauðsynlegt að skoða það hver tilgangur lánveitingarinnar eða setningar 

tryggingarinnar er. Ef tilgangur lánveitingarinnar eða setningu trygginganna er sá að 

fjármagna kaup móðurfélagsins á hlutum í dótturfélaginu sjálfu verður ekki talið að 

dótturfélaginu sé heimilt að veita móðurfélagi sínu lán eða setja fyrir það tryggingar. 

Nauðsynlegt er að skoða hvert mál fyrir sig og í ákveðnum tilfellum getur verið erfitt að 

greina á milli löglegra veittra samstæðulána og samstæðulána sem talin verða brjóta á 2. 
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mgr. 104. gr. hfl.153 Ekki er til nein íslensk dómaframkvæmd er lítur að ólögmætri 

sjálfsfjármögnun innan samstæðna félaga. Þar sem ákvæði íslenskra hfl., tekur mið af ákvæði 

dönsku hlutafélagalaganna er unnt að taka mið af danskri framkvæmd í þessum efnum. 

Verður hér gerð grein fyrir umsögn dönsku fyrirtækja- og félagaskrárinnar frá 27. júní 1994 

nr. 94-32.266.154 En í umsögninni var gerð grein fyrir því af hvaða leyti annars löglegar 

færslur fjármagns milli félaga sem tilheyra samstæðu félaga verði taldar brjóta í bága við 

ákvæði laga um bann við sjálfsfjármögnun. Málavextir voru þeir að móðurfélag hafði fengið 

75 milljónir dkr. lánaðar frá dótturfélögum sínum og óskaði í kjölfarið eftir að hlutafé 

dótturfélaganna yrði hækkað um 250 milljónir dkr. Það fjármagn sem upp á vantaði, 175 

milljónir dkr., fékk móðurfélagið að láni hjá viðskiptabanka sínum. Lánið frá dótturfélögunum 

ásamt láninu frá bankanum var svo notað til þess að hækka hlutafé dótturfélaganna um 250 

milljónir dkr. Þegar fjármunirnir höfðu verið færðir til dótturfélaganna og hlutafé þeirra 

hækkað, voru 75 milljónir dkr., notaðar til að greiða niður lánið sem dótturfélögin höfðu áður 

veitt móðurfélagi sínu. Móðurfélagið tók svo lán hjá dótturfélögunum upp á 175 milljónir 

dkr., og notaði það til að greiða niður lánið sem það hafði áður fengið hjá viðskiptabanka 

sínum. Að mati dönsku fyrirtækja- og félagaskrárinnar fólst í þessum tilfærslum á fjármagni 

innan samstæðunnar brot á ákvæði danskra laga um bann við sjálfsfjármögnun. Danska 

fyrirtækja- og félagaskráin tók það fram að þrátt fyrir að einstakir þættir tilfærslnanna væru í 

samræmi við dönsk hlutafélagalög, væru samlegðaráhrif þeirra og samspil þeirra þess eðlis 

að í raun hefðu dótturfélögin fjármagnað sjálf þá hækkun sem gerð var á hlutafé í þeim og 

því eins og áður segir hefðu fjármagnstilfærslurnar innan samstæðunnar brotið á ákvæðum 

danskra hlutafélagalaga um bann við sjálfsfjármögnun. 

 Af þessu máli má draga þá ályktun að þegar um fjármagnsfærslur innan samstæðu er 

að ræða, sem gætu hver og ein verið í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga um tilfærslur á 

fjármagni innan samstæðu, geta ef þær eru skoðaðar í samhengi hvora við aðra verið taldar 

brjóta á ákvæðum hlutafélagalaga um bann við sjálfsfjármögnun. 
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6.2.4.3. Samkomulag um fjársamlag155 

Ein gerð samstæðulána sem fjallað hefur verið um í dönskum rétti en lítið sem ekkert hefur 

verið fjallað um í íslenskum félagarétti eru svokölluð fjársamlög sem á síðustu árum hafa 

verið notuð í vaxandi mæli til stýringar á dreifingu fjármuna meðal félaga sem tilheyra 

samstæðu félaga. Í fjársamlagi felst að handbæru fé félaga sem tilheyra félagasamstæðu er 

safnað saman, þannig að unnt sé að stýra dreifingu fjármuna innan samstæðunnar með 

miðlægum hætti. Handbært fé merkir hér það umfram fé sem félög sem taka þátt í 

fjársamlaginu leggja af mörkum til þess, til dæmis með láni.156 

 Fyrirkomulag samkomulags um fjársamlags getur verið með nokkuð ólíkum hætti 

innan einstakra félagasamstæðna og getur sá munur á fjársamlögum meðal annars verið 

vegna ólíkra heimaríkja einstakra félaga innan einstakra samstæðna. Verður hér gerð grein 

fyrir þremur aðferðum sem notaðar eru við söfnun fjár í fjársamlög. Fyrsta aðferðin felst í því 

að einstakt félag innan samstæðu félaga starfar sem eins konar fjármögnunarfélag. Það félag 

stofnar í mörgum tilfellum reikning hjá fjármálastofnun í eigin nafni, en tilgangurinn með 

stofnun reikningsins er að unnt sé að safna saman umfram fé sem verður til í rekstri 

einstakra félaga innan samstæðunnar og ávaxta það á bestu mögulegu vöxtum. Önnur félög 

sem tilheyra samstæðunni geta í kjölfar stofnunar reikningsins notað reikninginn jafnt til 

þess að leggja inn á hann og taka út af honum fé.157  

Önnur aðferð sem notuð er þegar gert er samkomulag um fjársamlag er að stofnaðir 

eru sérstakir reikningar fyrir hvert og eitt félag sem tekur þátt í fjársamlaginu hjá 

fjármálastofnun. Vextir af reikningunum eru reiknaðir eftir heildarupphæð þeirra á hverjum 

tíma. Með reglulegu millibili, til að mynda daglega, er staða reikninga félaganna jöfnuð, 

þannig að hún sé sem næst núlli. Við útjöfnun reikningsins verður til krafa á það félag sem 

hefur umsjón með fjársamlaginu, en yfirleitt er það móðurfélagið sem hefur umsjón með 

fjársamlaginu. Dótturfélag sem tekur þátt í fjársamlagi sem er með þessum hætti getur því 

eignast kröfu á móðurfélag sitt vegna þátttökunnar.158  
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Að lokum getur svo fyrirkomulag fjársamlagsins verið með þeim hætti að stofnaðir 

eru sérstakir reikningar fyrir hvert félag, en þeir ekki raunverulega útjafnaðir eins og í 

aðferðinni sem gerð var grein fyrir hér að ofan. Ólíkt aðferðinni sem gerð var grein fyrir hér 

síðast eru fjármunir þeir sem félögin setja inn á reikninga sína ekki færðir með eiginlegum 

hætti á sameiginlegan reikning. Daglega fer svo fram sameiginlegt uppgjör á reikningunum, 

en félögin geta bæði lagt inn á reikninga sína og eins tekið út af þeim þannig að þeir fari í 

mínus. 159 

 Fjársamlög hafa í ákveðnum tilfellum verið felld undir ákvæði danskra hlutafélagalaga 

sem sambærileg eru við ákvæði íslenskra laga og snúa að veitingu hluthafalána og 

undantekningu á heimild til veitingu samstæðulána. Framkvæmd í Danmörku hefur þó verið 

með þeim hætti að ekki hefur verið talið unnt að fella öll fjársamlög undir ákvæði danskra 

hlutafélagalaga sem fjalla um veitingu lána og trygginga til hluthafa, og undantekningu þar á 

að því er snýr að samstæðulánum. Er það vegna þess að þrátt fyrir að þátttaka í félags í 

fjársamlagi sé í einhverjum tilfellum sambærileg við það ef félag er að veita öðru félagi lán er 

það þó ekki alltaf raunin eins og sjá má af þeim þremur ólíku aðferðum sem gerð var grein 

fyrir hér að ofan og notaðar eru þegar gerð eru samkomulög um fjársamlag milli félaga sem 

tilheyra samstæðu félaga. Það sem helst aðgreinir fjársamlög frá hefðbundnum 

lánsgerningum er að framlag einstakra félaga til fjársamlagsins er ekki föst fjárhæð heldur er 

hún mismunandi eftir því hve mikið umfram fjármagn fellur til í rekstri viðkomandi félags. 

Jafnframt er það í mörgum tilfellum hluti af samkomulagi um fjársamlag að félögin sem taka 

þátt í því bera óskipta ábyrgð á skuldbindingum hvors annars.160 Ef félag tekur þátt í slíku 

fjársamlagi, sem felur í sér samkomulag um að það ásamt öðrum þátttöku félögum beri 

óskipta ábyrgð á skuldbindingum hvors annars, getur það orðið til þess að félagið taki á sig 

talsverða fjármagnsáhættu og geti þar með komið niður á hagsmunum kröfuhafa, hluthafa 

og annarra hagsmunaaðila sem tengjast félaginu.161 Fjársamlög hafa enn sem komið er ekki 

komið til kasta danskra dómstóla og því eru aðeins til úrskurðir og leiðbeiningar frá dönsku 

fyrirtækja- og félagaskránni sem hægt er að líta til þegar hugað er að því hvaða skilyrði 

fjársamlög þurfa að uppfylla til þess að unnt sé að fella þau undir ákvæði hlutafélaglaga sem 
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taka á veitingum lána og trygginga til hluthafa og undanþágu ákvæði þar að lútandi að því er 

snýr að samstæðulánum. 

Meginreglan varðandi fjársamlög innan samstæðna félaga er að þau falli undir ákvæði 

þau sem taka á lánum og veitingu til hluthafa og þar með falli þau undir 

undantekningarákvæði um er heimila dótturfélagi að veita móðurfélagi sínu lán og 

tryggingar, þó að því gefnu að móðurfélagið taki einnig þátt í fjársamlaginu.162 Það eru þó 

ýmis atriði sem þarf að gæta að þegar hugað er að samkomulag félags um þátttöku í 

fjársamlagi og það hvernig fjármunum sem lagðir eru í fjársamlagið er ráðstafað. 

Þátttaka félags í fjársamlagi getur haft í för með sér hættu á því að bann við 

fjármögnun félags á eigin hlutum verið brotið. Það getur verið erfiðleikum bundið að greina 

streymi fjármagns og hvernig framlagi einstaks félags er ráðstafað og það hvort þeir 

fjármunir sem félagið hefur lagt til fjársamlagsins séu nýttir til kaupa á hlutafé í því sjálfu. Í 

þeim tilgangi að koma í veg fyrir grunsemdir og rannsóknir af hálfu yfirvalda á því hvort 

fjármunir sem félög leggja í fjársamlög séu nýttir til ólöglegrar sjálfsfjármögnunar er því 

nauðsynlegt að stjórn samstæðunnar sjálfrar hafi frumkvæði að því að skrá allar færslur 

fjármagns nákvæmlega, hvaðan þær koma og í hvað þær eru nýttar. Lykilatriði er í þessu 

samhengi að heimilt er að nýta fé sem lagt hefur verið í fjársamlög til þess að kaupa hlutafé í 

einstökum félögum samstæðunnar, að því gefnu að það fé sem nýtt er til þess að kaupa 

hlutaféð komi ekki frá því félagi sem hlutafé er keypt í.163 

Það vandamál sem hefur einkum komið upp í tengslum við þátttöku félaga í 

fjársamlögum sem ná yfir landamæri er það ef móðurfélagið er staðsett fyrir utan lögsögu 

aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins og fellur þar með ekki undir skilgreiningu á 

móðurfélagi í skilningi ákvæðis danskra hlutafélagalaga er tekur á samstæðuláni. Ef svo er 

hefur danska fyrirtækja og félagaskráin sett fram viðmið sem fjársamlög þurfa að uppfylla til 

þess að þau teljist venjuleg viðskiptaleg ráðstöfun og falli þar með utan gildissviðs ákvæða 

laga er taka til hluthafalána.164 Úr úrskurðum dönsku fyrirtækja og félagaskrárinnar má lesa 

út það megin sjónarmið að ef þátttaka í fjársamlagi byggist á viðskiptalegum sjónarmiðum, 
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og er hefðbundin innan starfsgreinar félagasamstæðunnar þá falli þátttaka félags í slíku 

fjársamlagi fyrir utan gildissvið ákvæða danskra hlutafélagalaga sem taka til banni við lána til 

hluthafa. Jafnframt hefur verið lögð á það áhersla af hálfu dönsku félaga- og 

fyrirtækjaskrárinnar að áhætta sú sem félag tekur á sig með þátttöku í fjársamlagi skuli vera 

sanngjörn að teknu tilliti til þess ávinnings sem félagið fær vegna þátttökunnar.165  

Í kaflanum hér að framan hefur verið gerð grein fyrir fjársamlagi sem einni af þeim 

leiðum sem félög sem tilheyra samstæðu félaga geta og sannanlega nýta til fjármögnunar og 

stýringar fjármagns innan samstæðunnar sem heildar. Hvað varðar það álitaefni hvort 

fjársamlög verði talin falla undir skilgreiningu á láni í skilningi 104. gr. hfl. og þar með undir 

undanþáguheimild þá sem felst í 6. mgr. 104. gr. hfl., er ljóst að meta þarf hvert fjársamlag 

sjálfstætt vegna þess hve ólík þau geta verið frá einni félagasamstæðu til annarrar. Þó má 

telja ljóst að fjársamlag felur alltaf í sér tilfærslu á fjármunum. Ef í tilfærslu fjármunanna felst 

að þeir eru raunverulega færðir til innan samstæðunnar og þá sérstaklega ef þeir eru færðir 

inn á reikninga móðurfélags viðkomandi félags verður að telja að í fjársamlaginu felist lán í 

skilningi 104. gr. hfl. Ef sú er raunin að í því fjársamlagi sem til skoðunar er felist veiting láns 

af hálfu þess félags sem til skoðunar er, þarf að huga að því hvort móðurfélag félagsins sem 

þiggur lánið falli undir skilgreiningu 6. mgr. 104. gr. hfl., á móðurfélagi. Ef móðurfélagið 

verður vegna þjóðernis síns ekki fellt undir skilgreiningu greinarinnar á hugtakinu 

móðurfélag, verður að telja að veiting lánsins falli ekki undir undanþáguákvæði 6. mgr. 104. 

gr. hfl. og því sé um ólöglega veitingu láns til hluthafa að ræða, sbr. 1. mgr. 104. gr. hfl. 

 

6.2.4.4. Óheimil samstæðulán í skilningi 6. mgr. 104. gr. hfl. 

Það að í 6. mgr. 104. gr. hfl., sé gerð undanþága frá almennu banni við lánum til hluthafa, 

þegar um er að ræða veitingu lána og trygginga frá dótturfélagi til móðurfélags, verður þó 

ekki talið veita dótturfélagi opna heimild til þess að veita móðurfélagi sínu lán og setja fyrir 

það tryggingar. Annars vegar er nauðsynlegt í þeim tilfellum þegar dótturfélag er ekki að 

fullu í eigu móðurfélags, að þegar dótturfélagið veitir móðurfélagi sínu lán eða setur fyrir það 

tryggingar að gætt sé að réttindum minnihluta hlutafjáreigenda í félaginu. 
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Almenna reglan er sú að ef dótturfélag gjaldfært þá er því unnt að veita móðurfélagi 

sínu lán og sett fyrir það tryggingar án þess að það brjóti á reglum um veitingu lána og 

trygginga til hluthafa. Hins vegar þegar staðan er sú að í félaginu eru aðilar sem fara með 

minnihluta hlutafjár í því er eins og áður segir nauðsynlegt að gæta að réttindum þeirra en í 

hlutafélagalögunum gildir sú meginregla að gætt sé jafnt að hagsmunum allra hluthafa í 

hlutafélagi.166 Aðstæður sem gætu gefið tilefni til þess að telja að brotið væri á réttindum 

minnihluta hlutafjáreigenda og þar með ákvæðum hlutafélagalaga um veitingu lána og 

trygginga til hluthafa, væri til dæmis ef dótturfélag myndi veita móðurfélagi sínu lán eða 

setja fyrir það tryggingar á kjörum sem yrði að telja óvenjuleg hvað varðar vexti og 

gjörningurinn væri því til þess fallin að afla móðurfélaginu óeðlilegs hagnaðar á kostnað 

minnihluta hluthafa í félaginu.167 Af þessu má draga þá ályktun að ef minnihluta 

hlutafjáreigendur eru til staðar í eigendahópi hlutafélags þá er stjórn viðkomandi félags 

óheimilt að taka ákvörðun um að veita móðurfélagi félagsins lán eða setja fyrir það 

tryggingu, nema að það teljist vera veitt á venjulegum viðskiptakjörum og sem hluti af 

venjubundnum viðskiptum dótturfélagsins. Sé þess ekki gætt er hætta á að veiting lánsins 

eða setning tryggingarinnar yrði talin brjóta á ákvæðum hlutafélagalaga sem taka á vernd 

minnihluta hlutafjáreigenda.168  

Veiting lána og setning trygginga sem ljóst er að eru hluti af hefðbundinni starfsemi 

félags og veitt eru á venjulegum viðskiptakjörum, verða ekki talin falla undir ákvæði 1. mgr. 

104. gr. hfl um bann við lánum til hluthafa og veitingu trygginga þeirra til handa.169 

Lánveiting eða setning trygginga af hálfu dótturfélags til handa móðurfélagi sínu sem er á 

slíkum kjörum verður því almennt talin heimil og ekki bundin af ákvæðum 104. gr. hfl. um 

hluthafalán og verður því jafnframt ekki talin ganga á réttindi minnihluta hlutafjáreigenda í 

félagi. Hvað varðar nánari umfjöllun um hvaða skilyrði lánveiting eða setning tryggingar af 

hálfu dótturfélags til handa móðurfélagi sínu, þarf að uppfylla til þess að teljast vera í 

venjulegum viðskiptalegum tilgangi vísast í umfjöllun hér að framan í kafla 6.2.4.1. 

 Að lokum verður lánveiting dótturfélags eða setning trygginga fyrir skuldbindingum 

móðurfélags síns að vera forsvaranleg að teknu tilliti til aðstæðna hverju sinni. Þegar metið 

er hvort veiting láns eða tryggingar af hálfu dótturfélags til móðurfélags er forsvaranlegt er 
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meðal annars nauðsynlegt að líta til tilgangs gjörningsins, hvort framlagðar tryggingar séu 

fullnægjandi og þess hver fjárhagsstaða móðurfélagsins er.170  

Verði talið ljóst að ekki hafi verið tekið tillit til framangreindra sjónarmiða við veitingu 

láns og setningu trygginga til handa móðurfélagi félags, getur það valdið því að þeir 

stjórnarmenn sem tóku ákvörðunina verði taldi bera persónulega bótaábyrgð gagnvart 

félaginu sjálfu og í einhverjum tilfellum einnig öðrum hagsmunaaðilum sem tengjast 

félaginu, svo sem hluthöfum félagsins og kröfuhöfum þess. Verður fjallað nánar um skilyrði 

þau sem eru fyrir bótaábyrgð stjórnarmanna í umfjöllun sem hér kemur á eftir. 

 

6.2.4.4.1 Ábyrgð stjórnarmanna 

Þeir stjórnarmenn sem taka ákvörðun um veitingu láns eða setningu tryggingar til handa 

móðurfélagi félags þess sem þeir fara með stjórnunarvald í, en gæta við ákvarðanatökuna er 

ekki að því að lánið uppfylli skilyrði hfl. um forsvaranleika og vernd minnihluta hlutahafa í 

félaginu geta orðið persónulega bótaábyrgir samkvæmt XV. kafla hfl., vegna þessa.171 

 Í XV. kafla hfl. er að finna ákvæði í 1. mgr. 134. gr. sem leggur bótaábyrgð á 

stjórnendur, endurskoðendur, skoðunarmenn, matsmenn og rannsóknarmenn ef þeir með 

störfum sínum fyrir hönd félagsins hafa valdið því tjóni sem þeir kunna að hafa valdið 

félaginu, hluthöfum eða öðrum hagsmunaaðilum sem tengjast félaginu, svo sem kröfuhöfum 

félagsins. Nefndir aðilar geta orðið skaðabótaskyldir hvort heldur sem háttsemi þeirra sem 

veldur félaginu eða öðrum áður nefndnum hagsmunaðilum tjóni, er af ásetningi eða gáleysi. 

 Í 1. mgr. 134. gr. hfl., felst ekki að stjórn hlutafélags beri ábyrgð á tjóni sem hún kann 

að hafa valdið félaginu með ákvörðunum teknar voru af hálfu hennar sem ein heild, heldur 

er nauðsynlegt að meta mögulega skaðabótaábyrgð hvers einstaks stjórnarmeðlims 

sjálfstætt.172 Stjórnarmenn bera því ekki sjálfkrafa óskipta ábyrgð á ákvörðunum hvors 

annars.173 Af því leiðir að hafi einhverjir stjórnarmenn ekki verið viðstaddir þegar ákvörðun 

sem talin verður brjóta á ákvæðum hlutafélagalaga, var tekin verða þeir almennt ekki taldir 

bera ábyrgð á afleiðingum hennar. Þó er nauðsynlegt að hafa í huga að í einhverjum tilfellum 
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getur hvílt skylda á stjórnarmönnum til þess að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að afstýra 

frekara tjóni og aflétta ólögmætu ástandi.174 

 Almennt verður ekki lögð ábyrgð á stjórnarmenn vegna ákvarðanna sem þeir taka 

fyrir hönd félagsins og reynast á síðari stigum rangar eða leiða af sér tap fyrir félagið, af því 

gefnu að viðkomandi ákvörðun hafi verið tekin á forsvaranlegum grundvelli. Það er því 

gengið út frá því grundvallarviðmiði þegar athugað er hvort ákvörðun stjórnarmeðlima sem 

valdið hefur félaginu og/eða hagsmunaaðilum þeim sem tengjast félaginu tjóni, að 

nauðsynlegt sé að grundvöllur ákvarðanatökunnar hafi verið óforsvaranlegur.175 Rökin að 

baki því eru þau að almennt megi gera ráð fyrir að þær ákvarðanir sem stjórnarmenn taka 

fyrir hönd félgsins séu teknar með hagsmuni félagsins í huga.176 Eins og áður segir er 

nauðsynlegt að meta sök hvers einstaks stjórnarmeðlims sjálfstætt en almennt verður þó 

lagður sami mælikvarði á sök þeirra, óháð menntun eða reynslu þeirra. Þó verður ekki talið 

útilokað að hafi sérfræðingur á ákveðnu sviði verið skipaður í stjórn að í ákveðnum tilfellum 

verði lagður strangari mælikvarði á sök hans en annarra stjórnarmanna ef ákvörðunin snertir 

hans sérsvið.177 Hafi ákvörðun stjórnarmanna ekki aðeins valdið félaginu sjálfu tjóni heldur 

einnig hluthöfum félagsins, kröfuhöfum þess og/eða öðrum hagsmunaaðilum sem tengjast 

félaginu geta þeir einnig orðið skaðabótaskyldir gagnvart þeim, sbr. 1 mgr. 134 gr. hfl. 

Nauðsynlegt er hér að taka tillit til þess að til þess að stjórnarmenn geta orðið 

skaðabótaskyldir gagnvart hluthöfum eða öðrum hagsmunaaðilum er nauðsynlegt að þeir 

hafi með ákvarðanatöku sinni brotið lög, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 134. gr. hfl. Hvað varðar 

skaðabótaábyrgð þeirra gagnvart félaginu sjálfu þó er ekki gerð sambærileg krafa um að 

brotin hafi verið lög, aðeins að viðkomandi stjórnarmenn hafi af ásetningi eða gáleysi valdið 

félaginu tjóni vegna ákvarðanatöku sinnar, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 134. gr. hfl. 

Hafi stjórnarmenn tekið ákvörðun um úthlutun úr sjóðum félagsins sem síðar reynist 

hafa verið tekin í trássi við heimildir hlutafélagalaga þar að lútandi verður almennt talið að 

stjórnarmennirnir beri ábyrgð á því tjóni sem af því hlýst eftir þeirri ábyrgðarreglu sem fram 

kemur í 1. mgr. 134. gr. hfl. og lýst var hér að ofan, sbr. 2. mgr. 102. gr. hfl.178 Ef hluthafa 

hefur verið úthlutað fjármunum úr sjóðum félagsins við slíka ólögmæta úthlutun er honum 
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að jafnaði skylt að endurgreiða félaginu féð, sbr. 1. mgr. 102. gr. hfl. Rétt er að taka fram hér, 

að undantekning er gerð á þessari skyldu hluthafa til endurgreiðslu fjár sem úthlutað hefur 

verið til hans með ólögmætum hætti, ef hann hefur fengið arði úthlutað sem hann hvorki 

vissi né mátti vita að væri úthlutað gegn ákvæðum hlutafélagalaga þar að lútandi. Af 

framangreindu má því draga þá ályktun að hafi stjórnarmaður tekið þátt í ákvörðun um 

veitingu láns eða tryggingar til handa móðurfélagi félags, er mögulegt að hann verði 

persónulega bótaábyrgur fyrir því tjóni sem af veitingu lánsins eða tryggingarinnar hlýst, hafi 

slíkt verið óforsvaranlegt og því ekki skv. skilyrðum 104. gr. hfl. Með vísan til ákvæða 1. mgr. 

102. gr. hfl., verður þó talið að stjórnarmaður, sem tekið hefur þátt í veitingu láns eða 

tryggingar til handa móðurfélagi félagsins sem talin verður veitt óforsvaranlegum grundvelli, 

sé aðeins ábyrgur fyrir því tjóni sem af því hlýst ef hið ólögmæta lán eða trygging fæst ekki 

að fullu endurgreitt. Ekki verður talið skipta máli hér þó ljóst sé að móðurfélagið hafi verið 

grandlaust um ólögmæti lánveitingar eða setningar tryggingar því til handa.179 Ekki er til nein 

íslensk dómaframkvæmd að því er varðar ábyrgð stjórnarmanna á veitingu ólögmæts 

samstæðulán. Í danskri dómaframkvæmd er hins vegar að finna dóm sem tekur á þeirri 

aðstöðu. Í máli UfR 2000.1013H, komst Hæstiréttur Danmerkur að þeirri niðurstöðu að 

stjórnarmenn félags væru persónulega bótaábyrgir vegna þess taps sem félag það sem þeir 

áttu sæti í stjórn í, varð fyrir vegna lánveitingar sem þeir tóku ákvörðun um til annars félags 

innan samstæðunnar. 

 Veiting lána og setning trygginga af hálfu dótturfélags til handa móðurfélagi sínu er 

eins og áður segir almennt heimil. Þrátt það verður ekki talið að stjórnarmenn dótturfélags 

geti gagnrýnislaust samþykkt allar lánveitingar og tryggingagjörninga til handa móðurfélagi 

félagsins. Nauðsynlegt er að stjórnarmenn hyggi að því hvort veiting lána eða setning 

trygginga til handa móðurfélaginu sé forsvaranlegt með tilliti til áhættu, framlagðra trygginga 

og gjaldfærni móðurfélagsins. Hafi stjórnarmenn í dótturfélagi tekið ákvörðun um veitingu 

láns og/eða setningu trygginga til handa móðurfélagi hvers fjárhagur er ótryggur á því 

tímamarki sem tekin er ákvörðun um veitingu lánsins eða setningu tryggingar því til handa, 

geta stjórnarmenn eins og áður segir orðið persónulega bótaábyrgir fyrir því tjóni sem af 

kann að hljótast, bæði gagnvart félaginu sjálfu og öðrum hagsmunaaðilum tengdum félaginu, 

svo sem kröfuhöfum þess og öðrum hluthöfum þess.180 
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6.2.4.5. Lánveitingar íslenskra félaga til erlendra móðurfélaga sinna 

Í 6. mgr. 104. gr. hfl. felst eins og áður segir réttur til handa móðurfélagi félags á því að fá frá 

því lán eða tryggingar. Í lögskýringargögnum með ákvæðinu er ekki að finna neitt sem túlka 

má með þeim hætti að móðurfélög í skilningi greinarinnar séu auk íslenskra móðurfélaga, 

erlend móðurfélög íslenskra félaga. Afleiðing þess að erlent móðurfélag yrði ekki talið 

móðurfélag íslensks félags í skilningi ákvæðisins eru þær helstar að lánveiting eða veiting 

tryggingar af hálfu íslensks dótturfélags til þess yrði túlkuð sem ólögmætt lán til hluthafa í 

skilningi 1. mgr. 104. gr. hfl. að því gefnu að veiting lánsins eða setning tryggingarinnar yrði 

ekki talin hefðbundin viðskiptaleg ráðstöfun í rekstri félagsins sem eins og áður segir fellur 

utan gildissviðs 104. gr. hfl. Þessi niðurstaða væri í andstöðu við þá almennu heimild íslensks 

dótturfélags til þess að veita veita íslensku móðurfélagi sínu lán eða tryggingu fyrir 

lánsgerningi. 

Í norrænum rétti og þá sérstaklega dönskum rétti og ritum danskra fræðimanna hefur 

verið fjallað um það með ítarlegum hætti hvort og þá með hvaða hætti erlend móðurfélög 

geti fallið undir undanþágu ákvæði danskra laga sem sambærilegt er því ákvæði sem er að 

finna í 6. mgr. 104. gr. hfl. Nýlega var þó ákvæði hinna dönsku hlutafélaga breytt með 

gildistöku nýrra laga um hlutafélög en fjallað verður um þær sem gerðar voru á ákvæðinu 

breytingar í kafla 7.3 en umfjöllun hér tekur mið af skrifum fræðimanna um eldra ákvæði 

hinna dönsku laga og er eins áður segir sambærilegt við 6. mgr. 104. gr. hfl. 

 Eins og áður hefur komið fram verður almennt ekki talið að löggjafinn geti í gegnum 

íslensk hlutafélagalög lagt skyldur á erlend félög, þar sem lagatsetningarvald nær aðeins til 

þeirra félaga sem eru í sérstökum tengslum við Ísland eins og fram kom í 6. kafla. Í ákvæði 6. 

mgr. 104. gr. hfl., sem hér hefur verið gerð ítarleg grein fyrir að framan felast ákveðin réttindi 

til handa móðurfélagi félags, en með ákvæðinu eru hins vegar ekki lagðar á það skyldur. Við 

túlkun á sambærilegu danskra hlutafélagalaga hafa danskir fræðimenn komist að þeirri 

niðurstöðu að erlend móðurfélög sem hafi heimilisfesti innan lögsögu aðildarríkja Evrópska 

efnahagssvæðisins eigi á grundvelli stofnsetningarréttarins rétt á því að fá lán og tryggingar 

frá dönsku dótturfélagi sínu. Önnur niðurstaða gæti falið í sér ólögmæta mismunun á 

grundvelli þjóðernis sem ekki samræmist meginreglum EB/EES réttarins.181 Fræðimenn 
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bentu þó að í sjálfu sér stæði ekkert því í vegi túlka ákvæði hinna dönsku hlutafélagalaga á 

þann veg að dönskum dótturfélögum yrði heimilað að veita erlendum móðurfélögum óháð 

heimilisfesti þeirra, lán og setja fyrir þau tryggingar. Jafnframt var bent á að þau rök danskra 

yfirvalda að með því að takmarka lánveitingaheimildir danskra dótturfélaga erlendra félaga 

við þau móðurfélög sem hafa heimilisfesti innan Evrópska efnahagssvæðisins væri unnt að 

stjórna aðstæðum þeim sem lánið er veitt undir í gegnum erlend yfirvöld innan svæðisins 

væru ekki haldbær. Rökin fyrir þeirri niðurstöðu voru þau að ekkert í dönskum 

hlutafélagalögum setji höft við því að dönsk félög sem eru hluti af alþjóðlegri samstæðu 

félaga geti veitt erlendum systurfélögum sínum lán eða sett fyrir þau tryggingar.182 Dönsk 

yfirvöld féllust þó ekki á þau rök fræðimanna. Danska fyrirtækja og félagaskráin gaf út 

leiðbeinandi tilmæli þess efnis að dönskum félögum væri heimilt að veita erlendum 

móðurfélögum sínum lán og setja fyrir þau tryggingar að því gefnu að heimilisfesti hinna 

erlendu móðurfélaga væri innan Evrópska efnahagssvæðisins.183 Jafnframt var af hálfu 

danskra yfirvalda gerð sú krafa að hið erlenda móðurfélag væri á sambærilegu félagaformi 

við það félagaform sem gerð er grein fyrir í dönsku hlutafélagalögunum. Dönskum 

dótturfélögum var því heimilt að veita erlendum móðurfélögum sínum lán og setja fyrir þau 

tryggingar, ef þau höfðu heimilisfesti innan Evrópska efnahagssvæðisins og féllu undir 

gildissvið annarrar félagaréttartilskipunarinnar, 77/91/EEC184.185 

 Eins og áður segir var ákvæði danskra hlutafélagalaga sem veitti dótturfélögum 

heimild til þess að veita móðurfélögum sínum lán og setja fyrir það tryggingar sambærilegt 

við 6. mgr. 104. gr. hfl. Af lögskýringargögnum þeim sem fylgja 6. mgr. 104. gr. hfl., verður 

ekki lesið að tilgangur löggjafans með setningu ákvæðisins hafi verið að ákvæðið ætti einnig 

að ná til erlendra móðurfélaga íslenskra félaga. Það verður því ekki talið að hægt sé að túlka 

ákvæðið með þeim hætti að íslenskum félögum sé heimilt að veita erlendum móðurfélögum 

sínum lán og setja fyrir þau tryggingar óháð heimilisfesti þeirra. Hins vegar verður að telja að 

vegna aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu sé íslenskum yfirvöldum óheimilt að 

mismuna félögum sem hafa heimilisfesti innan svæðisins á grundvelli þjóðernis. Ekki verður 
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talið að íslenskum yfirvöldum sé unnt að færa rök fyrir banni við því að íslensk félög veiti 

erlendum móðurfélögum sínum, sem hafa heimilisfesti innan Evrópska efnahagssvæðisins, 

lán eða tryggingar með vísan til þeirra réttlætingarástæðna sem gerð var grein fyrir í 5. kafla. 

Með vísan til framangreinds verður því að telja ljóst að íslensku félagi er heimilt að veita 

erlendu móðurfélagi sínu lán og setja fyrir það tryggingar á sömu kjörum og að sömu 

skilyrðum uppfylltum og ef viðkomandi móðurfélag væri íslenskt, að því gefnu að viðkomandi 

móðurfélag hafi heimilisfesti innan lögsögu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins. Slík 

túlkun á ákvæðinu hefur það jafnframt í för með sér að veiti íslenskt félag lán eða setji 

tryggingar til handa erlendu móðurfélagi sínu, hvert hefur heimilisfesti fyrir lögsögu 

aðildarríkja Evrópska efnahagsvæðisins, yrði slíkt lán túlkað sem ólöglegt lán til hluthafa í 

skilningi 1. mgr. 104. gr. hfl. Þó gæti slíkur gjörningur fallið utan gildissviðs 104. gr. hfl., ef 

hann teldist vera hefðbundinn hluti af rekstri hins íslenska félags, líkt og gerð er nánari grein 

fyrir í kafla 6.2.4.1. 

Hvað varðar tengsl þau sem eru á milli heimildar til veitingar samstæðulána og 

trygginga í 6. mgr. 104. gr. hfl. og 2. mgr. 104. gr. hfl., og skilgreiningu á móðurfélagi þá var 

framkvæmdin í Danmörku fyrir setningu hinna nýju hlutafélagalaga, sú að túlka hugtakið 

móðurfélag með sama hætti við skýringu á báðum greinunum sem sambærilegar voru 2. 

mgr. 104. gr. hfl. og 6. mgr. 104. gr. hfl.186 Þó bentu danskir fræðimenn á það sjónarmið, líkt 

og við túlkun á móðurfélagshugtakinu hvað varðar veitingu samstæðulána, að nærtækara 

væri að túlka móðurfélags hugtakið með þeim hætti að öll erlend móðurfélög féllu undir 

það, en ekki aðeins þau sem hafa heimilisfesti innan lögsögu aðildarríkja Evrópska 

efnahagssvæðisins.187 

 Með 2. mgr. 104. gr. hfl., eru ekki lagðar skyldur á móðurfélög með beinum hætti 

heldur eru skyldurnar lagðar á dótturfélög með þeim hætti að dótturfélögum er bannað að 

fjármagna kaup á hlutum í móðurfélaginu. Líkt og með 6. mgr. 104. gr. hfl., verður ekki lesið 

úr lögskýringargögnum þeim sem ákvæðinu fylgja, að ætlun löggjafans hafi verið að fella öll 

móðurfélög óháð þjóðerni undir hugtakið. Hins vegar verður að telja að nauðsynlegt sé að 

gætt sé samræmis við skýringu á hugtakinu móðurfélag við skýringu á 2. mgr. 104. gr. og 6. 

mgr. 104. gr. hfl. Það sé því eðlilegt með vísan til þess sem kom fram hér að framan varðandi 
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skýringu á hugtakinu móðurfélag í skilningi 6. mgr. 104. gr. hfl., að íslensku dótturfélagi sé 

ekki aðeins óheimilt að fjármagna kaup á hlutum í innlendu móðurfélagi sínu, heldur einnig 

erlendu móðurfélagi sínu, hafi það heimilisfesti innan lögsögu aðildarríkja Evrópska 

efnahagssvæðisins. Þannig er jafnframt komið í veg fyrir það vandamál sem upp gæti komið 

ef íslensku dótturfélagi væri heimilt að veita erlendu móðurfélagi með heimilisfesti innan 

Evrópska efnahagssvæðisins lán og væri á sama tíma heimilt að fjármagna kaup á hlutum í 

því. Slíkt gæti haft í för með sér að hagsmunum hluthafa, kröfuhafa og annarra 

hagsmunaaðila sem dótturfélaginu tengjast, yrði ógnað. Jafnframt gæti það haft í för með 

sér að félög gætu sniðgengið ákvæði 2. mgr. 104. gr. hfl., með stofnun móðurfélags innan 

lögsögu annarra aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins.  

Framangreind túlkun á ákvæðum 6. mgr. 104. gr. hfl. og 2. mgr. 104. gr. hfl. hefur það 

í för með sér að jafnframt nauðsynlegt að huga að því hvort úrræði hfl. sem unnt er að beita 

ef dótturfélag hefur veitt móðurfélagi sínu lán eða tryggingu sem ekki verður talið veitt í 

samræmi við ákvæði hfl., séu fullnægjandi þegar um er að ræða ólögmæta lánveitingu eða 

veitingu tryggingar til erlends móðurfélags. En gerð var grein fyrir því hvers konar 

samstæðulán verða talin ólögmæt í skilningi 104. gr. hfl í kafla 6.2.4.4. 

 Eins og fram kom í kafla 6.2.4.4.1. þar sem fjallað var um ábyrgð stjórnarmanna, þá 

verður aðeins talið að þeir beri skaðabótaábyrgð vegna ólögmætrar úthlutunar úr sjóðum 

félags að því leyti sem hin ólögmæta greiðsla fæst ekki endurgreidd. Heimild til þess að krefja 

hluthafa, sem fengið hefur fjármunum úthlutað úr sjóðum félags með ólögmætum hætti, um 

endurgreiðslu fjárins er að finna í 1. mgr. 102. gr. hfl. Hafi móðurfélag því fengið fjármunum 

úthlutað úr sjóðum dótturfélags síns verður því talið að því beri að endurgreiða 

dótturfélaginu fjármunina, óháð því hvort stjórn móðurfélagsins var grandlaus um ólögmæti 

úthlutunarinnar, eins og fram kom í umfjöllun um ábyrð stjórnarmanna í kafla 6.2.4.4.1. Af 

þessu leiðir að hafi erlent móðurfélag fengið samstæðulán eða tryggingu frá íslensku 

dótturfélagi sínu, sem íslenskir dómstólar telja síðar að hafi verið veitt með ólögmætum 

hætti, þá verður að telja að dótturfélagið og stjórn þess geti gert kröfu til hins erlenda 

móðurfélags um endurgreiðslu lánsins. Fullnusta slíkrar kröfu á hendur erlendu móðurfélagi 

íslensks félags getur þó verið erfið, einkum og sér í lagi ef hið erlenda móðurfélag hefur 

heimilisfesti fyrir utan lögsögu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins. 

 Aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins gerðu þann 30. október 2007 með sér 

samning um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum. Öðlaðist 
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samningurinn gildi á Íslandi með gildistöku laga um Lúganósamninginn um dómsvald og 

viðurkenningu og fullnustu í einkamálum nr. 7/2011. Í 1. tl. 38. gr. samningsins kemur fram 

að unnt er að krefjast fullnustu á dóm sem kveðinn er upp í einu aðildarríki í öðru aðildarríki 

samningsins að því gefnu að einnig sé unnt að krefjast fullnustu á honum í því ríki sem 

dómurinn var kveðinn upp í. Af þessu leiðir að ef kveðinn er upp dómur af íslenskum dómstól 

þess efnis að erlendu móðurfélagi íslensks félags beri að endurgreiða fjármuni sem það hefur 

fengið úr sjóðum hins íslenska félags með veitingu ólögmæts samstæðuláns þá er unnt að 

krefjast fullnustu kröfunnar fyrir dómstól þess ríkis sem viðkomandi erlent móðurfélag hefur 

heimilisfesti í, að því gefnu að heimilisfesti félagsins sé innan lögsögu aðildarríkja 

samningsins.  

En það er ekki aðeins nauðsynlegt að huga að þeim úrræðum sem unnt er að grípa til 

verði samstæðulán talið veitt með ólögmætum hætti, því með því að veita íslensku félagi 

heimild til þess að veita erlendu móðurfélagi sínu lán og setja fyrir það tryggingar, þá verður 

mögulegt fyrir stjórn samstæðunnar að sniðganga skilyrði hfl. Í tengslum við samstæðulán þá 

væri einkum hætta á sniðgöngu á skilyrðum hfl., að því er varðar bann við veitingu lána til 

hluthafa. Það er, íslenskt félag gæti lánað erlendu móðurfélagi sínu lán og hið erlenda 

móðurfélag gæti síðan í kjölfarið lánað hluthöfum sínum þá fjármuni sem það fékk að láni frá 

íslensku dótturfélagi sínu. Með vísan til niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli C – 212/97, 

Centros188, verður ekki talið að sniðgöngusjónarmið ein og sér verði talin misnotkun á 

stofnsetningarréttinum. Er það á grundvelli þess að almennt verður frelsi aðila til þess að 

setja á fót félög innan lögsögu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins ekki heft. En í 

niðurstöðu dómstólsins kom þó jafnframt fram að yfirvöldum aðildarríkjanna sé heimilt að 

grípa til aðgerða í þeim tilfellum þar sem grunur er um sviksamlega háttsemi aðila.  

Fræðimenn hafa túlkað niðurstöðu dómstólsins með þeim hætti að í henni felist að 

aðila sé heimilt að setja félag á stofn í því aðildarríki sem hann telur henta þörfum sínum 

best og þrátt fyrir að því felist sniðganga á strangari lögum annars ríkis þá brjóti það ekki á 

stofnsetningarréttinum. Jafnframt verði ekki talið að það sé brot á stofnsetningarréttinum ef 

yfirvöld aðildarríkis grípi til aðgerða gagnvart félagi verði talið að það hafi gerst sekt um 

sviksamlega háttsemi. Íslensk yfirvöld gætu því gripið til aðgerða gagnvart aðilum ef þeir 
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myndu stofna félag innan lögsögu annars aðildarríkis í þeim eina tilgangi að sniðganga 

ákvæði hfl. sem taka á veitingu lána til hluthafa.189 
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7. Þróun norræns samstæðuréttar að því er varðar heimildir innlendra dótturfélaga til að 

veita erlendum móðurfélögum sínum lán og tryggingar 

Samstæðuréttur á Norðurlöndunum hefur þróast nokkuð á síðustu árum og þá einkum og 

sér í lagi að því er varðar rétt erlends móðurfélags til þess að fá lán og tryggingar frá 

dótturfélagi sínu. Eins og áður hefur komið fram byggir hlutafélagalöggjöf Norðurlandanna á 

sameiginlegum grunni en nálgun ríkjanna hefur þó verið nokkuð með ólíkum hætti að því er 

varðar skýringu á því hvort og þá með hvaða hætti erlend móðurfélög eigi rétt á lánum og 

tryggingum frá dótturfélagi sínu.  

Eins fram kom í kaflanum hér að framan hefur ekki verið tekin afgerandi afstaða til 

þess af hálfu íslenskra yfirvalda, hvort erlend móðurfélög íslenskra félaga eigi rétt á lánum og 

tryggingum frá þeim. Verður hér á eftir gerð grein fyrir því hvaða leið hinar 

Norðurlandaþjóðirnar hafa kosið að fara við skýringu á lagalegri stöðu erlendra móðurfélaga 

að landsrétti hvað varðar rétt þeirra til lána og trygginga frá dótturfélagi. Jafnframt verður 

gerð grein fyrir þeim ástæðum sem liggja að baki því að yfirvöld viðkomandi ríkis tóku 

ákvörðun um að fara þá leið sem farin var. 

 

7.1 Þróun sænskra hlutafélagalaga 

Í sænsku hlutafélagalögunum190 er sænskum félögum veitt heimild til þess að veita 

móðurfélagi sínu lán og setja fyrir það tryggingar, sbr. 2. gr. 21. kafla laganna. Með ákvæðinu 

er gerð undanþága frá banni við því að félag veiti hluthöfum sínum lán og setji fyrir þá 

tryggingar en ákvæði þess efnis er að finna í 1. gr. 21. kafla laganna. 

Í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. 21. kafla hinna sænsku hlutafélagalaga kemur fram að félagi sem 

tilheyrir samstæðu félaga sé heimilt að veita öðrum lögaðila innan sömu samstæðu lán eða 

gangast í ábyrgðir fyrir hann. Í 2. mgr. greinarinnar er svo gerð grein fyrir því hvaða lögaðilar 

innan samstæðu geta þegið lán eða ábyrgðir frá félagi innan sömu samstæðu. Þeir aðilar sem 

það geta eru þeir aðilar sem eru skyldugir til þess að færa ársreikning skv. sænsku 

ársreikningslögunum, sbr. 1. tl. 2. mgr. 2. gr. 21. kafla laganna. Jafnframt kemur fram í 2. tl. 

2. mgr. 2. gr. 21. kafla laganna sænsku félagi sé heimilt að veita þeim aðilum lán og setja fyrir 

þá tryggingar sem unnt er að samsama þeim aðilum sem getið er um í 1. tl. málsgreinarinnar 

og hafa heimilisfesti innan lögsögu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðiðsins. 
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Þetta ákvæði kom inn í lögin í kjölfar endurskoðunar á sænsku hlutafélagalögunum 

árið 1997. Að mati nefndarinnar sem mótaði tillöguna var nauðsynlegt að skýrt væri kveðið á 

um í lögunum að aðilum sem hafa heimilisfesti innan Evrópska efnahagssvæðisins væri 

heimilt að þyggja lán eða ábyrgðir frá sænsku félagi innan sömu samstæðu. Nefndin komst 

að þessari niðurstöðu á grundvelli þess að sænska ríkið, með aðild sinni að ESB, væri óheimilt 

að mismuna aðilum í sambærilegri stöðu sem búsettir væru innan Evrópska 

efnahagssvæðisins, bæði á grundvelli stofnsetningarréttarins og vegna þess að óheimilt er að 

mismuna aðilum í sambærilegri stöðu, séu þeir báðir búsettir innan Evrópska 

efnahagssvæðisins.191 

 

7.2 Þróun norskra hlutafélagalaga 

Í norsku hlutafélagalögunum192 er gerð undanþága frá almennu banni við veitingu lána og 

trygginga til hluthafa félags í 2. tl. 3. mgr. greinar 8-7. Í ákvæðinu kemur fram að dótturfélagi 

sé heimilt að veita móðurfélagi sínu eða öðru félagi innan sömu samstæðu, lán eða gangast í 

ábyrgð fyrir skuldbindingum þess. Hvað varðar lánveitingar til erlendra félaga sem tilheyra 

sömu samstæðu er tekið á því í grein 1-4 hinna norsku hlutafélagalaga. Í greininni kemur 

fram að norsku dótturfélagi er aðeins heimilt að veita erlendu móðurfélagi sínu eða 

dótturfélagi innan sömu samstæðu lán eða setja fyrir þau tryggingar að tveimur skilyrðum 

uppfylltum. Móðurfélagið eða dótturfélagið sem um ræðir verður annars vegar að hafa 

heimilisfesti innan Evrópska efnahagssvæðisins og hins vegar er nauðsynlegt að löggjöf þess 

ríkis sem félagið hefur heimilifesti innan sé annaðhvort sambærileg eða strangari en ákvæði 

hinna norsku hlutafélagalaga taka til að veitinga lána og trygginga til hluthafa, starfsmanna 

sem jafnframt eru hluthafar og til stjórnenda, sbr. 2. mgr. greinar 1-4. 

 Þessi breyting kom inn í lögin á árinu 1999, en áður hafði norskum dótturfélögum 

aðeins verið heimilt að veita lán eða tryggingar til handa móðurfélögum og dótturfélaga 

innan sömu samstæðu sem höfðu heimilisfesti innan hinna norrænu landa. Sú breyting kom 

inn í lögin og tók gildi þann 1. janúar 1996.193 Að baki þeirri ákvörðun að leyfa aðeins 

félögum heimilisföstum innan lögsögu Norðurlandanna að þiggja lán frá norsku dótturfélagi 

lágu tvíþætt rök. Annars vegar að hin erlendu félög eiga þá réttindi á grundvelli norskra laga 
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en bera ekki sambærilegar skyldur á við norsk félög sem tilheyra samstæðu félaga. Það sé 

nauðsynlegt að horfa á samstæðureglurnar sem heild en ekki bara sem einstakar sjálfstæðar 

reglur sem veiti bæði réttindi og leggi skyldur á félög sem tilheyra samstæðu. Það að erlent 

félag sem tilheyri samstæðu félaga geti notið réttinda en beri ekki skyldur líkt og norsk félög í 

sambærilegri stöðu gera, felur í sér ákveðna mismunun. Slík mismunun hefur á vettvangi 

Evrópuréttarins verið nefnd öfug mismunun.194 Hins vegar eru rökin þau að verði hið norska 

dótturfélag gjaldþrota, þá geti það verið ákveðnum erfiðleikum bundið að innheimta lánið 

erlendis. Í því samhengi er sérstaklega bent á þá aðstöðu sem upp kann að koma, haldi hið 

erlenda félag því fram að hið norska dótturfélagi hafi fyrir gjaldþrotið gefið lánið eftir og því 

skuldi félagið þrotabúinu ekki lánið. Slík mál þarf að fara með fyrir dóm í Noregi og krefjast 

ógildingar á eftirgjöf skuldarinnar sem hið erlenda félag heldur fram að hið norska 

dótturfélag hafi gefið eftir fyrir gjaldþrotið. Á þeim tíma sem skýrsla nefndarinnar var rituð 

var aðstaðan sú að flest ríki og átti það einnig við um ríki innan ESB hafna því að viðurkenna 

réttaráhrif gjaldþrots erlends félags. Aðstaðan væri því sú að ef norskir dómstólar hefðu 

dæmt eftirgjöf skuldar hins erlenda móðurfélags norska dótturfélagsins, ógilda þá gæti það 

verið erfiðleikum bundið að fá slíkan dóm viðurkenndan í heimaríki hins erlenda 

móðurfélags. Slíkt leiddi til þess að innheimta kröfunnar yrði erfiðleikum bundin og í 

einhverjum tilfellum allt að því ómöguleg. Það myndi svo aftur leiða til þess að með þessu 

væri búið að opna leið fyrir aðila að ganga á sjóði norskra félaga og skerða þar með réttindi 

kröfuhafa félagsins. Norðurlöndin hafa hins vegar gert með sér samning um gagnkvæma 

viðurkenningu gjaldþrota sem lögfestur var af hálfu íslenska ríkisins þann 24. mars 1943.195 Í 

samningnum felst að ef aðili er úrskurðaður gjaldþrota í einhverju hinna norrænu ríkja sem 

bundin eru að samningum þá er sá úrskurður viðurkenndur af hinum aðildarríkjum 

samningsins. Það væri því ekki jafn miklum erfiðleikum bundið að fá kröfu sem verður til á 

erlent móðurfélag, heimilisfast innan hinna norrænu landa, í kjölfar gjaldþrots norsks 

dótturfélags og væri ef um móðurfélag heimilisfast utan hinna norrænu landa væri að 

ræða.196 Á grundvelli þess gerði nefndin tillögu að því að móðurfélögum og öðrum félögum 
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innan sömu samstæðu, með heimilisfesti innan lögsögu Norðurlandanna yrði það heimilt að 

þiggja lán og ábyrgðir frá norsku dótturfélagi. 

 Árið 1998 sendi eftirlitsstofnun EFTA197 norska ríkinu rökstutt álit þess efnis, að í 

kjölfar kvörtunar sem stofnuninni hefði borist, þá hefði stofnunin komist að þeirri niðurstöðu 

að með því að leyfa aðeins félögum innan félagasamstæðu heimilisföstum innan hinna 

norrænu landa, hefði norska ríkið brotið á skuldbindingum sínum sem það er bundið að 

samkvæmt reglum Evrópska efnahagssvæðisins. Þær meginreglur sem norska ríkið braut að 

mati eftirlitsstofnunarinnar var annars vegar meginreglan um frjálsa för fjármagns og hins 

vegar meginreglan um rétt aðila til stofnsetningar innan aðildarríkja Rómarsamningsins.198 

Viðbrögð norska ríkisins við áliti eftirlitsstofnunar var að fara yfir hvernig unnt væri að aðlaga 

löggjöfina að reglum Evrópska efnahagssvæðisins en samt með því að viðhalda vernd 

kröfuhafa og koma í veg fyrir möguleika á því að gengið yrði á sjóði norsks félags með 

óviðunandi hætti, samanber umfjöllun hér að ofan. Jafnframt var talið nauðsynlegt að komið 

væri í veg fyrir að félög gætu sniðgengið reglur norskra hlutafélaga er snúa að heimildum 

félags til að veita lán.199 Bent var á að slík aðstaða gæti verið fyrir hendi ef norskt félag myndi 

lána erlendu móðurfélagi eða erlendu félagi innan sömu samstæðu fjármuni og hið erlenda 

félag svo lána hluthöfum sínum eða stjórnendum féð. Með því væri gengið þverrt á reglur 

norskra hlutafélagalaga og þær sniðgengnar. Niðurstaðan varð því sú að veita erlendum 

móðurfélögum og erlendum félögum innan sömu samstæðu rétt til láns og trygginga frá 

norsku dótturfélagi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, til þess að reyna að koma í veg fyrir 

að áður nefndar reglur norsku hlutafélagalaganna væru sniðgengnar. Það er að aðeins ef hið 

erlenda félag sem heimilisfast er innan evrópska efnahagssvæðisins, er bundið að reglum 

sem sambærilegar eru norsku reglunum um eða strangari, er snúa að veitingu lána og 

trygginga til hluthafa í samstæðu, sem norsku dótturfélagi er heimilt að veita lán eða gangast 

í ábyrgðir fyrir erlent félag sem annað hvort er móðurfélag þess eða tilheyrir sömu 

samstæðu, sbr. grein 1-4 hinna norsku hlutafélagalaga. Í kjölfar lagabreytinganna voru 

upplýsingar um lagabreytingarnar sendar til eftirlitsstofnunar EFTA. Eftirlitsstofnunin tók þá 

ákvörðun að samþykkja breytingar þær sem gerðar voru á lögunum, með vísan til þess að 

þær væru studdar þeim rökum að með þeim væri verið að vernda sjóði norskra félaga fyrir 
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því að á þá væri gengið í gegnum lánveitingar til hluthafa sem ekki væru bundnir að norskum 

lögum þar að lútandi.200 

 

7.3 Þróun danskra hlutafélagalaga 

Hugtakið móðurfélag er skilgreint í 20. tl. 5. gr. dönsku hlutafélagalaganna.201 Í greininni 

kemur fram að móðurfélag sé félag sem fer með yfirráð yfir einu eða fleiri dótturfélögum. Í 

athugasemd með greininni kemur fram að meginreglan sé sú að lögin taki aðeins til félaga 

sem eru með heimilisfesti í Danmörku og erlend móðurfélög falli því að meginstefnu til ekki 

undir gildissvið laganna, þrátt fyrir að þau eigi dönsk dótturfélög.202 Þessi túlkun laganna er í 

samræmi við þá niðurstöðu danskra fræðimanna að almennt sé ekki unnt að leggja 

lögbundnar skyldur með danskri löggjöf á erlend móðurfélög danskra dótturfélaga.203 Á 

þessari meginreglu eru þó undantekningar til dæmis að því er varðar heimildir dansks 

dótturfélags til þess að veita erlendu móðurfélagi sínu lán og setja fyrir það tryggingar. Í 

hinum núgildandi dönsku hlutafélagalögum er sérstaklega tekið fram að ákvæði um heimild 

dótturfélags til lánveitingar til móðurfélags síns, gildi einnig ef um ákveðin erlend móðurfélög 

er að ræða, sbr. 211. gr. laganna. Þessi breyting kom inn í lögin við gildisstöku hinna nýju 

dönsku hlutafélagalaga þann 12. júní árið 2009.  

Í breytingunni felst að dönskum dótturfélögum erlendra móðurfélaga er heimilt að 

veita þeim lán, beint eða óbeint og gangast í tryggingar fyrir skuldbindingum þeirra. Þessi 

heimild er þó bundin því skilyrði að hin erlendu móðurfélög hafi heimilisfesti annaðhvort 

innan lögsögu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins eða innan lögsögu ákveðinna 

aðildarríkja OECD204. Í athugasemdum með lögunum kemur fram að nauðsynlegt sé að félag 

sem hefur heimilisfesti fyrir utan lögsögu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins, hafi 

heimilisfesti innan lögsögu aðildarríkja OECD sem hafi af stofnuninni verið flokkuð í 

áhættuflokk 0 eða 1 til þess að dönsku dótturfélagi sé heimilt að veita hinu erlenda 

móðurfélagi lán eða gangast í tryggingar fyrir skuldbindingum þess.205 Þessi flokkun OECD 

byggir á mati á því hversu líklegt eða ólíklegt ríki er til þess að geta staðið við erlendar skuldir 

sínar og eru ríkin flokkuð í áhættuflokka frá 0-7, þar sem 0 er besti flokkurinn en 7 er lakasti 
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flokkurinn.206 Þau OECD ríki sem hin erlendu móðurfélög verða að hafa heimilisfesti innan 

svo dönskum dótturfélögum þeirra sé heimilt að veita þeim lán eða gangast í ábyrgðir fyrir 

þau eru svo nánar tilgreind í reglugerð sem gefin er út af dönsku fyrirtækja og 

félagaskránni.207 Jafnframt kemur fram í athugasemdunum að gerð sé sú krafa, líkt og í tíð 

eldri laga, að dótturfélagi sé aðeins heimilt að veita lán eða gangast í tryggingar fyrir 

móðurfélag sitt, að því gefnu að það sé hlutafélag, samlagshlutafélag eða öðru því 

félagaformi sem felur í sér að eigendur félagsins beri takmarkaða ábyrgð á skuldbindingum 

félagsins.208  

 Fyrir þessa gildistöku hinna nýju dönsku hlutafélagalaga var það ekki sérstaklega tekið 

fram í dönsku hlutafélagalögunum hvort dönskum dótturfélögum erlendra móðurfélaga væri 

heimilt að veita þeim lán eða setja fyrir þau tryggingar. Fram til ársins 2001 var það túlkun 

danskra yfirvalda að þessi undanþágu heimild frá almennu banni við lánum til hluthafa, næði 

aðeins til móðurfélaga danskra félaga, sem væru með heimilisfesti í Danmörku.209 Þetta 

sjónarmið danskra yfirvalda kom meðal annars fram í úrskurði dönsku áfrýjunarnefndarinnar 

í málefnum skráðra félaga210 frá 12. október 1999. Niðurstaða meirihluta nefndarinnar var sú 

að dönsku dótturfélagi bresks móðurfélags væri það óheimilt að veita því lán eða gangast í 

tryggingar fyrir það. Sú niðurstaða var fengin með vísan til þess að dönsku hlutafélagalögin 

væru mótuð með þarfir félaga sem hefðu heimilisfesti í Danmörku í huga en ekki félaga sem 

hefðu heimilisfesti innan lögsögu annarra ríkja. Einnig vísaði meirihlutinn til þess að hætta 

væri á að dönsk lög yrðu sniðgengin ef lánveitingar til erlendra móðurfélaga danskra félaga 

yrðu heimilaðar og vernd kröfuhafa, minnihluta og annarra hagsmunaaðila stefnt í hættu.211 

Niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar var í kjölfarið áfrýjað til Eystri Landsréttar. Lok málsins 

urðu þau að danska fyrirtækja- og félagaskráin ákvað að gefa út leiðbeinandi tilmæli þess 

efnis að dönskum dótturfélögum erlendra móðurfélaga sem hefðu heimilisfesti innan 

Evrópska efnahagssvæðisins væri heimilt að veita móðurfélögum sínum lán og gangast í 

ábyrgðir fyrir þau. Jafnframt var gerð sú krafa að móðurfélögin væru á sambærilegu 

félagaformi og þau sem dönsku hlutafélagalögin taka til. Það voru því aðeins móðurfélög sem 
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féllu undir gildissvið annarar félagaréttartilskipunina sem dönskum dótturfélögum var 

heimilt að veita lán eða gangast í ábyrgðir fyrir.212 Þessi ákvörðun dönsku fyrirtækja og 

félagaskrárinnar var tekin á grundvelli álits ráðgefandi lögmanns213 danska efnahags- og 

viðskiptaráðuneytisins. En að mati hans var afar líklegt með vísan til nýlegrar 

dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins að það að heimila aðeins lán frá dönsku dótturfélagi 

til dansks móðurfélags, en ekki annarra félaga með heimilisfesti innan Evrópska 

efnahagssvæðisins, yrði talið brot á meginreglum EES/EB réttarins um stofnsetningarréttinn 

og frjálst flæði fjármagns.214 Það gekk því aldrei dómur í málinu, heldur var þessi ákvörðun 

dönsku fyrirtækja- og félagaskrárinnar tekin áður en að dómsuppsögu í málinu kom. 

Þessi ákvörðun dönsku félaga og fyrirtækjaskrárinnar er í samræmi við eldri álit 

danskra fræðimanna, sem höfðu komist að þeirri niðurstöðu að á grundvelli 

stofnsetningarréttarins væri ljóst að ákvæði sem heimiluðu dönsku dótturfélagi að veita 

móðurfélagi sínu lán og setja fyrir það tryggingar giltu einnig fyrir félög með heimilisfesti 

innan evrópska efnahagssvæðisins.215 Sú ákvörðun að leyfa dönskum dótturfélögum aðeins 

að veita erlendu móðurfélagi með heimilisfesti innan Evrópska efnahagssvæðisins lán eða 

gangast í tryggingar fyrir það sætti þó ákveðinni gagnrýni af hálfu fræðimanna. Á það var 

meðal annars bent að ef markmið ákvæðis dönsku hlutafélaganna sem heimilar dótturfélagi 

að veita móðurfélagi sínu lán eða gangast í tryggingar fyrir það, væri athugað væri erfitt að 

sjá af hverju meðhöndla ætti félög með heimilisfesti innan ríkja utan Evrópska 

efnahagssvæðisins með öðrum hætti en félög sem hafa heimilisfesti innan svæðisins. Í 

tengslum við það var bent á að það væri ekkert í hinum dönsku hlutafélagalögum sem í sjálfu 

sér kæmi í veg fyrir að danskt félag sem tilheyrði alþjóðlegri félagasamstæðu, veitti erlendu 

systurfélagi sínu sem hefði heimilisfesti utan evrópska efnahagssvæðisins lán. Það væri því ef 

til vill betri lausn að lán til hluthafa væru meðhöndluð með sama hætti og aðrar mikilvægar 

ákvarðanir í rekstri félagsins sem eiga undir stjórn þess og sé þá tryggt að tekið sé tillit til 

ákvæða hlutafélagalaganna er snúa að ábyrgð stjórnarmanna, hæfi þeirra og önnur ákvæði 

sem við geta átt, svo sem meginregluna um jafnræði hluthafa og reglu laganna sem lítur að 

því að félaginu sé óheimilt að ráðstafa fjármunum félagsins með þeim hætti að það hafi í för 
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með að ákveðnir hluthafar öðlist betri stöðu á kostnað hinna. 216 Undanþágu ákvæði laganna 

sem snýr að heimild til handa dótturfélagi til að veita móðurfélagi sínu lán eða gangast í 

tryggingar fyrir það var svo breytt eins og fram kemur í umfjöllun hér að ofan, á þann hátt að 

erlend félög með heimilisfesti fyrir utan Evrópska efnahagssvæðið geta að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum þegið lán frá dönsku dótturfélagi sínu. 

 

7.4. Ályktanir 

Af umfjölluninni hér að ofan er ljóst að tekin hefur verið afstaða til þess hvort og þá með 

hvaða hætti innlendum dótturfélögum er heimilt að veita erlendum móðurfélögum sínum 

lán og setja fyrir þau tryggingar í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Eins og áður hefur komið 

fram, þá er sú ekki raunin á Íslandi. 

 Í löndunum þremur hafa verið farnar þrjár ólíkar leiðir að því er snýr að veitingu 

heimilda til innlendra dótturfélaga til veitingu lána og trygginga til handa erlendum 

móðurfélögum. Það sem þær eiga þó allar sameiginlegt er að nauðsynlegt er að hið erlenda 

móðurfélag sé á félagaformi sem felur í sér að eigendur þess beri takmarkaða ábyrgð á 

skuldbindingum þess. Í dönsku hlutafélagalögunum er gengið einna lengst í þessum efnum 

og innlendum dótturfélögum heimilað að veita erlendum móðurfélögum sínum, bæði sem 

hafa heimilisfesti innan lögsögu Evrópska efnahagssvæðisins og þeim sem hafa heimilisfesti 

utan svæðisins en innan lögsögu ákveðinna aðildarríkja OECD.  

Í norsku hlutafélagalögunum er hins vegar gengið mun skemur að þessu leyti en í 

dönsku hlutafélagalögunum. Eins og fram kom hér að ofan í kafla  7.2 er norsku félagi aðeins 

heimilt að veita erlendu móðurfélagi sínu, hvert hefur heimilisfesti innan Evrópska 

efnahagssvæðisins, lán og setja fyrir það tryggingar ef löggjöf ríkisins er annað hvort 

sambærileg eða strangari en ákvæði norsku hlutafélagalaganna er taka á veitingu lána til 

hluthafa og fleiri aðila og gerð er nánari grein fyrir í kafla 7.2. Þessi leið norskra stjórnvalda 

hefur verið gagnrýnd af fræðimönnum að því leyti að ekki sé fyllilega ljóst hvort 

aðildarríkjum er heimilt að hefta stofnsetningarrétt félaga innan svæðisins með því að fara 

þá leið sem norsk yfirvöld kusu að fara og gerð er grein fyrir hér að framan.217 Þrátt fyrir 

þessa gagnrýni fræðimanna þá hefur eftirlitsstofnun EFTA, eins og fram kom í kafla 7.2 
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komist að þeirri niðurstöðu að skilyrði hinna norsku hlutafélagalaga uppfylli kröfur EES/EB 

réttarins. 

Að lokum má svo segja að í sænsku hlutafélagalögunum hafi verið farinn eins konar 

millivegur í þessum efnum. En eins og fram kom í kafla 7.1. þá er sænsku félagi heimilt að 

veita erlendu móðurfélagi sínu lán og setja fyrir það tryggingar, að því gefnu að það hafi 

heimilisfesti innan lögsögu Evrópska efnahagssvæðisins. Jafnframt þarf viðkomandi félag eins 

og áður segir að vera á sambærilegu félagaformi við sænsk móðurfélög sem falla undir 

gildissvið sænsku hlutafélagalaganna. 
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8. Niðurstöður 

Íslensk hlutafélög eru í vaxandi mæli hluti af félagasamstæðum hverra starfsemi nær yfir 

landamæri. Ýmist eru þau móðurfélög slíkrar samstæðu eða eitt af dótturfélögum erlends 

félags. Það er því nauðsynlegt að skilgreina að hvaða marki hin erlendu félög geta borið 

skyldur og notið réttinda eftir ákvæðum hfl. 

 Af umfjölluninni hér að framan er ljóst að erlend dótturfélög íslenskra félaga eru hluti 

af íslenskri samstæðu félaga um hverja gilda íslensk lög. Erlent dótturfélag íslensks félags 

fellur því undir skilgreiningu hfl. á samstæðuhugtakinu og íslenskum félögum ber að sinna 

skyldum sínum gagnvart dótturfélögum sínum óháð því hver heimilisfesti þeirra er. Hvað 

varðar þær skyldur sem í hfl., eru lagðar á dótturfélag vegna tengsla þess við móðurfélagið 

verður ekki talið að þær skyldur verði lagðar á erlent dótturfélag íslensks félags. Íslenskt 

móðurfélag gæti þó í krafti áhrifa sinna í stjórn erlends dótturfélags síns komið því til leiðar 

að dótturfélagið færi að viðkomandi ákvæðum hfl. Hinu íslenska móðurfélagi er þó ekki skylt 

að fara þannig að. Ljóst er af umfjölluninni um samstæðuhugtakið í norrænum rétti að 

framkvæmdin á Norðurlöndunum er sú að erlend dótturfélög innlendra félaga eru felld undir 

samstæðuskilgreiningu hlutafélagalaga ríkjanna. Framangreind skýring á samstæðuhugtaki 

hfl. er því í samræmi við framkvæmd á hinum Norðurlöndunum en hlutafélagalöggjöf 

ríkjanna byggir á sameiginlegum grunni. Sömu sjónarmið eiga hins vegar ekki við þegar staða 

erlendra móðurfélaga í tengslum við samstæðuskilgreiningu hfl. er skoðuð. 

 Ekki verður talið unnt að fella erlend móðurfélög íslenskra félaga undir 

samstæðuskilgreiningu hfl. Rökin fyrir þeirri niðurstöðu eru þau að hfl., ná að meginstefnu til 

aðeins til félaga sem hafa heimilisfesti og eru skráð á Íslandi. Hvað varðar þær skyldur sem 

lagðar eru á móðurfélög eftir ákvæðum hfl., þá verða aðeins lagðar skyldur á aðila eftir 

íslenskum lögum ef þeir eru í sérstökum tengslum við Ísland og íslenska hagsmuni. Það verða 

því ekki lagðar skyldur á erlend móðurfélög íslenskra félaga eftir hfl. Skiptir í því samhengi 

ekki máli þó svo hin erlendu móðurfélög hafi hér á landi megin starfsemi sína. Önnur 

sjónarmið þarf hins vegar að hafa í huga við skýringu á því hvort erlent móðurfélag geti 

krafist réttinda til jafns við innlent móðurfélag. 

 Að teknu tilliti til lögskýringagagna þeirra sem fylgja hfl., verður ekki talið unnt að 

veita öllum erlendum móðurfélögum íslenskra félaga réttindi til jafns við innlend félög. 

Byggir það á því að hvorki er tekið fram í lögunum sjálfum né áður nefndum 

lögskýringargögnum að ætlun löggjafans hafi verið að veita erlendum móðurfélögum réttindi 
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til jafns við innlend félög. Nauðsynlegt er við mat á því hvort erlent móðurfélag íslensks 

félags geti krafist réttinda til jafns við innlend móðurfélög að líta til þeirra skuldbindinga sem 

íslenska ríkið tók á sig við fullgildingu samnings um Evrópska efnahagssvæðið. Í þeim 

skuldbindingum sem íslenska ríkið tók á sig felst meðal annars að félögum sem hafa 

heimilisfesti innan lögsögu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins, er gert kleift að starfa 

óhindrað innan aðildarríkjanna. Jafnframt er aðildarríkjunum óheimilt að veita erlendum 

félögum lakari rétt en innlendum félögum. Af því leiðir að telja verður að íslenskum 

yfirvöldum beri að sjá til þess að erlendum móðurfélögum sem hafa heimilisfesti innan 

lögsögu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins og eiga íslensk dótturfélög séu veitt sömu 

réttindi og íslenskum móðurfélögum í sambærilegri stöðu.  

 Eins og áður segir þá byggir hlutafélagalöggjöf Norðurlandaþjóðanna, Íslands, 

Svíþjóðar, Danmerkur og Noregs á sameiginlegum grunni. Í hlutafélagalöggjöf allra ríkjanna, 

utan Íslands, hefur verið tekin afstaða til þess með beinum hætti í lögunum að hvaða marki 

þau nái til erlendra dótturfélaga og erlendra móðurfélaga sem tengsl hafa við innlend félög. 

Telja verður æskilegt að íslenska ríkið fari að fordæmi þeirra og aðlagi ákvæði hfl. sem taka til 

samstæðna félaga að samstæðum sem starfa yfir landamæri. Því þrátt fyrir að talið verði 

unnt að túlka ákvæði hfl. með þeim hætti sem hér hefur gert að framan þá er ákveðin óvissa 

sem fylgir þeirri túlkun sem hægt væri að eyða með því að taka það beinlínis fram í hfl., 

hvort, að hvaða marki og að hvaða skilyrðum uppfylltum einstök ákvæði laganna nái til 

erlendra félaga sem tilheyra félagasamstæðu sem starfsemi hefur innan lögsögu íslenska 

ríkisins. Ef íslensk yfirvöld tækju ákvörðun um að breyta ákvæðum hfl., með tilliti til réttinda 

erlendra móðurfélaga og dótturfélaga er ljóst að, að lágmarki þyrftu slíkar breytingar að veita 

erlendum móðurfélögum og erlendum dótturfélögum sem hafa heimilisfesti innan lögsögu 

Evrópska efnahagssvæðisins, sambærileg réttindi við íslensk félög í sambærilegri stöðu. Hins 

vegar verður ekki talið að neitt standi því í vegi að ákvæðum hfl., er taka til samstæðulána 

verði breytt með sama hætti og gert var með gildistöku hinna nýju hlutafélagalaga í 

Danmörku. 

Hvað varðar það álitamál hvort nauðsynlegt sé að breyta samstæðuskilgreiningu hfl. 

með tilliti til erlendra móðurfélaga og erlendra dótturfélaga þá verður ekki talið að sama 

óvissa ríki um skýringu þess hvað varðar erlend móðurfélög og erlend dótturfélög. En líkt og 

gerð var grein fyrir í umfjöllun um samstæðuhugtakið þá hefur ekki verið farin sú leið á 

hinum Norðurlöndunum að taka það sérstaklega fram í samstæðuskilgreiningu 
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hlutafélaglaga ríkjanna að hvaða marki erlend dótturfélög og erlend móðurfélög falli undir 

skilgreiningu hugtaksins. Með vísan til þess sem að framan greinir verður ekki talið að brýn 

nauðsyn sé á því að breyta samstæðuhugtaki hfl., með tilliti til erlendra móðurfélaga og 

erlendra dótturfélaga. 
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