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Inngangur
Í fjárlögum fyrir árið 2016 segir að stefnt sé að sölu ríkissjóðs á allt að 30% eignarhlut í Landsbankanum
hf. á síðari hluta þess árs. Sambærilegt ákvæði var í fjárlögum ársins 2015 þar sem fram kom að stefnt
skyldi að sölu á 30% eignarhlut í Landsbankanum með þeim hætti að 15% hlutur yrði seldur 2015 og
annar 15% hlutur um mitt ár 2016. Samkvæmt ákvæðum laga nr. 155/2012 um sölumeðferð
eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum er ráðherra einungis heimilt að selja eignarhlut í
Landsbankanum umfram 70%. Miðað við núverandi eignarhlut ríkisins í Landsbankum, sem jafngildir
98,2% af hlutafé bankans, er ráðherra því heimilt að selja allt að 28,2% hlut í bankanum.
Samkvæmt gildandi lögum er ráðherra heimilt að selja ákveðna eignarhluti í fjármálafyrirtækjum að
uppfylltum tveimur skilyrðum. Annars vegar að tillaga þar að lútandi komi frá Bankasýslu ríkisins og
hins vegar að heimild sé fyrir sölunni í fjárlögum ársins. Í fyrirliggjandi fjárlögum er að finna slíka heimild
vegna Landsbankans, rétt eins og í fjárlögum ársins 2014 og 2015, en Bankasýsla ríkisins hefur hingað
til ekki talið rétt að leggja fram tillögu að sölu eignarhluta í bankanum.
Samkvæmt áætluðu sjóðstreymi ríkissjóðs í fjárlögum fyrir árið 2016 kemur fram að jákvætt
sjóðstreymi vegna fjármunahreyfinga verði 71.350 m.kr. vegna sölu hlutabréfa og eignarhluta á árinu
2016 en álykta má af kynningu ráðherra með frumvarpinu að mögulegt söluandvirði eignarhluta í
Landsbankanum muni nema þeirri fjárhæð. Í áætluðu rekstraryfirliti ríkissjóðs í fjárlögum er hins vegar
ekki að finna áætlun um hagnað eða tap af sölunni. Nálgun ráðuneytisins er því svipuð og í fjárlögum
ársins 2015 þar sem gert var ráð fyrir því að sala á 15% eignarhlut í Landsbankanum myndi hafa í för
með sér jákvætt sjóðstreymi að fjárhæð 35.500 m.kr. án þess að því fylgdi tap né hagnaður af sölunni.
Þann 9. september 2015 ritaði Bankasýsla ríkisins fjármála- og efnahagsráðherra bréf þar sem fram
kom að stofnunin hefði kynnt sér áform um sölu á eignarhlut í Landsbankanum í fjárlagafrumvarpi fyrir
árið 2016.1 Í bréfinu sagði að stofnunin hefði þegar hafið nauðsynlega undirbúningsvinnu og áætlaði
að skila formlegri tillögu fyrir 31. janúar n.k. til ráðherra í samræmi við lög nr. 155/2012 um
sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Þá greindi stofnunin frá því að áður en tillagan
yrði lögð fram til ráðherra myndi hún ræða mögulegar útfærslur á sölu við Landsbankann, stærstu
fagfjárfesta innanlands (lífeyrissjóði og fjárfestingarsjóði) og alþjóðlega fjárfestingarbanka. Jafnframt
kom fram í bréfinu að til að tryggja gagnsæi í fyrirhuguðu söluferli og skapa faglegan umræðugrundvöll
um söluna myndi stofnunin birta skýrslu um hvernig stofnunin hygðist vinna að framgangi söluferlisins
í samræmi við þau lög sem um það gilda. Í áðurnefndu bréfi til ráðherra greindi stofnunin frá því að
hún muni stefna að því að ljúka fyrstu sölu á eignarhlut ríkisins í bankanum á seinni hluta árs 2016 í
samræmi við þau áform sem fram komu í fjárlagafrumvarpinu.
Í ljósi mikilvægi þess að ríkissjóður endurheimti sem stærstan hluta af fjárframlögum sínum til
viðskiptabankanna sem og fjármagnskostnað þeim tengdum hefur stofnunin sett sér fjögur
efnahagsleg viðmið um hvenær rétt sé að hefja söluferli á slíkum eignarhlutum. Fyrstu þrjú viðmiðin
snúa að mati á ytri þáttum en sá síðasti að fjármálafyrirtækinu sjálfu.

1

Sjá http://www.bankasysla.is/fjolmidlar/frettir/nr/331/
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Viðmiðin eru:





Að íslenskt efnahagslíf hafi styrkst og náð stöðugleika.
Að virðismat á fjármálafyrirtækjum sé ásættanlegt.
Að fjárfestar hafi áhuga og bolmagn á fjárfestingu í eignarhlut.
Að rekstur, afkoma, fjárhagsskipan og stjórnarhættir viðkomandi fjármálafyrirtækis bendi til þess
að fjármálafyrirtækið geti talist álitlegur fjárfestingarkostur.

Við núverandi mat á stöðu efnahagslífs á Íslandi, virðismati fjármálafyrirtækja, áhuga og bolmagni
fjárfesta og stöðu Landsbankans almennt telur Bankasýsla ríkisins rétt að ráðast í upphaf söluferlis á
eignarhlut ríkisins í bankanum. Hins vegar má líta til þess að 28,2% eignarhlutur ríkisins í
Landsbankanum samsvarar hárri fjárhæð miðað við þanþol innlendra fjármálamarkaða. Nauðsynlegt
er því að huga vel að magni þeirra hluta sem seldir verða miðað við mögulega eftirspurn
fjárfestingamarkaða. Þá liggur ekki fyrir með vissu á þessari stundu nákvæmt virðismat hlutanna.
Með birtingu þessarar stöðuskýrslu er stofnunin að uppfylla mikilvægt markmið um gagnsæi í störfum
sínum og deila opinberlega hugmyndum um fyrirhugað söluferli á eignarhlut ríkisins í Landsbankanum.
Er skýrslunni skipt í eftirfarandi kafla:






Eignarhald ríkissjóðs á viðskiptabönkum.
Umsýsla og sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum.
Mögulegar aðferðir við sölu eignarhluta ríkisins í Landsbankanum.
Ráðgjöf við sölumeðferð.
Þróun á framtíðar eignarhaldi Landsbankans.

Með skýrslunni fylgja einnig ítarlegir viðaukar þar sem fjallað er um fjárhagslegt bolmagn og áhuga
fjárfesta á þátttöku í sölumeðferð Landsbankans, samanburð á nýju bönkunum og gömlu bönkunum
og nýlokinni sölumeðferð hollenska ríkisins á ABN AMRO bankanum.
Með skýrslu þessari er öllum áhugasömum aðilum veitt tækifæri að koma á framfæri ábendingum
sínum um fyrirhugaða sölumeðferð gegnum tölvupóst á netfangið athugasemdir@bankasysla.is

6

Eignarhald ríkissjóðs á viðskiptabönkum
 Inngangur
Ríkissjóður Íslands stofnaði þrjá nýja viðskiptabanka í kjölfar ákvarðana Fjármálaeftirlitsins (FME) um
að skipa skilanefndir yfir þremur forverum þeirra í byrjun október 2008 og lagði þeim til hlutafé á
grundvelli heimildar í ákvæði 1. mgr. 1. gr. laga nr. 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði
vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl., eða neyðarlaganna svokölluðu.
Þann 7. október 2008 skipaði FME skilanefnd fyrir Glitni banka hf. (Glitni) og Landsbanka Íslands hf.
(Landsbanka Íslands eða LBI)2 og tveimur dögum síðar skilanefnd fyrir Kaupþing banka hf. (Kaupþing).
Stofnaði fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs nýja banka utan um innlenda starfsemi þessara banka,
þ.e. Nýja Landsbanka Íslands hf. með stofnfundi þann 7. október 2008, Nýja Glitni banka hf. með
stofnfundi þann 8. október 2008 og Nýja Kaupþing banka hf. með stofnfundi þann 18. október 2008.
Lagði ríkissjóður öllum þessum bönkum til lágmarks hlutafé við stofnun að fjárhæð 775,0 m.kr. sem
samsvaraði fimm milljónum evra á þeim tíma. Tilteknum innlendum eignum og skuldum Kaupþings,
Glitnis og Landsbanka Íslands var svo ráðstafað með þremur stjórnvaldsákvörðunum FME dagana 9.,
14. og 21. október 2008. Með þessu ráðstöfunum lækkuðu eignir þriggja stærstu viðskiptabanka
landsins úr 8.327,4 ma.kr. þann 31. desember 2007 fyrir gömlu bankanna niður í 2.886,0 ma.kr. fyrir
nýju bankanna.
Mynd 1: Samanburður á eignum gömlu og nýju bankanna (fjárhæðir í ma.kr.)3
3.500,0
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2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
Kaupþing

Glitnir

Landsbanki Íslands

Gamli bankinn skv. efnahagsreikningi 31. desember 2007
Nýi bankinn skv. stofnefnahagsreikningi í október 2008

2

Hér eftir verður vísað til Landsbanka Íslands í umræðu um starfsemi bankans fyrir 7. október 2008 en LBI eftir
þann dag.
3
Heimild: Ársreikningar móðurfélags bankanna árið 2007 og FME. Stofnefnahagsreikningur 21. október 2008
fyrir Nýja Kaupþing banka hf., 15. október 2008 fyrir Nýja Glitni banka hf. og 8. október 2008 fyrir Nýja
Landsbanka Íslands hf.
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 Landsbankinn
Landsbankinn hf. (Landsbankinn) rekur sögu sína allt til ársins 1886 þegar Landsbanki Íslands hóf
starfsemi.4 Bankinn var aftur á móti stofnaður í núverandi mynd með formlegum hætti þann 9. október
2008 í kjölfar ákvörðunar FME um ráðstöfun eigna og skulda LBI. Við ráðstöfunina var haft til hliðsjónar
að flytja allar eignir og skuldir sem tengdust innlendri starfsemi Landsbanka Íslands yfir í Landsbankann.
Nam gangvirði eigna Landsbankans 55,6% af bókfærðu virði þeirra hjá Landsbanka Íslands, eins og sjá
má í töflu 1.
Tafla 1: Stofnefnahagsreikningur Landsbankans 9. október 2008 (fjárhæðir í ma.kr.)5

Eignir
Sjóður og innstæður í Seðlabanka
Skuldabréf og verðbréf með föstum tekjum
Hlutabréf og verðbréf með breytilegum tekjum
Útlán og kröfur á viðskiptavini
Aðrar eignir
Samtals eignir

Bókfært virði
Gangvirði
LBI Landsbankans
37,8
37,8
31,8
24,6
65,7
36,2
1.241,3
655,7
31,9
28,4
1.408,6
782,8

Hlutfall
100,0%
77,3%
55,0%
52,8%
89,1%
55,6%

Hlutafé Landsbankans við stofnun var 775,0 m.kr. og skiptist í einnar krónu nafnverðshluti.6 Á
hluthafafundi bankans þann 21. október 2008 var stjórn hans veitt heimild til að auka hlutafé um allt
að 200,0 ma.kr. Á hluthafafundi ári síðar þann 15. desember 2009 var útgáfa nýrra hluta til ríkissjóðs
að nafnvirði 18.745 m.kr. samþykkt. Sem endurgjald fyrir hlutina fékk bankinn afhent ríkisskuldabréf í
flokknum RIKH 18 1009 að fjárhæð 121.255 m.kr. Þann sama dag var einnig undirritað
rammasamkomulag (e. Framework and Bond Issuance Agreement eða FABIA) á milli bankans,
fjármálaráðherra og LBI um fjármagnskipan bankans, m.a. útgáfu hlutabréfa og skilyrts skuldabréfs til
LBI. Síðar eða þann 22. janúar 2010 samþykkti hluthafafundur hækkun á hlutafé bankans úr
19.520.000.000 hlutum í 24.000.000.000 hluti með útgáfu 4.480.000.000 hluta til LBI. Greiðsla fór fram
með skuldajöfnuði á kröfu LBI á hendur Landsbankanum að fjárhæð 28,0 ma.kr. Með þessari
hlutafjáraukningu lækkaði eignarhald ríkisins á bankanum úr 100,0% niður í 81,3%.

4

Stofnfundur Landsbanka Íslands hf. var haldinn 10. september 1997, en bankinn hóf starfsemi sína 1. janúar
1998 og tók þá við rekstri og starfsemi Landsbanka Íslands í samræmi við lög nr. 50/1997 um stofnun hlutafélaga
um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands. Í ársbyrjun 1998 afhenti ríkssjóður hlutafélagabönkunum eignir
og skuldir eldri lánastofnana í samræmi við fyrrgreind lög og efndi þar með hlutafjárloforð sitt sem nam 3,5 ma.kr.
í tilfelli Landsbanka Íslands hf.
5
Heimild: Ársreikningur Landsbankans 2008. Stofnefnahagsreikningur Landsbankans miðar við 9. október 2008,
þegar FME ákvað að ráðstafa eignum og skuldum Landsbanka Íslands til bankans, þrátt fyrir að bankinn hafi verið
stofnaður tveimur dögum fyrr.
6
Landsbankinn var stofnaður undir heitinu Nýi Landsbanki Íslands hf. Á hluthafafundi bankans 21. október 2008
var heiti hans breytt í NBI hf. og á aðalfundi 28. apríl 2011 í Landsbankinn hf.

8

Tafla 2: Ráðstöfun og framlagning fjármagns við stofnun Landsbankans (fjárhæðir í ma.kr.)7
Fjármagnsliður
Yfirfærðar eignir
Skuldajöfnun LBI
Kaup á ríkisskuldabréfum
Reiðufé
Samtals ráðstafað fjármagn
Yfirteknar skuldir
Veðtryggt skuldabréf til LBI
Hlutabréf gefin út til LBI vegna skuldajöfnunar
Hlutabréf gefin út til ríkissjóðs
Upphaflegt hlutafjárframlag ríkissjóðs
Hlutdeild minni hluta
Samtals framlagt fjármagn

Fjárhæð
782,8
28,0
121,2
0,8
932,8
507,8
274,8
28,0
121,2
0,8
0,2
932,8

Frá því að lokaniðurstaða varðandi fjármögnun Landsbankans lá fyrir með FABIA samningnum þann 15.
desember 2009 hefur eignarhald ríkisins aukist í bankanum. Þann 11. apríl 2013 gaf Landsbankinn út
skilyrt skuldabréf til LBI að fjárhæð 92,0 ma.kr. og við útgáfuna lét LBI af hendi eignarhlut sinn í
bankanum, annars vegar til ríkisins (3.980.000.000 hlutir) og hins vegar til starfsmanna bankans
(500.000.000 hlutir), allt í samræmi við framangreint samkomulag.8 Með útgáfu skilyrta skuldabréfsins
jókst eignarhald ríkisins því úr 81,3% í 97,9%. Við samruna Landsbankans við Sparisjóð Vestmannaeyja
ses., í kjölfar ákvörðunar FME þann 29. mars 2015, jókst eignarhlutur ríkisins enn frekar í bankanum.
Vegna samrunans fékk ríkið samtals afhenta 19.310.892 hluti í bankanum fyrir stofnfjárhluti sína í
sparisjóðnum – fyrst þann 3. júní 2015 og síðar þann 3. júlí 20159 Jafnframt við samruna bankans og
Sparisjóðs Norðurlands ses., sem samþykktur var af FME þann 8. september 2015, fékk ríkissjóður svo
47.702.886 hluti afhenta í bankanum þann 28. september 2015
Ríkissjóður Íslands er því nú eigandi að 98,2% eignarhlut í Landsbankanum.10

7

Heimild: Ársreikningur Landsbankans 2008, Bankasýsla ríkisins.
Í framhaldi af afhendingu hlutabréfa til starfsmanna Landsbankans hélt bankinn eftir þeim hluta hlutabréfanna
sem samsvöruðu tekjuskatti starfsmanna og stóð skil á þeim greiðslum.
9
Afhending fór fram í tveimur hlutum. Fyrst eftir að endanlegt mat lá fyrir á eignum sjóðsins og svo þegar
staðfesting lá fyrir hjá Ríkisskattstjóra um nýtingu uppsafnaðs taps sparisjóðsins.
10
Þróun eignarhalds ríkisins á eignarhlut í Arion banka hf. (Arion banka) og Íslandsbanka hf. (Íslandsbanka) var
með öðrum hætti en hjá Landsbankanum. Hjá Íslandsbanka var með ákvörðun skilanefndar Glitnis þann 15.
október 2009 nýtt heimild til að kaupa 95% hlutafé bankans af ríkissjóði. Átti breytingin sér stað þann 31.
desember 2009. Hjá Arion banka þá samþykkti hluthafafundur bankans þann 8. janúar 2010 sölu á 87% eignarhlut
í bankanum til Kaupskila ehf., dótturfélags Kaupþings, eftir að skilanefnd Kaupþings hafði náð samkomulagi þar
að lútandi 30. nóvember 2009. Í tilfelli beggja bankanna fékk ríkissjóður til baka hluta af eiginfjárframlagi sínu en
lagði einnig fram fjárframlag til þeirra í formi víkjandi lána. Síðan þá hefur eignarhald ríkissjóðs á þessum tveimur
bönkum verið óbreytt, þ.e. 5% í tilfelli Íslandsbanka og 13% í tilfelli Arion banka.
8
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Tafla 3: Þróun hlutafjár Landsbankans og eignarhalds ríkisins 11
Dags.
7. október 2008
15. desember 2009
22. janúar 2010
11. apríl 2013
3. júní 2015
3. júlí 2015
28. september 2015

Fjöldi útgefinna hluta
775.000.000
19.520.000.000
24.000.000.000
24.000.000.000
24.000.000.000
24.000.000.000
24.000.000.000

Eignarhlutir ríkisins
775.000.000
19.520.000.000
19.520.000.000
23.500.000.000
23.509.829.938
23.519.310.892
23.567.013.778

Eignarhald ríkisins
100,0%
100,0%
81,3%
97,9%
98,0%
98,0%
98,2%

 Fjárhagslegir hagsmunir ríkissjóðs
Ríkisreikningur
Þegar ríkisreikningur 2009 var birtur þann 19. júlí 2010 lágu niðurstöður fyrir varðandi fyrrgreinda
samninga um endanlegt eignarhald ríkissjóðs á þremur stærstu viðskiptabönkum landsins. Var þá 5,0%
hlutur í Íslandsbanka bókfærður á 6,3 ma.kr., 13,0% hlutur í Arion banka á 8,9 ma.kr. og 81,3% hlutur í
Landsbankanum á 122,0 ma.kr. í samræmi við hlutafjárframlag ríkissjóðs til bankanna eftir sölu. Í
ríkisreikningi 2014 var 97,9% eignarhlutur ríkisins í Landsbankanum bókfærður á 146,9 ma.kr. Miðar
bókfært virði við hlutafjárframlag ríkisins til bankans að fjárhæð 122,0 ma.kr. að viðbættum þeim
16,6% eignarhlut í bankanum sem féll ríkissjóði í skaut við útgáfu skilyrta skuldabréfsins. Eignarhlutir
ríkisins í Arion banka og Íslandsbanka eru bókfærðir á hreinu fjárframlagi ríkissjóðs til þeirra, eftir sölu
ríkissjóðs á eignarhlutum í þeim til Kaupþings og Glitnis, en ríkið átti 100% af hlutafé þessara banka við
stofnun þeirra, eins og áður hefur komið fram. Aðrir eignarhlutar í stofnunum og félögum í árslok 2014
eru hlutir í ríkisfyrirtækjum í B-hluta að fjárhæð 1,5 ma.kr., lánastofnunum í C-hluta að fjárhæð 19,5
ma.kr., fjármálastofnunum í D-hluta (Seðlabanka Íslands) að fjárhæð 64,6 ma.kr. og öðrum félögum í
E-hluta, sem Landsbankinn telst til.
Tafla 4: Eignir A-hluta ríkissjóðs 31. desember 2014 (fjárhæðir í ma.kr.)12
Eign
Landsbankinn hf.
Arion banki hf.
Íslandsbanki hf.
Eignarhlutir í viðskiptabönkum
Aðrir eignarhlutir í eigu ríkissjóðs
Allar aðrar eignir ríkissjóðs
Samtals eignir ríkissjóðs

Eignarhlutur
97,9%
13,0%
5,0%

Bókfært virði
146,9
9,9
6,3
163,1
92,6
912,2
1.167,8

Hlutfall
12,6%
0,8%
0,5%
14,0%
7,9%
78,1%
100,0%

Eignarhlutur ríkisins í Landsbankanum er lang stærsta eign ríkissjóðs hvort sem verðmæti hlutarins er
mælt út frá bókfærðu virði í ríkisreikningi eða út frá hlut ríkissjóðs í bókfærðu virði eigin fjár eigenda
viðkomandi félags í ríkiseigu. Hlutur ríkissjóðs í bókfærðu eigin fé Landsbankans er mun hærri en
bókfært virði í ríkisreikningi og nam 245,6 ma.kr. í árslok 2014. Til samanburður má sjá í töflu 5 að
eignarhlutur ríkisins í Landsvirkjun var bókfærður í ríkisreikningi 2014 á 60,4 ma.kr. þann 31. desember
11
12

Heimild: Bankasýsla ríkisins.
Heimild: Ríkisreikningur 2014.
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2014 en hlutur ríkisins í eigin fé félagsins nam þá 209,3 ma.kr. Aðrir eignarhlutir í félögum eru mun
lægri í samanburði við þessi tvö félög, sama við hvaða mælikvarða er stuðst.

Tafla 5: Stærstu eignarhlutir ríkisins í félögum og eigið fé þeirra 31. desember 2014
(fjárhæðir í ma.kr.)13

Félag
Landsbankinn hf.
Landsvirkjun
RARIK ohf.
Arion banki hf.
Íslandsbanki hf.
Isavia ohf.

Bókfært virði
146,9
60,4
14,6
9,9
6,3
4,9

Eigið fé
eigenda
250,8
209,5
29,5
160,7
183,8
17,1

Eignarhlutur
ríkisins
97,9%
99,9%
100,0%
13,0%
5,0%
100,0%

Hlutur ríkisins
í eigin fé
eigenda
245,6
209,3
29,5
20,9
9,2
17,1

Ef litið er til Bretlands til samanburðar varðandi hlutafjárframlag til viðskiptabanka í kjölfar
fjármálakreppunnar þá liggur fyrir hversu stór fjárbinding breska ríkisins var í lok fjárhagsársins 20132014. Þá nam bókfært virði eignarhluta breska ríkisins í Lloyds Banking Group plc (Lloyds) og í Royal
Bank of Scotland Group plc (RBS) samtals 3,2% af eignum ríkisins. Voru þeir bókfærðir á markaðsvirði
hlutabréfanna þann 31. mars 2014. Er þetta mun lægra hlutfall en hjá ríkissjóði Íslands.
Tafla 6: Ríkisreikningur Bretlands 31. mars 2014 (fjárhæðir í milljörðum sterlingspunda)14
Efnahagsliður
Lloyds Banking Group plc
Royal Bank of Scotland Group plc
Eignarhlutir í viðskiptabönkum
Aðrar eignir
Samtals eignir

Fjárhæð
13,3
29,7
43,0
1.294,3
1.337,3

Hlutfall
1,0%
2,2%
3,2%
96,8%
100,0%

Sögulegur samanburður
Fjárhagsleg áhætta ríkissjóðs Íslands vegna eignarhalds í viðskiptabönkum er ekki einungis meiri núna
en í öðrum Evrópulöndum heldur einnig meiri en hún hefur verið í sögulegu samhengi. Mynd 2 sýnir
hvers hátt hlutfall bókfært virði eignarhlutanna er sem hlutfall af heildareignum ríkissjóðs og hversu
hár hlutur í eigin fé viðskiptabanka er sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (VLF) frá 1997 til 2014. Í
árslok 1997 átti ríkissjóður allt hlutafé í þremur viðskipta- og fjárfestingarbönkum, þ.e.
Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf. (FBA), Búnaðarbanka Íslands hf. (Búnaðarbanka Íslands) og
Landsbanka Íslands.15 Þá nam bókfært virði sem hlutfall af eignum ríkissjóðs 11,7%, en nam 14,0% í

13

Heimild: Ríkisreikningur 2014 og ársreikningar viðkomandi félaga.
Heimild: Ríkisreikningur Bretlands fyrir fjárhagsárið sem endaði í lok mars 2014 (e. HM Treasury Whole of
Government Accounts year ended 31 March 2014). Þess má geta að sá munur er á efnahagsreikningi breska
ríkisins og þess íslenska að eignir og skuldir Englandsbanka eru innifaldar í þeim fyrrnefnda, en eignir og skuldir
Seðlabanka Íslands ekki í þeim síðarnefnda.
15
Búnaðarbanki Íslands og Landsbanki Íslands höfðu starfsleyfi sem viðskiptabankar en FBA starfsleyfi sem annars
konar lánastofnun.
14
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árslok 2014. Jafnframt nam hlutur í bókfærðu eigin fé í árslok 1997 sem hlutfall af VLF 3,7% þess árs en
13,8% í árslok 2014. Samanburður á þessum tveimur tímapunktum er athyglisverður því að á fimm ára
tímabili frá 1998 til 2003 seldi ríkissjóður alla eignarhluti sína í þessum þremur bönkum. Þótt ekki liggi
fyrir hvernig sölu á eignarhlutum ríkisins í Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankanum verður háttað
er ljóst að þar sem hlutur ríkisins í eigin fé þeirra sem hlutfall af VLF var í árslok 2014 um fjórum sinnum
meiri en hlutur ríkisins í FBA, Búnaðarbanka Íslands og Landsbanka Íslands var í árslok 1997 eru líkur á
því að það muni taka töluvert lengri tíma að selja eignarhlutina nú en þá.
Mynd 2: Hlutur ríkisins í bókfærðu eigin fé viðskipta- og fjárfestingarbanka og bókfært virði
eignarhluta á ríkisreikningi sem hlutfall af heildareignum ríkissjóðs 1997-201416
20,0%
17,5%
15,0%
12,5%
10,0%
7,5%
5,0%
2,5%
0,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hlutur í bókfærðu eigin fé sem hlutfall af VLF

Bókfært virði sem hlutfall af eignum ríkissjóðs

Í töflu 7 er samanburður á stærð Landsbanka Íslands í árslok 2002 og Landsbankans í árslok 2014. Á
þessu tímabili jukust eignir lánastofnana um 10,0% á ári eða um 3,1x og hlutdeild bankans um 5,7
prósentu stig. Eigið fé hluthafa bankans rúmlega fimmtánfaldaðist á tímabilinu vegna þess að eigið fé
hluthafa sem hlutfall af eignum, sem var 5,9% hjá Landsbanka Íslands í árslok 2002, var orðið 22,8%
hjá Landsbankanum í árslok 2014.

16

Heimild: Ríkisreikningur 1997-2014, ársreikningar viðkomandi viðskiptabanka, Hagstofa Íslands og Bankasýsla
ríkisins.

12

Tafla 7: Samanburður á stærð Landsbanka Íslands árið 2002 og Landsbankans árið 2014 (fjárhæðir í
ma.kr.)17

Eignir lánastofnana
Hlutdeild bankans
Eignir bankans
Eiginfjárhlutfall bankans
Eigið fé hluthafa bankans
Gengi Bandaríkjadals
Eigið fé hluthafa bankans

2002
1.307,5
21,2%
277,8
5,9%
16,3
80,8
$ 0,2

2014
4.082,1
26,9%
1.098,4
22,8%
250,8
126,9
$ 2,0

Margfeldi
3,1x

Árlegur
vöxtur
10,0%

4,0x

12,1%

15,4x
1,6x
9,8x

25,6%
3,8%
20,9%

Vísitala neysluverðs
Verg landsframleiðsla ársins

223,9
839,8

422,3
1.989,3

1,9x
2,4x

5,4%
7,5%

Magnbreyting
2.774,7
5,7% stig
820,5
17,0% stig
234,5
46,1
$ 1,8

Sala eigna ríkisins og endurgreiðsla skulda
Í fjárlögum fyrir árið 2016 birtast ákveðnar áherslur um að sala eignarhluta ríkisins í Landsbankanum
sé í raun samofin fyrirætlunum um að grynnka á skuldabyrði ríkissjóðs. Þannig segir m.a. í
inngangskafla frumvarps að fjárlögum að „[n]auðsynlegt [verði] að fylgja áfram þeirri stefnu að reka
ríkissjóð með myndarlegum afgangi á fjárlögum og losa um stórar ríkiseignir, t.a.m. í Landsbankanum
hf., til að greiða upp skuldir og eftir atvikum takast á við ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar.“ Þar
kemur einnig fram að „[r]íkisfjármálaáætlunin er byggð á ýmsum forsendum um aðgerðir sem hafa það
að markmiði að lækka vaxtagjöld ríkissjóðs til frambúðar ... [og að sala] ... á eignarhlut ríkisins í
Landsbankanum þar sem andvirði sölunnar yrði notað til þess að greiða inn á skuldabréf sem gefið var
út til þess að endurfjármagna bankakerfið eftir fall þess haustið 2008 ... [sé aðgerð] sem [sé] til þess
[fallin] að lækka vaxtakostnað [ríkissjóðs]“.
Í þessu sambandi er ágætt að setja lánshæfismat ríkissjóðs á langtímaskuldbindingum í erlendri mynt í
sögulegt samhengi. Lánshæfismat ríkissjóðs á langtímaskuldbindingum í erlendri mynt er núna Baa2
hjá Moody´s Investors Service (Moody´s), BBB hjá Standard & Poor´s Ratings Services (S&P) og BBB+
hjá Fitch Ratings (Fitch). Í janúar 1994 fékk ríkissjóður fyrst opinbert lánshæfismat frá Moody´s (A2) og
S&P (A). Lánshæfismat Moody´s náði hámarki á tímabilinu frá október 2002 til maí 2008, þegar það var
í hæsta flokki, eða Aaa. Hjá S&P náði það hámarki í AA- á tímabilinu febrúar 2005 til desember 2006.
Lánshæfismat Moody´s fór svo lækkandi og náði lágmarki í Baa3 á tímabilinu frá nóvember 2009 til júní
á þessu ári en þá var það hækkað um eitt þrep í Baa2. Að sama skapi féll lánshæfismat S&P úr AA- á
tímabilinu frá desember 2006 til nóvember 2008, þegar það náði BBB- og hélst þar allt fram til júlí á
þessu ári. Er því ljóst að lánshæfismat ríkissjóðs hjá þessum fyrirtækjum er einungis einu þrepi fyrir
ofan það lægsta sem það hefur fallið í og þremur þrepum lægra en það var árið 1994.
Mögulega getur sala ríkissjóðs á eignarhlut í Landsbankanum, sem og öðrum eignarhlutum í
fjármálafyrirtækjum, verið árangursríkasta leiðin til að grynnka á skuldum ríkissjóðs. Með lækkun
skulda skapast svigrúm til hækkunar á lánshæfismati, bæði á skuldbindingum í innlendri og erlendri
mynt. Hækkun á lánshæfismati ríkissjóðs í kjölfar skuldalækkunar mun líklega hafa tvenns konar áhrif.

17

Heimild: Ársreikningur Landsbanka Íslands 2002, ársreikningur Landsbankans 2014 og FME.
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Annars vegar að lækka ávöxtunarkröfu á skuldabréfum ríkisins í erlendri mynt og fjármagnskostnað
þess í framtíðinni. Hins vegar að hækka lánshæfismat íslenskra félaga eins og viðskiptabankanna
þriggja. Þar sem alþjóðlegir fjármálamarkaðir miða ávöxtunarkröfu á skuldabréf banka og fyrirtækja út
frá ávöxtunarkröfu skuldabréfa ríkissjóðs viðkomandi lands munu þessir þættir saman geta leitt til
lækkunar á fjármagnsskostnaði íslenskra lántakenda á alþjóðlegum markaði í framtíðinni. Getur því
sala á eignum ríkissjóðs, þar sem andvirðið er nýtt til greiðslu skulda og/eða skuldbindinga, haft mjög
jákvæð áhrif á allt efnahagslíf í landinu.
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Umsýsla og sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum
 Hlutverk Bankasýslu ríkisins
Samkvæmt lögum nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins fer stofnunin með eignarhluti ríkisins í
fjármálafyrirtækjum í samræmi við lög, góða stjórnsýslu- og viðskiptahætti og eigendastefnu ríkisins á
hverjum tíma. Voru lögin samþykkt á Alþingi þann 11. ágúst 2009. Eigendastefna ríkisins var birt þann
1. september 2009 og er hún aðgengileg á heimasíðu stofnunarinnar.
Verkefnum Bankasýslu ríkisins er skipt í tíu liði samkvæmt ákvæði 4. gr. laganna. Þeirra á meðal eru að:






Fara með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum.
Sjá um samskipti ríkisins við fjármálafyrirtæki og tengjast eigendahlutverki þess.
Hafa eftirlit með framkvæmd eigendastefnu ríkisins eins og hún er á hverjum tíma.
Fara með atkvæði ríkissjóðs á hluthafafundum.
Gera tillögur til fjármálaráðherra um hvort og hvenær tilteknir eignarhlutir í fjármálafyrirtækjum
verða boðnir til sölu og að undirbúa og vinna tillögur um sölu eignarhluta ríkisins í
fjármálafyrirtækjum.

Með lögum nr. 155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum var lagaumgjörð í
tengslum við sölu eignarhluta styrkt enn frekar. Samkvæmt ákvæði 1. gr. þeirra laga er ráðherra
heimilt, að uppfylltu tilteknu ferli, að selja ákveðna eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum en þeir eru
eftirfarandi:





Allan eignarhlut í Arion banka.
Allan eignarhlut í Íslandsbanka.
Alla eignarhluti í sparisjóðum.18
Eignarhlut í Landsbankanum umfram 70% hlut ríkisins af heildarhlutafé bankans.

Nánar er fjallað um ákvörðunartökuferlið og reglur um sölumeðferð hér á eftir.

 Alþjóðlegur samanburður
Umsýsla eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum er með sambærilegum hætti á Íslandi og í öðrum
Evrópulöndum sem þurftu að leggja til eigið fé til endurreisnar innlendra viðskiptabanka í kjölfar
fjármálakreppunnar. Eiga stofnanir sem hafa verið settar á fót vegna þessa margt sameiginlegt með
Bankasýslu ríkisins. Í Bretlandi var UK Financial Investments Limited (UKFI) stofnað þann 3. nóvember
2008 en UKFI fer m.a. með eignarhluti breska ríkisins í Lloyds og í RBS. Í Hollandi var Stichting
administratiekantoor beheer financiële instellingen eða Netherlands Financial Investments (NLFI),
stofnað þann 1. júlí 2011 en NLFI fer m.a. með eignarhluti ríkisins í ABN AMRO Group N.V. (ABN AMRO).
Í Grikklandi fer svo Hellenic Financial Stability Fund með eignarhluti ríkisins í fjórum bönkum og í Belgíu
fer sérstakt eignarhaldsfélag í eigu ríkisins, La Société Fédérale de Participations et
d‘Investissement/De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPI/FPIM eða The Federal
Holding and Investment Company) með eignarhluti í belgíska bankanum Belfius Bank NV/SA og í

18

Bankasýsla ríkisins heldur nú hlut í einum sparisjóði sem samsvarar 49,5% hlut í Sparisjóði Austurlands hf. (áður
Sparisjóður Norðfjarðar ses.)
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franska bankanum BNP Paribas SA. Stærsti eignarhlutur írska ríkisins í viðskiptabanka er svo 99,8%
hlutur í Allied Irish Banks, p.l.c. (AIB).
Eignarhlutir íslenska ríkisins í viðskiptabönkum virðast lang stærstir á meðal Evrópuríkja ef litið er til
þeirra sem hlutfalls af VLF og opinberum skuldum eins og fram kemur á mynd 3. Hlutur ríkisins í árslok
2014 í eigin fé Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans samsvaraði 16,8% af opinberum skuldum,
en til samanburðar var þetta hlutfall næst hæst á Írlandi eða 6,3%. Þá samsvaraði hlutur ríkisins í eigin
fé þessara banka á sama tíma 13,8% af VLF ársins 2014 en til samanburðar var þetta hlutfall næst hæst
í Grikklandi eða 9,7%. Gefur fyrri mælikvarðinn til kynna að sala eignarhluta í viðskiptabönkum eða
endurheimtur með öðrum hætti geti skipt miklu máli um hvernig til tekst við lækkun skulda ríkissjóðs.
Ef einungis er litið til hlut ríkissjóðs í eigin fé Landsbankans, þá samsvaraði hann 15,0% sem hlutfall af
opinberum skuldum og 12,3% af VLF. Á Íslandi getur því sala á eignarhlut ríkisins í Landsbankanum
verið sérstaklega mikilvæg frá sjónarhóli ríkisfjármála.
Mynd 3: Eignarhlutir evrópskra ríkja í viðskiptabönkum sem hlutfall af VLF og opinberum skuldum í
árslok 201419
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Öll fyrrgreind ríki að Íslandi undanskildu hafa hafið sölu á eignarhlutum í viðskiptabönkum. Í október
2011 lauk fyrstu sölu írska ríkisins á eignarhlut þess í The Governor and Company of the Bank of Ireland,
en við söluna fór eignarhluturinn úr 36,1% niður í 15,1%. Í janúar 2012 lauk sölu breska ríkisins á
Northern Rock plc. Á tímabilinu frá september 2013 til desember 2015 seldi breska ríkið 29,5% hlut
sinn í Lloyds í mörgum skrefum og lækkaði þannig eignarhald sitt á bankanum úr 38,7% í 9,2%. Í
nóvember 2015 lauk svo sölu hollenska ríkisins á 23,0% eignarhlut í ABN AMRO.
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Heimild: Ársskýrslur viðkomandi viðskiptabanka, Eurostat, Hagstofa Íslands.
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 Lagarammi um sölumeðferð
Inngangur
Um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum er sérstaklega fjallað um í áðurnefndum
lögum nr. 155/2012 en einnig í lögum nr. 88/2009. Bankasýsla ríkisins fer með ákveðið hlutverk í sölu
eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum samkvæmt báðum lögunum. Verður því að líta til beggja
laganna til að afmarka hlutverk hvers og eins aðila við sölu.
Í þessum hluta er einungis fjallað um þann ramma sem snýr að beinni sölumeðferð í lögum nr. 88/2009
og lögum nr. 155/2012. Hins vegar þarf sölumeðferðin einnig að vera í samræmi við önnur lög, eins og
lög nr. 2/1995 um hlutafélög, lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, lög nr. 108/2007 um
verðbréfaviðskipti, lög nr. 84/2007 um opinber innkaup, lög nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og fjárlög
hvers árs. Þá þarf að tryggja á sama tíma að sölumeðferð sé í samræmi við viðurkennda viðskiptahætti
(e. standard market practices) á innlendum og alþjóðlegum fjármálamörkuðum.
Samkvæmt ákvæði i. liðar 4. gr. laga nr. 88/2009 er verkefni Bankasýslu ríkisins að gera tillögur til
fjármálaráðherra um hvort og hvenær tilteknir eignarhlutir í fjármálafyrirtækjum verða boðnir til sölu
á almennum markaði með hliðsjón af markmiðum stofnunarinnar og í samræmi við gildandi lög og
markmið um dreifða eignaraðild. Þessu samhliða er kveðið á um það í ákvæði j. liðar 4. gr. sömu laga
að stofnunin skuli undirbúa og vinna tillögur um sölu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Þá er
nauðsynlegt að hafa í huga að samkvæmt ákvæði 1. gr. laga nr. 155/2012 er ráðherra einungis heimilt
að selja nánar tiltekna eignarhluti í fjármálafyrirtækjum að fenginni heimild í fjárlögum og að fengnum
tillögum frá Bankasýslu ríkisins.
Mynd 4: Sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

Heimild í fjárlögum

Tillaga Bankasýslu ríkisins
Greinargerð ráðherra og
samráð við þingnefndir
Ákvörðun ráðherra um að
hefja sölumeðferð
Sölumeðferð eignarhluta
Afstaða ráðherra til
kauptilboðs
Skýrslugjöf
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Heimild í fjárlögum
Samkvæmt ákvæði 3. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 155/2012 er ráðherra einungis heimilt að selja eignarhlut
í Landsbankanum umfram 70% hlut ríkisins í heildarhlutafé bankans. Er því ráðherra heimilt að selja
allt að 28,2% hlut eða 6.767.013.778 hluti í bankanum samkvæmt núgildandi lögum.
Tafla 8: Eignarhlutir ríkisins í Landsbankanum og söluheimild á þeim

Útgefnir hlutir
Eignarhlutur ríkisins fyrir nýtingu söluheimildar
Söluheimild á eignarhlutum ríkisins
Eignarhlutur ríkisins eftir nýtingu söluheimildar

Fjöldi
24.000.000.000
23.567.013.778
6.767.013.778
16.800.000.000

Hlutfall
100,0%
98,2%
28,2%
70,0%

Söluferlið getur hafist ef heimild er til staðar í fjárlögum og önnur skilyrði uppfyllt, sbr. hér á eftir.
Heimild í fjárlögum hefur verið til staðar fyrir árin 2014 og 2015 og sú er einnig raunin fyrir árið 2016.

Tillaga til ráðherra, greinargerð hans og samráð við þingnefndir
Ráðherra skal útbúa greinargerð um ráðgerða sölumeðferð ef heimild er í fjárlögum fyrir sölu og ef
Bankasýsla ríkisins hefur lagt fram sölutillögu sem ráðherra hefur fallist á, sbr. ákvæði 1. mgr. 2. gr. laga
nr. 155/2012.20 Samkvæmt sömu lagagrein ber ráðherra að leggja greinargerðina bæði fyrir
fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis ásamt því að leita umsagnar Seðlabanka Íslands
um jafnræði bjóðenda, líkleg áhrif sölu á gjaldeyrismarkað, gjaldeyrisforða og laust fé í umferð. Í
greinargerð ráðherra skulu m.a. koma fram upplýsingar um helstu markmið með sölu eignarhlutarins,
hvaða söluaðferð verði beitt og hvernig sölumeðferð verði háttað að öðru leyti.
Að fengnum athugasemdum þingnefndanna tveggja og umsagnar Seðlabankans skal ráðherra taka
ákvörðun um hvort sölumeðferð verði hafin. Getur slík ákvörðun verið frábrugðin tillögum Bankasýslu
ríkisins, m.a. að teknu tilliti til athugasemda fjárlaganefndar, efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis
eða Seðlabankans við greinargerðina, sbr. ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2012.

Sölumeðferð eignarhluta og skýrslugjöf
Um tilhögun sölumeðferðar, eftir að ráðherra hefur ákveðið að hún skuli hafin, er fjallað í ákvæði 4. gr.
laga nr. 155/2012. Greinin er tvíþætt og fjallar annars vegar um hlutverk Bankasýslu ríkisins í
sölumeðferðinni og hins vegar um ákvörðun ráðherra varðandi kauptilboð að lokinni sölumeðferð.
Hlutverk stofnunarinnar við sölumeðferðina sjálfa er að undirbúa sölu, leita tilboða í eignarhlut, meta
tilboð, hafa umsjón með samningaviðræðum við utanaðkomandi ráðgjafa og væntanlega kaupendur
og annast samningagerð. Þegar tilboð í eignarhlut liggja fyrir skal Bankasýsla ríkisins skila ráðherra
rökstuddu mati á þeim og ráðherra ákveða hvort tilboð skuli samþykkt eða hafnað.
Ráðherra undirritar síðan samninga fyrir hönd ríkisins um sölu eignarhlutarins. Ljóst er því að
Bankasýsla ríkisins er framkvæmdaraðili við sölumeðferð en ráðherra er ákvörðunaraðili. Hér er rétt
að benda á að í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 155/2012 segir að ýmsar leiðir
20

Bankasýsla ríkisins telur að tillaga stofnunarinnar samkvæmt 2. gr. laga nr. 155/2012 geta verið grundvöllur að
greinargerð ráðherra.
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komi til greina við sölu á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum, t.d. almennt útboð verðbréfa, skráning
bréfa fjármálafyrirtækis á skipulegan verðbréfamarkað eða tilboðssala. Síðan segir að sala hluta með
útboði eða skráningu bréfa í kauphöll sé ferli sem sé frábrugðið hefðbundinni tilboðssölu, m.a. þar sem
mat á einstaka tilboðum eða eiginlegar samningaviðræður við einstaka kaupendur fari ekki fram á sama
hátt.
Þegar sölu er lokið skal ráðherra svo leggja skýrslu fyrir Alþingi um sölumeðferðina, sbr. ákvæði 5. gr.
laganna. Hvort sem þeir 6.767.013.778 hlutir í Landsbankanum, sem heimild er fyrir að selja, verði
seldir að fullu, að hluta eða ekki er ljóst að fara verður í gegnum sams konar ferli til að selja
eftirstandandi eignarhluti ríkisins sem vilji er til að selja. Slíkt ferli verður þó alltaf einfaldara í sniðum
þar sem til staðar verður reynsla allra aðila af fyrstu sölu og viðeigandi ráðgjafar.

 Meginreglur við sölumeðferð
Meginreglur við sölumeðferð birtast að mestu í ákvæði 3. gr. laga nr. 155/2012 en þar segir að við sölu
eignarhluta skuli lögð áhersla á opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Stofnunin skal leita
eftir hæsta verði eða markaðsverði fyrir eignarhlutina. Þá skal gæta þess að skilyrði gagnvart
mögulegum kaupendum séu sanngjörn og þeir njóti jafnræðis. Jafnframt skal kappkosta að efla virka
og eðlilega samkeppni á fjármálamarkaði.
Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 155/2012 segir að gert sé ráð fyrir að
meginreglur þessar nái til alls söluferlisins. Þá segir eftirfarandi orðrétt í athugasemdunum:
„Meðal þess sem leggja ber áherslu á er að skilyrði sem sett eru bjóðendum við sölu séu gagnsæ
og að forsendur séu augljósar og hafnar yfir vafa. Tryggja þarf hlutlægni, t.d. við mat á
tilboðum, þannig að ákvörðun um sölu á tilteknum eignarhlut sé auðveldlega rökstudd.
Jafnframt þarf að tryggja að salan sé hagkvæm, þ.e. að leitað sé hæsta verðs eða
markaðsverðs fyrir þá eignarhluti sem ríkið ætlar sér að selja á hverjum tíma. Ef ákveðið er að
láta önnur sjónarmið gilda en hagkvæmni þarf sú ákvörðun að byggjast á málefnalegum rökum
og styðja við önnur markmið með sölunni. Gert er ráð fyrir að bjóða skuli eignarhlut til sölu í
opnu söluferli. Nauðsynlegt er hins vegar [sic] rökstyðja sérstaklega ef ekki stendur til að bjóða
hlut til sölu með þeim hætti. Slíkt fyrirkomulag kann í undantekningartilvikum að koma til
greina, t.d. við sölu á minni eignarhlutum ríkisins eða ef einhverjar sérstakar aðstæður kalla á
að þetta fyrirkomulag sé viðhaft. Mikilvægt er að jafnræðis sé gætt milli þeirra sem koma til
greina sem mögulegir kaupendur að eignarhlut svo að allir líklegir kaupendur hafi jafna
möguleika á því að gera tilboð. Jafnræði verður best tryggt með því að skilyrði við sölu séu fá,
skýr og öllum ljós.“
Þessu til viðbótar má nefna að eitt af þeim markmiðum sem stofnunin ber að hafa að leiðarljósi er
dreifð eignaraðild, sbr. i. liður 1. mgr. 4. gr. laga nr. 88/2009.
Af þessu má vera ljóst að almennt útboð og skráning hluta á skipulegum verðbréfamarkaði í kjölfarið
uppfyllir allar meginreglur. Bankasýsla ríkisins telur aftur á móti að aðrar leiðir séu einnig færar. Í
samræmi við þau sjónarmið sem fram koma í áðurnefndum athugasemdum fjallar stofnunin um þau
sérstaklega hér síðar í skýrslunni.
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 Efnahagsleg viðmið sölumeðferðar
Inngangur
Bankasýsla ríkisins setti fram hugmyndir um sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum í
framtíðarstefnu stofnunarinnar sem birtist þann 16. mars 2012.21 Þar kom fram að það væri stefna
stofnunarinnar að stuðla að fjölbreyttu eignarhaldi fjármálafyrirtækja við sölu á eignarhlutum í þeim.
Varðandi fjölbreytni má líta til þess að eignarhaldið verði ekki það sama hjá viðskiptabönkunum. Þannig
gæti einn viðskiptabanki verið með skráð hlutabréf í kauphöll, annar í eigu erlends fjármálafyrirtækis
og sá þriðji í eigu fagfjárfesta. Í stefnuninni komu einnig fram hugmyndir um bæði beinar og óbeinar
endurheimtur, sem vikið verður að síðar í þessari skýrslu, eins og almennt útboð og skráning á markað,
sölu til fagfjárfesta, sölu til erlendra fjármálafyrirtækja, endurskipulagningu, útgreiðslu eigin fjár og
útgáfu ríkissjóðs á skiptanlegum skuldabréfum. Jafnframt var greint frá því að sala eignarhluta í
Landsbankanum yrði framkvæmd í nokkrum áföngum.
Allt síðan framtíðarstefnan var birt þá hefur Bankasýsla ríkisins ekki talið ráðlegt að ráðast í fyrsta
áfanga á sölu eignarhlutar í Landsbankanum. Í fyrsta lagi var fyrirséð að eigið fé Landsbankans ætti eftir
að vaxa, m.a. í ljósi þess að innlendar eignir bankakerfisins voru yfirteknar á gangvirði á
stofnefnahagsreikningi nýju bankanna á einungis hluta bókfærðs virðis á efnahagsreikningi gömlu
bankanna við fall þeirra. Í öðru lagi höfðu innlendir hlutabréfamarkaðir ekki endurheimt fyrri styrk. Í
þriðja lagi einkenndist bókhaldsleg afkoma bankanna af einskiptisliðum, frekar en af reglulegum
rekstartekjum, þannig að erfitt var að meta framtíðar arðsemi þeirra af reglulegum rekstri. Í fjórða lagi
voru verðmatsstuðlar á evrópskum bönkum á hlutabréfamörkuðum með lægra móti. Þannig var
markaðsvirði hlutabréfa þeirra miðað við bókfært virði hlutafjár undir 1,0x á löngu tímabili.
Allir þessir þættir bentu til þess að ekki væri heppilegt fyrir Bankasýslu ríkisins að taka frumkvæði að
því að selja eignarhluti í bönkunum þar sem bókhaldslegur hagnaður þeirra var með hærra móti,
takmörkuð eftirspurn var eftir hlutabréfum í þeim, lítill fyrirsjáanleiki um framtíðararðsemi og verðmat
með lægra móti. Af þeim sökum lagði Bankasýsla ríkisins áherslu á að endurheimta fjárframlög
ríkissjóðs til Landsbankans með sérstökum arðgreiðslum, frekar en sölu, þar sem bankinn gat ekki nýtt
vaxandi eigið fé umfram lögbundin mörk til frekari útlána vegna lítilla nýfjárfestinga í þjóðfélaginu.
Þannig gat ríkissjóður sem eigandi bankans endurheimt fjárfestingu sína á bókfærðu verði eigin fjár á
meðan markaðsvirði hluta var lægra en það.
Á þessum tíma hafa viðtökur Landsbankans við hugmyndum eigenda sinna verið góðar. Á aðalfundi
Landsbankans þann 17. apríl 2013 var í fyrsta skipti gerð tillaga að arðgreiðslu til hluthafa sem var
samþykkt. Á árunum 2012 til 2014 nam hagnaður hluthafa bankans samtals 83,9 ma.kr. en á árunum
2013 til 2015 greiddi hann samtals arð til hluthafa að fjárhæð 54,2 ma.kr. Hlutur ríkissjóðs í
arðgreiðslum bankans frá stofnun hefur því verið 53,1 ma.kr. og hefur ríkissjóður því endurheimt 43,5%
af upphaflegu fjárframlagi sínu að fjárhæð 122,0 ma.kr. til bankans.22

21
22

Sjá http://www.bankasysla.is/um-bankasysluna/framtidarstefna/
Upphaflegt fjárframlag tekur ekki til fjármagnskostnaðar ríkissjóðs.
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Tafla 9: Arðgreiðslur viðskiptabankanna frá stofnun (fjárhæðir í ma.kr.)

Á árinu 2013
Á árinu 2014
Á árinu 2015
Samtals frá stofnun

Arion banki
7,8
12,8
20,6

Íslandsbanki
3,0
4,0
9,0
16,0

Landsbankinn
10,1
20,2
24,0
54,2

Samtals
13,1
32,0
45,8
90,9

Í skýrslu bankaráðs sem lögð var fyrir aðalfund Landsbankans þann 19. mars 2014 var arðstefna
bankans birt. Þar segir að „[b]ankaráð hefur sett sér það viðmið að Landsbankinn stefni að árlegri
arðgreiðslu til hluthafa sem nemur að jafnaði meirihluta hagnaðar fyrra árs. Við ákvörðun um fjárhæð
arðgreiðslu verði tryggt að bankinn viðhaldi sterkri fjárhagsstöðu. Þannig verði tekið mið af áhættu í
innra og ytra umhverfi, vaxtarhorfum og að bankinn viðhaldi til framtíðar traustri eiginfjár- og
lausafjárstöðu og uppfylli lögbundnar kröfur á hverjum tíma um fjárhagsstöðu.“ Miðað við hagnað
hluthafa Landsbankans á tímabilinu 2012 til 2014 að samtals fjárhæð 83,9 ma.kr. og fyrrgreind viðmið
í arðgreiðslustefnu bankans má segja að helmingur hagnaðar hluthafa bankans hafi verið greiddur í
almennan arð og numið 42,0 ma.kr., en sérstakar arðgreiðslur numið því 12,2 ma.kr. Hins vegar verður
einnig að líta til þess að einskiptisliðir höfðu töluverð jákvæð áhrif á hagnað bankans á þessu tímabili.
Höfuðmarkmið Bankasýslu ríkisins með sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum er að tryggja
að fyrirsjánlegt sé að endurheimtur á fjárframlögum ríkissjóðs geti verið hámarkaðar.23 Þann 30.
september 2015 nam hlutur ríkisins í eigin fé viðskiptabankanna þriggja samtals 280,0 ma.kr. Áætlað
bókfært virði í ríkisreikningi að teknu tilliti til aukningar á hlut ríkisins í Landsbankanum frá 97,9% í
árslok 2014 í 98,2% í lok september 2015 nam þá 163,5 ma.kr. Bókfært virði í ríkisreikningi m.v. hlut í
bókfærðu eigin fé hluthafa nam þá 0,58x fyrir eignarhluti í öllum bönkunum og 0,59x fyrir eignarhlutinn
í Landsbankanum. Eins og áður hefur komið fram er hlutur ríkisins bókfærður miðað við upphaflegt
fjárframlag.
Tafla 10: Bókfært virði eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum m.v. hlut í undirliggjandi bókfærðu
eigin fé hluthafa 30. september 2015 (fjárhæðir í ma.kr.)24

Viðskiptabanki
Arion banki
Íslandsbanki
Landsbankinn
Samtals

Eignarhlutur
13,0%
5,0%
98,2%

Bókfært
virði
9,9
6,3
25
147,3
163,5

Bókfært
eigið fé
hluthafa
173,5
191,0
252,5
617,0

Hlutur í
bókfærðu
eigin fé
hluthafa
22,6
9,5
247,9
280,0

Bókfært
virði í
ríkisreikningi
m.v. hlut í
bókfærðu
eigin fé
hluthafa
0,44x
0,66x
0,59x
0,58x

23

Slíkt höfuðmarkmið er í samræmi við það sem fram kemur í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum
nr. 155/2012 þar sem sagði að það þurfi að rökstyðja sérstaklega ef önnur sjónarmið en hagkvæmni (leita eftir
besta verði) eigi að ráða við sölu.
24
Heimild: Árshlutareikningar viðskiptabankanna, Bankasýsla ríkisins.
25
Áætlað bókfært virði m.v. 98,2% eignarhlut, uppfært m.v. bókfært virði að fjárhæð 146,9 ma.kr. á ríkisreikningi
fyrir 2014 m.v. 97,9% hlut í árslok 2014.
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Eins og kom fram hér að framan í inngangi hefur stofnunin sett sér fjögur efnahagsleg viðmið varðandi
að hefja ferli að sölu á eignarhlutum til tryggja að fyrirsjáanlegt sé að ríkissjóður muni hámarka
endurheimtur fjárframlaga sinna. Viðmiðin eru:





Að íslenskt efnahagslíf hafi styrkst og náð stöðugleika.
Að virðismat á fjármálafyrirtækjum sé ásættanlegt.
Að fjárfestar hafi áhuga og bolmagn á fjárfestingu í eignarhlut.
Að rekstur, afkoma, fjárhagsskipan og stjórnarhættir viðkomandi fjármálafyrirtækis bendi til þess
að fjármálafyrirtækið geti talist álitlegur fjárfestingarkostur.

Við núverandi mat á stöðu efnahagslífs á Íslandi, virðismat fjármálafyrirtækja, áhuga og bolmagni
fjárfesta og stöðu Landsbankans telur Bankasýsla ríkisins að rétt sé að ráðast í upphaf söluferlis á
eignarhlut ríkisins í bankanum. Verða sjónarmið stofnunarinnar rakin hér á eftir.

Styrkur og stöðugleiki í efnahagslífinu
Íslenskt efnahagslíf einkennist nú af meiri styrk og stöðugleika en þegar Bankasýsla ríkisins lagði fram
fyrstu hugmyndir sínar um sölu á eignarhlutum þann 16. mars 2012, þrátt fyrir að ýmis batamerki á
efnahag landsins hafi þá þegar legið fyrir.
Þessu til stuðnings má benda á þróun á lánshæfismati ríkissjóðs en lánshæfismat ríkissjóðs á skuldum
í erlendri mynt til langs tíma þann 16. mars 2012 var Baa3 hjá Moody‘s með neikvæðum horfum og
BBB- með stöðugum horfum hjá bæði S&P og Fitch. S&P hafði uppfært horfur á lánshæfismatinu úr
neikvæðum í stöðugar þann 23. nóvember 2011 og Fitch hækkað lánshæfismatið úr BB+ í BBB- þann
17. febrúar 2012. Til samanburðar er lánshæfismatið nú hærra hjá öllum lánshæfismatsfyrirtækjunum,
þ.e. Baa2 hjá Moody´s, BBB hjá S&P og BBB+ hjá Fitch. Eru horfurnar einnig stöðugar hjá öllum þremur
matsfyrirtækjunum. Einnig má nefna að nú liggja fyrir mun betri upplýsingar um hvernig afnámi
fjármagnshafta muni verða háttað og áhrif þess á bankakerfið, sérstaklega eftir að tilkynnt var um
samráð Seðlabanka Íslands við fjármála- og efnahagsráðherra um undanþágur slitabúa Kaupþings,
Glitnis og LBI þann 28. október 2015. Að síðustu er bent á að staða ríkissjóðs hefur styrkst. Á árinu 2011
nam halli á rekstri ríkissjóðs 89,4 ma.kr. en á árinu 2014 var afgangur að fjárhæð 46,4 ma.kr. Þessi
jákvæða þróun hefur m.a. leitt til þess að lánsfjárálag á skuldabréfum ríkissjóðs í Bandaríkjadölum
umfram millibankavexti (e. asset swap spread) hefur lækkað um 2,22 prósentustig á tímabilinu,
samanborið við einungis 0,10 prósentustig á lánsfjárálagi sambærilegra skuldabréfa í Bandaríkjadölum
með lánshæfismat í flokknum BBB eins og sjá má á töflu 11.
Tafla 11: Samanburður á lánsfjárálagi á skuldabréfum ríkissjóðs í Bandaríkjadölum og sambærilegum
skuldabréfum26
29. febrúar 2012
U.S.$1,000,000,000 4.875% Notes due 2016
Vísitala $ skuldabréfa í BBB flokki
30. nóvember 2015
U.S.$1,000,000,000 5.875% Notes due 2022
Vísitala $ skuldabréfa í BBB flokki
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Ávöxtunarkrafa

Lánsfjárálag

Líftími

4,89%
4,02%

3,95%
2,47%

4,3 ár
11,1 ár

3,44%
4,20%

1,73%
2,37%

6,5 ár
11,0 ár

Heimild: Bankasýsla ríkisins, Bloomberg. Sýnir lánsfjárálag umfram millibankavexti.
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Virðismat á fjármálafyrirtækjum
Virðismat á hlutabréfum fjármálafyrirtækjum og þá sérstaklega bönkum hefur batnað mikið undanfarin
misseri. Þar sem hlutabréf í íslenskum viðskiptabönkum eru ekki skráð á skipulega verðbréfamarkaði
verður að líta til þróunar á virðismati viðskiptabanka í Evrópu í þessu sambandi.27 Bæði FTSEurofirst
300 vísitala hlutabréfa og undirvísitala hennar með hlutabréf banka hafa styrkst frá lægstu
vísitölugildum á fyrsta ársfjórðungi ársins 2009, eins og sjá má á mynd 5. Þann 30. nóvember 2015 nam
gildi FTSEurofirst 300 undirvísitölu banka 535,1 stigi, en lægst fór það í 297,7 stig þann 28. febrúar 2009
miðað við mánaðarlok. Hefur vísitalan því hækkað um 79,7% á þessu tímabili. Til samanburðar þá
hækkaði FTSEurofirst 300 vísitalan um 111,0% á sama tímabili eða úr 719,4 stigum í 1.518,0 stig. Með
batnandi virðismati á hlutabréfum í fjármálafyrirtækjum ættu endurheimtur ríkisins af
hlutafjárframlögum sínum til viðskiptabankanna að styrkjast.
Mynd 5: Verðþróun á hlutabréfum í bönkum í Evrópu28
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Þess má geta að hlutabréf í færeyska bankanum P/F BankNordik eru skráð á aðallista Kauphallar sem og Nasdaq
Copenhagen. Í árslok 2014 voru 17% af hluthöfum bankans íslenskir aðilar. Árleg velta með hlutabréfin í Kauphöll
á árinu 2014 var einungis DKK 8 milljónir, samanborið við DKK 133 milljónir í Kaupmannahöfn. Þann 30. nóvember
sl. nam markaðsvirði hlutabréfa í bankanum DKK 1.325,0 milljónum en bókfært virði eigin fjár hluthafa þann 30.
september sl. DKK 2.073,3 milljónir.
28
Heimild: Bloomberg. Frá 31. desember 1996 til 30. nóvember 2015.
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Mynd 6: Þróun á hlutfalli markaðsvirðis og bókfærðs virðis hlutafjár í evrópskum bönkum29
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Þann 30. nóvember 2015 samsvaraði markaðsvirði undirvísitölu FTSEurofirst 300 fyrir banka til 0,88x
af bókfærðu virði eigin fjár hluthafa undirliggjandi banka í vísitölunni, líkt og mynd 6 sýnir. Á tímabilinu
frá 31. desember 2001 fór hlutfallið lægst í 0,55x í lok fyrsta ársfjórðungs árið 2009. Þrátt fyrir að
hlutfallið þann 30. nóvember 2015 hafi verið undir 1,00x liggur verðbil hlutabréfa einstakra evrópskra
banka að meginhluta á bilinu 0,46x til 1,82x en það endurspeglar að verulegu leyti áætlaða ávöxtun
eigin fjár hluthafa hvers banka á næsta ári, þ.e. 2016, eins og sýnt er á mynd 7. Myndin sýnir sterka
fylgni á milli hlutfalls markaðsvirði hlutafjár m.v. bókfært virði (e. price to book ratio) annars vegar og
áætlaðrar arðsemi eigin fjár hluthafa á árinu 2016 hins vegar.

29

Heimild: Bloomberg. Frá 31. desember 2001 til 30. nóvember 2015.
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Mynd 7: Markaðsvirði hutafjár evrópskra banka sem margfeldi af undirliggjandi bókfærðu virði eigin
fjár og áætluð ávöxtun eigin fjár á árinu 201630

Markaðsvirði m.v. bókfært virði hlutafjár
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Við fjárfestingarmat á hlutabréfum í viðskiptabönkum í heild sinni er almennt annars vegar litið til
markaðsvirðis hlutafjár miðað við bókfært virði eigin fjár hluthafa (e. price to book ratio) eða hins vegar
við væntan hagnað sem tilheyrir hluthöfum (e. price to expected earnings). Þá er einnig gerður
samanburður á væntanlegum arði og markaðsvirði hlutafjár (e. dividend yield). Fjárfestingarmat getur
einnig verið framkvæmt út frá samanlögðu virði einstakra starfssviða (e. sum of the parts valuation) og
er þá stuðst við úthlutað eigið fé til hvers starfsþátts og væntan hagnað þess. Í þessu tilviki getur
verðmat því verið háð viðskiptalíkani.

Bolmagn og áhugi fjárfesta
Bankasýsla ríkisins telur að bolmagn og áhugi væntanlegra kaupenda á eignarhlut í Landsbankanum sé
nægjanlegur til að ráðast í fyrstu sölu á eignarhlut ríkisins í bankanum. Í sérstökum viðauka við þessa
skýrslu er að finna ítarlegri greiningu á fjárhagslegu bolmagni væntanlegra kaupenda.
Mat Bankasýslu ríkisins er bæði reist á hlutlægu mati á bolmagni væntanlegra fjárfesta,
fjárfestingastefnu þeirra, stærð og vexti innlends hlutabréfamarkaðar, og umfang nýskráninga í
Kauphöll sem og huglægu mati á áhuga þeirra á að ráðast í fjárfestingar í hlutabréfum og stöðu
Landsbankans í íslensku efnahagslífi.
Þann 30. nóvember 2015 nam markaðsvirði félaga á aðallista Kauphallar 999,2 ma.kr, í samanburði við
661,6 ma.kr. í árslok 2014. Hefur því markaðsvirði skráðra félaga aukist um 337,7 ma.kr. eða 51,0% á

30

Heimild: Bankasýsla ríkisins þann 30. nóvember 2015. Fylgni (r) á milli breytanna var 0,90. Halli bestu línu
aðhvarfsgreiningar var 10,7 og samsvarar hann hlutfalli hagnaðar og markaðsvirðis (V/H hlutfall eða price-toearnings ratio). Samkvæmt könnun Bankasýslu ríkisins virðast hlutabréf félaga á Aðallista í Kauphöll ganga
kaupum og sölum á markaðsvirði sem samsvarar að meðaltali um 12,1x af væntum hagnaði ársins 2016.
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þessu tímabili. Mynd 8 sýnir markaðsvirði skráðra félaga á aðallistanum annars vegar þann 30.
nóvember 2015 og hins vegar 31. desember 2014. Þann 31. desember 2014 voru 14 félög á aðallista
Kauphallar, þar af voru 13 íslensk félög. Á tímabilinu 31. desember 2014 til 30. nóvember 2015 jókst
markaðsvirði þessara félaga um samtals 207,0 ma.kr. eða um 32,3%. Þá voru hlutir í þremur félögum
þeim til viðbótar skráðir á árinu. Hlutabréfavelta í Kauphöll hefur einnig aukist mikið. Á fyrstu tíu
mánuðum 2015 nam heildarvelta 320,4 ma.kr. í samanburði við 276,7 ma.kr. fyrir sama tímabil 2014,
eða 15,8% hærri. Að meðaltali nam dagleg velta 1,5 ma.kr. á fyrstu tíu mánuðum 2015. Þann 30.
nóvember 2015 nam gildi aðalvísitölu Kauphallarinnar 1.281,0 stigi í samanburði við 956,4 stig í árslok
2014. Hefur gildi vísitölunnar því hækkað um 33,9% það sem af er árinu. Er vísitalan svipuð nú og í
árslok 2004 og hefur styrkst mikið frá árslokum 2008, eins og fram kemur á mynd 9.
Mynd 8: Markaðsvirði félaga á aðallista Kauphallar 31. desember 2014 og 30. nóvember 2015
(fjárhæðir í ma.kr.)31
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Heimild: Bankasýsla ríkisins, Bloomberg. Sýnir auðkenni (e. ticker) hvers félags.
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Mynd 9: Þróun á aðalvísitölu Kauphallar (fjárhæðir í ma.kr.)32
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Þann 30. september 2015 nam eigið fé þriggja stærstu viðskiptabankanna samtals 617,0 ma.kr.33 Þar
af nam hlutur ríkissjóðs í bókfærðu eigin fé hluthafa 280,0 ma.kr. Þar af nam hlutur ríkissjóðs í eigin fé
hluthafa Landsbankans 247,9 ma.kr. en skv. lögum nr. 155/2012 er heimild til sölu á 28,2% hlut í
bankanum, sem samsvaraði 71,2 ma.kr. af bókfærðu eigin fé hluthafa hans. Eins og fram kemur í
fjárlögum fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir söluandvirði að fjárhæð 71,3 ma.kr. í áætluðu
sjóðsstreymisyfirliti ríkissjóðs fyrir það ár. Ef einungis er litið til þeirrar fjárhæðar sem unnt væri að afla
með sölunni, án tillits til verðmats undirliggjandi hlutabréfunum, telur Bankasýsla ríkisins að innlendir
fjármálamarkaðir hafi ekki bolmagn til að meðtaka svo stórt útboð í einu lagi. Telur stofnunin að til að
raska ekki um of framboði á innlendum fjármálamörkuðum að miða eigi sölu á fyrsta eignarhlut í
Landsbankanum við lægri fjárhæð og þar með lægri hlutdeild í hlutafé bankans. Verði hlutir hins vegar
boðnir til sölu á bæði innlendum og erlendum fjármálamörkuðum telur Bankasýsla ríkisins að slík
útboðsfjárhæð sé ekki of há, þótt ekki sé ljóst á þessari stundu hvert væntanlegt verð á hverjum hluti
geti orðið.
Búast má við því að stærstur hluti væntanlegra kaupenda á eignarhlut í Landsbankanum verði innlendir
fjárfestar, annars vegar fagfjárfestar og hins vegar einstaklingar. Þann 30. september 2015 námu eignir
lífeyrissjóða í innlendum hlutabréfum, bæði skráðum og óskráðum, samtals 490,1 ma.kr. Á sama tíma
námu eignir verðbréfa-, fjárfestinga- og fagfjárfestasjóða í innlendum hlutabréfum samtals 129,9
ma.kr. Á árinu 2014 nam samtals innstreymi lífeyrissjóðanna fyrir sölu og kaup á verðbréfum samtals
227,7 ma.kr. Búast má við þátttöku þeirra í kaupum á eignarhlut í Landsbankanum meðal annars vegna
þess að ólíkt nær öllum hlutabréfamörkuðum í Evrópu er engin innlend innlánastofnun í aðalvísitölum
eða með skráða hluti á skipulegum verðbréfamarkaði. Þá má ekki líta fram hjá því að viðbúið er að
32
33

Heimild: Seðlabanki Íslands, Bloomberg.
Til samanburðar nam markaðsvirði hlutabréfa á Aðallista Kauphallar 914,9 ma.kr. á sama tímapunkti.
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hlutabréf í Landsbankanum geti orðið nokkurs konar viðmiðunar verðbréf (e. benchmark instrument)
sem fjárfestar munu vilja eiga í eignasafni sínu og mun fá verulegt vægi í helstu hlutabréfavísitölum
verði hlutir Landsbankans skráðir á skipulegan verðbréfamarkað. Þannig eru fá fyrirtæki sem
endurspegla jafnvel og Landsbankinn efnahagslíf Íslands.
Erfiðara er að leggja hlutlægt mat á fjárhagslegt bolmagn einstaklinga að fjárfesta í eignarhlut í
Landsbankanum. Ef litið er á eignarhald skráðra innlendra hlutafélaga í sögulegu samhengi þá virðast
mun færri einstaklingar halda á hlutabréfum í þeim en áður fyrr. Þá hefur hlutfall heimila sem hafa
fjármagnstekjur vegna arðs af hlutabréfum í samanburði við þau sem hafa vaxtatekjur af
bankainnstæðum lækkað mikið frá árinu 2008. Gefur það til kynna að ákveðið svigrúm sé til staðar að
umbreyta sparnaði einstaklinga úr innstæðum í bönkum yfir í hlutabréf.
Fjárhagsleg geta erlendra fagfjárfesta til að kaupa eignarhlut í Landsbankanum er óumdeild. Ef litið er
á fjárhagsstöðu og afkomu íslenskra viðskiptabanka í samanburði við evrópska viðskiptabanka má segja
að staða íslenskra viðskiptabanka sé að mörgu leyti sterkari, eins og kemur fram á mynd 10. Myndin
sýnir að eiginfjárþáttur A hjá íslensku bönkunum var að meðaltali 25,3% á sama tíma og fjórðungur
fjárhagslega sterkustu evrópsku bankanna hafi verið með eiginfjárþátt A yfir 16,1% og fjórðungur
veikustu evrópsku bankanna með eiginfjárþátt A undir 12,2%. Þannig var helmingur evrópska banka
þar á milli, þ.e. með eiginfjárþátt A á bilinu 12,2% til 16,1%. Því er eiginfjárhlutfall íslensku bankanna
mun hærra en að meðaltali hjá bönkum í Evrópu og virðist einnig hátt á meðal þeirra banka í þeim
fjórðungi banka í úrtakinu með hæsta eiginfjárhlutfallið. Þá er hlutfall vanskilalána lægra með sams
konar samanburði. Þess utan hafa arðgreiðslur íslenskra viðskiptabanka verið hærri sem hlutfall af
hagnaði en hjá evrópskum bönkum. Hafa íslenskir viðskiptabankar því mörg einkenni sem
hlutabréfafjárfestar í Evrópu telja eftirsóknarverð. Í samtölum Bankasýslu ríkisins við alþjóðlega
viðurkennda fjárfestingarbanka hefur komið fram að erlendir fagfjárfestar geti haft áhuga á þátttöku í
almennu útboði á hlutabréfum í íslenskum viðskiptabönkum. Þá má ekki heldur líta fram hjá því að
alþjóðlegir skuldabréfafjárfestar hafa fjárfest í skuldabréfum þriggja stærstu viðskiptabankanna fyrir
700 milljónir evra á þessu ári sem sýnir að bankarnir hafi aflað sér ákveðins trausts á alþjóðlegum
fjármálamörkuðum.
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Mynd 10: Vegið meðaltal helstu fjárhagshlutfalla íslenskra viðskiptabanka og millifjórðungsbil
evrópskra viðskiptabanka34
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Staða Landsbankans fyrir sölu
Að mati Bankasýslu ríkisins er staða þriggja stærstu viðskiptabankanna það góð að unnt er bjóða hluti
í þeim til sölu í almennu útboði og í kjölfarið skrá hlutina á skipulegum verðbréfamarkaði. Eins og kom
fram hér á undan hafa íslenskir viðskiptabankar mörg einkenni sem fjárfestar í hlutabréfum í Evrópu
telja eftirsóknarverð.
Ef vikið er sérstaklega að Landsbankanum þá er bankinn eitt stærsta fyrirtæki landsins. Samkvæmt
úttekt Frjálsrar verslunar voru bæði hagnaður bankans árinu 2014 og eigið fé í lok þess árs hærri en hjá
nokkru öðru íslensku fyrirtæki. Frá stofnun bankans þann 7. október 2008 til 30. september 2015 hefur
eigið fé hluthafa bankans aukist úr 149,9 ma.kr. í 252,5 ma.kr. og til viðbótar á þessu tímabili hefur
Landsbankinn greitt hluthöfum sínum arð að samtals fjárhæð 54,2 ma.kr.
Frá stofnun Landsbankans hefur fjárhagslegur styrkur hans aukist jafnt og þétt. Fáir bankar í Evrópu
hafa jafn hátt eigið fjárhlutfall og Landsbankinn en það var 29,2% þann 30. september 2015 miðað við
áhættugrunn og 21,5% miðað við eignir. Landsbankinn hefur þegar sett sér arðgreiðslustefnu og stjórn
hans hefur gert tillögu til hluthafafundar á arðgreiðslu í samræmi við hana á öllum aðalfundum bankans
síðastliðin þrjú ár.

34

Heimild: Árshlutaskýrslur viðskiptabankanna fyrir fyrri árshelming ársins
, European Banking Authority. Eiginfjárþáttur A og hlutfall vandræðalána 30. júní sl. og arðsemi eigin fjár fyrir tólf
mánaðatímabil þar á undan. Efri mörk millifjórðungsbils sýna yfir hvaða mörkum hæstu 25% bankarnir í úrtakinu
eru, en lægri mörk þess sýna undir hvaða mörkum lægstu 25% af bönkunum eru. Millifjórðungsbilið sýnir þannig
innan hvaða hærri og lægri marka helmingur úrtaksins fellur.
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Þá hefur óvissa í rekstri bankans minnkað mikið frá stofnun, t.d. varðandi lögmæti og endurútreikninga
gengistryggðra og verðtryggðra lána sem og áhrif einskiptisliða á afkomu bankans. Af þeim sökum
hefur m.a. hlutfall vandræðalána hjá bankanum lækkað gríðarlega frá stofnun en það var komið niður
í 3,7% þann 30. september 2015 Þá hefur bæði útibúum og stöðugildum hjá bankanum fækkað, þrátt
fyrir að hann hafi frá stofnun yfirtekið rekstur þriggja annarra innlánsstofnana.
Jafnframt hefur fjármagnsskipan Landsbankans batnað frá stofnun hans. Bankanum hefur tekist að
inna af hendi hærri endurgreiðslur á skuldabréfi til LBI en námu samningsbundnum greiðslum og að
endurfjármagna eftirstöðvar þess. Landsbankinn hefur þar að auki aflað lánshæfismats frá S&P, sem
var hækkað úr BB+ yfir í BBB- með jákvæðum horfum þann 21. júlí 2015 og staðfest svo þann 19.
nóvember 2015 Með útgáfu á almennu skuldabréfi að fjárhæð 300 milljóna evra þann 15. október 2015
styrkti bankinn svo enn frekar fjármagnsskipan sína og fjárfestatengsl á alþjóðlegum mörkuðum.35
Að lokum er það mikilvæg forsenda þess að hlutir í félagi geti verið boðnir til sölu að væntanlegir
fjárfestar geti lagt mat á rekstur þess, fjárhagslegan styrk og framtíðarhorfur við ákvörðun á
ávöxtunarkröfu sem þeir myndu gera til fjárfestingar í þeim. Gagnsæi í fjárhagsuppgjörum
Landsbankans og skýringar í ársreikningum og árshlutareikningum eru fyllilega sambærilegar við þær
kröfur sem fjárfestar í hlutabréfum skráðra félaga gera um upplýsingar. Landsbankinn gerir m.a.
ítarlega grein fyrir eiginfjárviðmiðum FME og sýnir útreikninga á lausafjárþekjuhlutfalli (e. liquidity
coverage ratio) en slíkar skýringar eru mikilvægar fyrir hluthafa til að meta möguleika bankans á að
greiða þeim arð. Þá er Landsbankinn með verðbréf skráð í kauphöllum á Íslandi og Írlandi og uppfyllir
því reglur því tengdu, m.a. um upplýsingaskyldu.

 Önnur atriði til umhugsunar
Kostnaður við söluferlið
Ekki er ljóst á þessari stundu hver kostnaður Bankasýslu ríkisins vegna sölumeðferðar á eignarhlut í
Landsbankanum gæti orðið. Kostnaður vegna fjármálaráðgjafar og/eða söluráðgjafar gæti bæði falist í
mánaðarlegum föstum ráðgjafarþóknunum sem og söluþóknunum sem ákveðið hlutfall af
söluandvirði. Við þann kostnað bætist svo kostnaður vegna lögfræðilegrar ráðgjafar og annarrar
utanaðkomandi ráðgjafar. Þá er viðbúið að rekstrarkostnaður stofnunarinnar hækki vegna aukinna
umsvifa. Ef litið er til nærtækra dæma þá gefa kannanir NLFI til kynna að kostnaður við ráðningu
fjárfestingabanka í tengslum við sölu á eignarhlutum evrópskra ríkja, sem fram hafa farið samhliða
skráningu síðan 2006, sé að jafnaði 1,3% til 1,7% af andvirði fyrstu sölu. Samkvæmt svari þáverandi
fjármálaráðherra við fyrirspurn á 123. löggjafarþingi 1998-99 um heildarkostnað „af breytingu
ríkisfyrirtækja í hlutafélög og sölu á hlutafé í eigu ríkisins“ kom fram að kostnaðurinn hefði numið 1,42%
af heildarsöluverði hlutabréfa á því kjörtímabili.36 Þá kemur fram í skýrslu um sölu á eignarhlut ríkisins
í Landssíma Íslands hf. árið 2005 að kostnaður vegna sölunnar hafi numið 1,2% af söluandvirði, þar af
1,0% til þess fjárfestingarbanka sem var söluráðgjafi.37
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Þess má geta að skuldabréf Landsbankans eru í viðurkenndum vísitölum skuldabréfa í evrum.
Sjá http://www.althingi.is/altext/123/s/0435.html.
37
Sjá http://www.forsaetisraduneyti.is/raduneyti/verkefni/Einkavaeding/nr/1987.
36
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Á þessari stundu hefur Bankasýsla ríkisins ekki stofnað til neins beins kostnaðar vegna fyrirhugaðs
söluferlis. Því til viðbótar munu ekki liggja fyrir upplýsingar um mögulegan kostnað fyrr en ákvörðun
ráðherra liggur fyrir og hvert sé áætlað söluvirði. Af þeim sökum hefur stofnunin ekki talið rétt að óska
eftir sérstökum fjárheimildum frá Alþingi til að mæta slíkum kostnaði í fjárlögum ársins 2016, heldur
áætlar að gera það í fjáraukalögum sama árs.38

Fjármagnshöft og afnám þeirra
Eftir að tilkynnt var um samráðsferli Seðlabanka Íslands við fjármála- og efnahagsráðherra, um
undanþágur slitabúa þann 28. október 2015, er komin mun skýrari mynd á áhrif afnáms
fjármagnshafta. Búast má við að áhrif þess verði jákvæð á efnahagslífið og starfsemi innlánsstofnana.
Þannig staðfesti S&P lánshæfismat sitt og horfur fyrir þrjá stærstu viðskiptabanka landsins í kjölfar
tilkynningarinnar. Hins vegar geta útgreiðslur innstæðna slitabúa hjá starfandi innlánsstofnunum og
endurfjármögnun þeirra haft áhrif á lausafjárstöðu og arðsemi þeirra. Þá liggja ekki enn fyrir
upplýsingar um tilhögun eða tímasetningar væntanleg uppboða Seðlabanka Íslands á aflandskrónum.
Bankasýsla ríkisins telur að afnámsferlið muni ekki hafa áhrif á sölumeðferð á eignarhlut í
Landsbankanum. Stofnunin telur þó að áhugi erlendra fjárfesta á hlutabréfum í íslenskum bönkum
muni aukast að loknu afnámi hafta og því mikilvægt að halda þeim vel upplýstum um stöðu og
framgang þess ferlis.

Sjónarmið varðandi tímasetningu á sölu
Frá því að tilkynnt var um fyrrgreint samráð hefur farið af stað í þjóðfélaginu mikil umræða um
fyrirhugaða sölu á eignarhlutum í Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankanum á næstu misserum.
Eins og áður hefur komið fram nam bókfært virði hlutafjár eigenda þessara banka samtals 617,0 ma.kr.,
þann 30. september 2015, eða 173,5 ma.kr. hjá Arion banka, 191,0 ma.kr. hjá Íslandsbanka og 252,5
ma.kr. hjá Landsbankanum. Er því ljóst að mikið magn hluta gæti verið boðið til sölu á næstu misserum
og búast má við því að verðhugmyndir væntanlegra kaupenda á eignarhlut, sem boðinn verður til sölu
hverju sinni, muni endurspegla fyrirsjáanlegt framboð á öðrum eignarhlutum.
Bankasýsla ríkisins hefur með bréfi til ráðherra þann 9. september 2015 tilgreint að stofnunin vilji hefja
formlega sölumeðferð á eignarhlut í Landsbankanum. Munu fyrirætlanir eigenda annarra banka ekki
hafa áhrif á framlagningu tillögu af hálfu stofnunarinnar til ráðherra. Þrátt fyrir að lífeyrissjóðir landsins
og þar með fjármálamarkaðir þess hafi fræðilega fjárhagslegt bolmagn til að kaupa allt hlutafé
viðskiptabankanna, þá getur það verið nauðsynlegt til að raska ekki um of innlendum
fjármálamörkuðum að sala á ákveðnum hlut af eigin fé einhvers þessara viðskiptabanka verði til
erlendra aðila.
Rétt er að halda til haga að þrátt fyrir mat Bankasýslu ríkisins um að rétt sé að hefja sölumeðferð á
eignarhlut í Landsbankanum, þá eru einnig til staðar önnur rök sem hníga að því að bíða með fyrstu
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Sem dæmi má nefna að frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2015 var lagt fram 9. september 2014, en frumvarp til
fjáraukalög fyrir sama ár var lagt fram lagt fram 31. október 2015, þ.e. rúmu einu ári síðar.
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sölu. Í fyrsta lagi er verðmat á evrópskum viðskiptabönkum enn fyrir neðan sögulegt meðaltal.39 Í öðru
lagi hafa innlendir fjárfestar ekki þurft að verðmeta hlutabréf í innlánsstofnunum í langan tíma. Þannig
má búast við að seljendur á fyrsta eignarhlut í viðskiptabanka fái lægra söluverð en það sem telja mætti
eðlilegt í skráningum umfram gangvirði sambærilegra félaga.40 Í þriðja lagi búa viðskiptabankarnir enn
við svigrúm til arðgreiðslna og kaupa á eigin bréfum sem gæti verið hagstæðari leið til endurheimtu
fjárframlaga eigenda þeirra. Í fjórða lagi er Landsbankinn að innleiða langtímaáætlanir sem
grundvallast á nýrri stefnu til 2020, eins og kom fram á aðalfundi bankans þann 18. mars 2015. Gera
stjórnendur bankans ráð fyrir því að sú innleiðing gæti haft jákvæð áhrif á arðsemi grunnrekstrar
bankans á nokkrum árum. Í því sambandi hafa stjórnendur Landsbankans nefnt að bygging nýrra
höfuðstöðva geti verið bankanum hagkvæm.

Framtíðareignarhald og samspil fyrstu og síðari sölu
Þegar eigandi að félagi ræðst í fyrstu sölu á eignarhlut, eins og ríkissjóður í tilfelli Landsbankans með
nánast allt hlutafé á sínum höndum, má búast við að tvær spurningar komi upp í hugann hjá
væntanlegum fjárfestum. Í fyrsta lagi hversu miklum eignarhlut ætlar eigandinn að halda á til
frambúðar og í öðru lagi hversu langan tíma ætlar eigandinn að taka sér til að selja hluti sem hann ætlar
ekki að halda á til frambúðar. Áhyggjur fjárfestanna snúa þannig í fyrsta lagi að því hvort að þeir verði
minnihluta eigendur í félagi andspænis ráðandi hluthafa og í öðru lagi hversu mikið væntanlegt
framboð geti verið á hlutabréfum inn á markað í náinni framtíð. Liggi ekki fyrir skýr stefnumörkun við
fyrstu sölu er hætta á að verðmat væntanlegra fjárfesta á hlutum sem verða boðnir til sölu verði lægra
en á hlutum sambærilegra félaga sem hafa annað hvort hafa allt hlutafé skráð á skipulegan
verðbréfamarkað eða skýr stefna um framtíðareignarhald liggi fyrir.41 Í ljósi þess hversu hátt eigið fé
hluthafa Landsbankans, sem er í eigu ríkissjóðs, er í samanburði við VLF telur Bankasýsla ríkisins að afar
erfitt sé á þessari stundu að gefa út áætlanir um hvernig framtíðarsölu verði háttað, enda fyrirsjáanlegt
að hún muni taka mörg ár. Hins vegar telur stofnunin að það væri jákvætt fyrir söluferlið í heild sinni
að fyrir liggi skýr stefnumörkun í upphafi þess hversu miklum eignarhlut ríkissjóður ætli að halda á til
frambúðar í Landsbankanum.
Þrátt fyrir að það sé erfitt á þessari stundu að gefa fyrirætlanir um framtíðarsölu er þó mikilvægt að
hafa í huga samspil fyrstu og síðari sölu á eignarhlut. Seljendur stórra eignarhluta standa þannig fram
fyrir ákveðnum fórnarskiptum (e. trade-off) hvort selja eigi stóran eignarhlut í fyrstu og litla hluti síðar,
eða lítinn hlut í fyrstu og stærri hluti síðar. Ef stór eignarhlutur er seldur í fyrstu getur
frumskráningarafsláttur, miðað við virðismat sambærilegra félaga, orðið meiri en ef lítill eignarhlutur
er seldur.42 Hins vegar getur síðari sala eignarhluta orðið auðveldari vegna þess að virkur markaður er
á hlutunum miðað við framtíðarframboð (e. share overhang). Ef hins vegar lítill eignarhlutur er seldur
í fyrstu gæti frumskráningarafsláttur orðið lægri, en framtíðarsala erfiðari vegna þess að
framtíðarframboð er hátt miðað við veltu þegar seldra hluta á markaði. Aðalrökin sem sett hafa verið
39

Þann 30. nóvember sl. nam gildi FTSEurofirst 300 undirvísitölu banka 535,1 stigi og hlutfall markaðsvirði og
bókfærðs virði eigin fjár 0,88x. Á tímabilinu frá 31. desember 2001 til 30. nóvember sl. nam hlutfallið hins vegar
að meðaltali 1,32x.
40
Oft er vísað til þessa mismunar á því sem mætti telja gangvirði og söluvirði hlutar sem frumskráningarafslátts
(e. IPO discount).
41
Eru dæmi um það að við verðmat á félögum í eigu ríkissjóða, sem eru á hlutabréfamarkaði, nefni sérfræðingar
mismuninn á því sem mætti telja gangvirði og markaðsvirði sem afföll vegna eignarhalds ríkisins (e. government
ownership discount).
42
Hér ber að hafa í huga að við fyrstu sölu á eignarhlut í viðskiptabanka á íslenskum markaði verður ekkert
sambærilegt félag sem fjárfestar geta miðað við í verðmati sínu á þeim hlutum sem boðnir verða til sölu.
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fram fyrir því að selja stóran hlut í fyrstu sölu eru þau að félag fái mesta athygli frá væntanlegum
fjárfestum við fyrstu sölu. Helstu rökin fyrir því að selja lítinn hlut í fyrstu eru þau að vænta má að síðari
sala hluta fari fram á hærra verði en fyrsta sala.

Lögbundnar takmarkanir á eignarhlut
Í ákvæði 40. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki segir að aðili sem hyggist eignast, einn sér eða
í samstarfi við aðra, virkan eignarhlut í fjármálafyrirtæki skuli tilkynna til FME fyrirfram um áform sín.
Með virkum eignarhlut er átt við beina eða óbeina hlutdeild sem nemur 10% eða meira af hlutafé,
stofnfé eða atkvæðisrétti eða gerir kleift að hafa veruleg áhrif á stjórnun viðkomandi félags. Það sama
á við hyggist aðili, einn sér eða í samstarfi við aðra, auka við eignarhlut sinn svo að virkur eignarhlutur
nái eða fari yfir 20%, 33% eða 50% eða nemi svo stórum hluta að fjármálafyrirtæki verði talið
dótturfélag hans. Slík kaup koma ekki til framkvæmda fyrr en tímafrestir hafa liðið eða að FME metið
viðkomandi sem hæfan eiganda. Ef FME metur aðila ekki hæfan sem eiganda ber stofnuninni að
tilkynna um slíkt til viðkomandi aðila. Eignist aðili eða eykur við virkan eignarhlut þrátt fyrir niðurstöðu
FME um óhæfi fellur niður atkvæðisréttur aðilans umfram lágmark þess hlutar sem telst virkur
eignarhlutur, sbr. ákvæði 46. gr. nefndra laga. Viðkomandi aðila er síðan skylt að selja þann hluta
eignarhlutarins sem er umfram það sem hann átti áður. FME setur tímamörk í því skyni og skal
fresturinn ekki vera skemmri en tveir mánuðir.
Við mat á hæfi aðila sem eiganda skal miða við öll eftirfarandi atriði:






Orðspor eiganda.
Orðspor og reynsla framkvæmdarstjóra.
Fjárhagslegt heilbrigði (e. financial soundness).
Hvort ætla megi að eignarhaldið muni torvelda eftirlit með hlutaðeigandi fjármálafyrirtæki eða
hafa áhrif á hvort það muni fylgja lögum og reglum sem um starfsemi þess gilda.
Hvort ætla megi að eignarhaldið muni leiða til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka eða
geti aukið líkur á því.

Af þessu má sjá að fyrir hendi eru ítarlegar reglur um hæfi eiganda að virkum eignarhlut í
fjármálafyrirtækjum sem gera verulegar kröfur til þeirra. Jafnframt hefur FME áðurnefndar heimildir
til að svipta viðkomandi eiganda atkvæðisrétt sem og að leggja á söluskyldu. Þessar reglur eru settar
vegna mikilvægis hlutverks fjármálafyrirtækja fyrir efnahagslífið og til að draga úr þeirri áhættu sem
óæskilegt eignarhald getur haft í för með sér.
Eitt af þeim markmiðum sem Bankasýsla ríkisins ber að hafa í huga við sölu eignarhluta í
fjármálafyrirtækjum er dreifð eignaraðild, sbr. ákvæði i. liðar 4. gr. laga nr. 88/2009. Aftur á móti er
ljóst að eignaraðild getur þjappast saman á fáar hendur með tímanum eftir slíka sölumeðferð. Til að
viðhalda dreifðri eignaraðild til framtíðar er mögulegt að setja í lög ákvæði þess efnis að aðilar megi
ekki eiga meira en tiltekið hlutfall í fjármálafyrirtækjum. Hafa yrði þó í huga við gerð slíkrar takmarkana
grundvallarreglur eignarréttar sem og skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt EES-samningnum.
Jafnframt er það ljóst að slíkar reglur, ef settar væru áður en til sölu kæmi, myndu draga úr hagkvæmni
sölu, þ.e. verðmæti eignarhlutar ríkisins gæti lækkað að einhverju marki. Einnig ber að hafa í huga að
áðurnefndar reglur um virkan eignarhlut eru takmarkandi reglur varðandi eignaraðild og ættu því að
hafa áhrif í þá átt að viðhalda dreifðri eignaraðild. Þá má einnig gera ráð fyrir því að fjárfestar muni
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íhuga gaumgæfilega hvort að þeir hafi áhuga á því að halda á virkum eignarhlut með þeim skilyrðum
því geta fylgt, frekar en lægri eignarhlut sem væri undir áðurnefndum mörkum.

Sjónarmið vegna minni hluthafa
Eins og áður segir er eignarhlutur ríkisins í Landsbankanum núna 98,2% og eignarhlutur annarra
hluthafa því 1,8% sem skiptist á yfir 1.800 hluthafa. Aðrir hluthafar bankans eru að mestu núverandi
og fyrrverandi starfsmenn hans, sem fengu hluti afhenta í tengslum við útgáfu skilyrta skuldabréfsins
til LBI, til samræmis við FABIA samkomulagið. Einnig eru á meðal hluthafa fyrrum stofnfjáreigendur
Sparisjóðs Vestmannaeyja og Sparisjóðs Norðurlands en þeir eignuðust hluti í Landsbankanum við
samruna þessara sparisjóða og bankans fyrr á þessu ári.
Allir þessir hluthafar hafa gengist undir skuldbindingar þess efnis að ráðstafa ekki hlutum sínum fyrir
1. september 2016 nema að hlutirnir séu áður skráðir á skipulegan verðbréfamarkað. Sömuleiðis eru
sömu hluthafar skuldbundnir til þess að beita ekki ákvæðum 26. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög
varðandi innlausn minni hluta fram að þeim tíma.
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Mögulegar aðferðir við sölu eignarhluta ríkisins í Landsbankanum
 Inngangur
Bankasýsla ríkisins skiptir þeim aðferðum sem hún mun styðjast við endurheimtur á fjárframlögum
ríkissjóðs til viðskiptabankanna í beinar og óbeinar aðferðir, eins og sjá má í töflu 12.
Tafla 12: Hugmyndir Bankasýslu ríkisins um endurheimtur fjárframlaga ríkissjóðs til Landsbankans
Beinar endurheimtur
□ Almennt útboð og skráning
 Einhliða á innlendum markaði
 Tvíhliða á innlendum og alþjóðlegum markaði
□ Sala til fagfjárfesta
 Innlendir lífeyris- og fjárfestingarsjóðir
 Alþjóðlegir sérhæfðir fjárfestingarsjóðir
□ Sala til erlendra fjármálafyrirtækja

Óbeinar endurheimtur
□ Útgreiðsla eigin fjár af hálfu Landsbankans
 Arðgreiðslur
 Kaup á eigin bréfum
□ Útgáfa fjármálagerninga af hálfu ríkissjóðs
 Útgáfa skiptanlegra skuldabréfa
 Sala á eignarhlut með skilyrtum endursölurétti
□ Makaskiptasamningar
 Skipti á eignarhlut og ríkisskuldabréfum
 Framlagning
eignarhluta
til
lækkunar
ríkisábyrgðar á skuldbindingum LSR
□ Endurskipulagning
 Uppskipting
 Sala eigna
□ Arðgreiðsla til almennings í formi hlutabréfa

 Meginreglur og viðmið
Áður en að farið verður yfir kosti og ókosti hverrar söluaðferðar er ágætt að rifja upp hvaða meginreglur
ákvæði laga nr. 155/2012 og laga nr. 88/2009 setja stofnuninni vegna sölumeðferðar eignarhluta. Í
fyrsta lagi þarf að líta til þess hvernig aðferðin uppfyllir grunnmeginreglu við sölumeðferð um
hagkvæmni, sbr. ákvæði 3. gr. laga nr. 155/2012 og athugasemdir við frumvarp það sem varð að
lögunum. Verður þá að líta til þess hvort að aðferðin (a) tryggi að sem hæst verð fáist fyrir hlutinn, (b)
hámarki eftirspurn, (c) lágmarki kostnað og umsýslu, (d) auðveldi frekari sölu eignarhluta í framtíðinni
og (e) lágmarki áhættu að framkvæmd takist ekki.
Í öðru lagi þarf að líta til þess hvort að aðferðin uppfylli aðrar meginreglur við sölumeðferð. Þannig
segir í áðurnefndu ákvæði 3. gr. laga nr. 155/2012 að leggja beri áherslur á opið söluferli, gagnsæi,
hlutlægni, sanngjörn skilyrði, jafnræði og eflingu virkrar og eðlilegrar samkeppni á fjármálamarkaði. Þá
segir í ákvæði i. liðar 4. gr. laga nr. 88/2009 að tillögur til ráðherra um sölu eignarhluta skulu m.a. vera
í samræmi við markmið um dreifða eignaraðild.
Í þriðja lagi þarf að meta hvernig aðferðin samrýmist þeim áherslum sem Bankasýsla ríkisins ber að
leggja á í starfsemi sinni, sbr. ákvæði 3. mgr. 1. gr. laga nr. 88/2009, eins og endurreisn og uppbyggingu
öflugs innlends fjármálamarkaðar, gagnsæi í allri ákvörðunartöku og virka upplýsingamiðlun til
almennings.
Í fjórða lagi þarf að meta hvernig söluaðferðin samrýmist áherslum og stefnu stjórnvalda hverju sinni,
eins og um endurgreiðslur á vaxtaberandi skuldum ríkissjóðs, lækkun á ófjármögnuðum
lífeyrisskuldbindingum og eignarhaldi ríkissjóðs í fjármálafyrirtækjum í framtíðinni. Í því sambandi má
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nefna að í inngangskafla frumvarps til fjárlaga segir m.a. að „[n]auðsynlegt [verði] að fylgja áfram þeirri
stefnu að reka ríkissjóð með myndarlegum afgangi á fjárlögum og losa um stórar ríkiseignir, t.a.m. í
Landsbankanum hf., til að greiða upp skuldir og eftir atvikum takast á við ófjármagnaðar
lífeyrisskuldbindingar.“ Telur Bankasýsla ríkisins nærtækt að taka þurfi tillit til slíkra sjónarmiða við
sölu.

 Beinar endurheimtur
Inngangur
Bankasýsla ríkisins sér fyrst og fremst tvo möguleika á beinum endurheimtum fjárframlaga til
Landsbankans. Í fyrsta lagi er sala möguleg með almennu útboði hluta og skráningu hlutabréfa á
skipulegum verðbréfamarkaði í kjölfar sölu. Gæti skráning verið einhliða á innlendum markaði
eingöngu eða tvíhliða á innlendum og erlendum markaði. Í öðru lagi er sala til fagfjárfesta með opinni
tilboðssölu möguleg. Í slíkri sölu mætti gera ráð fyrir því að tvenns konar hópar fjárfesta myndu sýna
áhuga að eignast hlut, bæði innlendir lífeyrissjóðir og fagfjárfestasjóðir sem og alþjóðlegir
fjárfestingarsjóðir, sem fjárfesta í eignarhlutum í bönkum. Í þessu sambandi verður þó að nefna að
stofnunin telur afar ólíklegt að sala á eignarhlut í bankanum til annars innlends fjármálafyrirtækis, eða
með samruna við það, yrði samþykkt af Samkeppniseftirlitinu.
Ef Bankasýsla ríkisins leggur fram tillögu til ráðherra um að sala á eignarhlut í Landsbankanum fari fram
með almennu útboði og skráningu hluta á skipulegum verðbréfamarkaði í kjölfarið þá mun stofnunin
líklega gera tillögu um að ákveðinn eignarhlutur verði boðinn til sölu og jafnframt verði umsjónaraðila
útboðs úthlutað aukreitis hlutum til að tryggja jafnvægi á eftirmarkaði í ákveðinn tíma (e. green shoe
eða over-allotment option). Slíkt fyrirkomulag er venjubundið á alþjóðlegum mörkuðum. Þannig nam
t.d. sala á hlutum hollenska ríkisins í ABN AMRO 20% af heildarhlutafé bankans og aukreitis hlutir námu
því til viðbótar 3%, þ.e. 15% af seldum hlutum.43

Almennt útboð og einhliða skráning á innlendum markaði
Með sölu eignarhluta með almennu útboði og einhliða skráningu á Íslandi myndi ríkissjóður efna til
útboðs á þeim hlutum í Landsbankanum sem væru til sölu af hálfu ráðherra og í kjölfarið myndi
Landsbankinn óska eftir því að skrá hluti í bankanum á skipulegum verðbréfamarkaði. Almennt útboð
og skráning er sú aðferð sem oft er stuðst við þegar hlutur í félagi er seldur en ekki félagið sjálft eða
allt hlutafé þess.
Kostir almenns útboðs og skráning hluta í Landsbankanum á innlendum markaði eru ótvíræðir. Í fyrsta
lagi uppfyllir almennt útboð og skráning á innlendum markaði þær meginreglur sem ber að fara eftir
við sölumeðferð eignarhluta um dreift eignarhald, jafnræði bjóðenda, opið söluferli, gagnsæi og
sanngirni. Í öðru lagi gæti þessari aðferð einnig fylgt hagkvæmni, þar sem tryggt er að hlutabréf í
bankanum verði boðin sem flestum fjárfestum og fyrir hlutinn fáist markaðsverð. Í þriðja lagi hentar
slík sala söluferli Landsbankans vel þegar á heildina er litið þar sem viðbúið er að sala frekari eignarhluta
í bankanum verði auðveldari ef hlutir í honum eru þegar skráðir á skipulegum verðbréfamarkaði. Í
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Ef sami háttur yrði á í almennu útboði og skráningu hluta Landsbankans á skipulegum verðbréfamarkaði myndi
slíkt útboð ná til 24,5% hluta og aukreitis hlutir ná til 3,7% hluta, sem samsvarar 15,0% af 24,5%.
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fjórða lagi opnar almennt útboð og skráning hluta möguleika á þátttöku hornsteinsfjárfesta (e.
cornerstone investors), sem oft er stuðst við í almennum útboðum og skráningu hluta á
hlutabréfamörkuðum á Norðurlöndum.44 Í fimmta lagi hefur almennt útboð og skráning ákveðna kosti
fyrir Landsbankann sjálfan. Skráning gæfi stjórnendum bankans meiri aga af fjármálamörkuðum og
bankanum sjálfum greiðslumáta sem unnt væri að nota við yfirtöku á öðrum fjármálafyrirtækjum. Í
sjötta lagi öðlast minni hluta eigendur bankans mun seljanlegri hlutabréf við skráningu.
Helstu ókostir almenns útboðs og einhliða skráningar eru þrír. Í fyrsta lagi er nokkur kostnaður við
upphaflegu skráninguna. Í öðru lagi getur verið meiri óvissa um hvaða endanlega verð fáist fyrir hlutinn
heldur en ef selt væri beint til fagfjárfesta. Í þriðja lagi er mögulegt að áhugi erlendra fjárfesta verði
minni ef einungis er um almennt útboð og einhliða skráningu að ræða.45
Í töflu 13 má sjá tímalínu fyrir ferli við almennt útboð og skráningu hluta á skipulegum
verðbréfamarkaði. Sölumeðferð hefst eftir að ráðherra hefur tekið formlega ákvörðun þess efnis. Eins
og sjá má af töflunni eru mörg verkefni sem þarf að leysa af hendi áður en því lýkur með lokaákvörðun
ráðherra um hvort taka beri (eða ekki) tilboðum í eignarhlut þann sem er seldur. Þessi verkefni eru
bæði í samræmi við lög nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti sem og viðteknar venjur á
hlutabréfamarkaði. Áður en útboð getur hafist þarf liggja fyrir skráningalýsing sem útbúin er af
útgefanda og staðfest af FME. Þurfa upplýsingar í skráningarlýsingunni m.a. að endurspegla
niðurstöður áreiðanleikakannana. Samhliða þessu lögformlega ferli þarf einnig að ráðast í kynningar
fyrir fjárfesta á útgefandanum, m.a. til þess meta mögulega eftirspurn og þróa verðmatshugmyndir.
Almennt er talið að slíkt ferli geti tekið allt að sex mánuði.

44

Sá munur er á hornsteinsfjárfesti og kjölfestufjárfesti (e. anchor investor) að hornsteinsfjárfestir tekur þátt í
almennu útboði fyrir skráningu hluta, en kjölfestufjárfestir er valinn að undangengu forvali og tekur þátt í lokuðu
útboði. Hornsteinsfjárfestir kaupir þannig eignarhlut á sama verði og aðrir þáttakendur í útboði, en semur ekki
um sérstakt verð eins og kjölfestufjárfestir. Hornsteinsfjárfestir fjárfestir yfirleitt í minni eignarhlut en
kjölfestufjárfestir. Með þáttöku hornsteinsfjárfesta í almennu útboði er jafnræði þannig tryggt.
45
Rétt er að benda á að það er skilyrði fyrir skráningu hjá Kauphöllinni að 25% hlutabréfa séu í eigu almennra
fjárfesta en með almennum fjárfesti er átt við fjárfesti sem er ekki innherji, aðili fjárhagslega tengdur innherja,
móður- eða dótturfélag eða aðili sem á meira en nemur 10% af hlutafé. Um er ræða svokallað dreifingarskilyrði
fyrir skráningu. Það er ekki útilokað að sala á allt að 28,2% eignarhlut verði útfærð með þeim hætti að
dreifingarskilyrði verði ekki uppfyllt en Kauphöllin hefur heimildir til að veita undanþágu frá þessu skilyrði, m.a.
ef markmið um nægjanlega seljanleika séu ekki í hættu eða megi ná með öðrum leiðum, sbr. reglur fyrir
útgefendur fjármálagerninga útgefnar 17. desember 2013.
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Tafla 13: Ferli almenns útboðs og skráningar hluta46
1M

2M

Mánuður
3M
4M

5M

6M

Ákvörðun ráðherra um sölumeðferð
Ráðning söluráðgjafa
Framkvæmd áreiðanleikakannana
Gerð lýsingar
Gerð frumverðmats
Yfirferð og staðfesting FME á lýsingu
Fjárfestakynningar
Almennt útboð: Sala og tilboða aflað
Ákvörðun ráðherra vegna fyrirliggjandi tilboðs
Uppgjör og afhending hluta
Skráning í Kauphöll

Almennt útboð og tvíhliða skráning á innlendum og erlendum markaði
Með almennu útboði og tvíhliða skráningu myndi ríkissjóður selja hluti í bankanum ásamt skráningu á
bæði innlendum og erlendum markaði. Þessari aðferð fylgja sömu kostir og ókostir og einhliða
skráningu. Til viðbótar má nefna nokkra kosti sem fylgja tvíhliða skráningu. Í fyrsta lagi fengist
mögulega aðgangur að breiðari hópi fjárfesta en með einhliða aðferð. Með markaðssetningu á hlutum
til breiðari hóps fjárfesta ætti að vera mögulegt að selja meira magn hlutabréfa í fyrstu atrennu. Þá
gæti eftirspurn frá breiðari hópi fjárfesta leitt til hærra söluverðs en ella og auðveldað til muna síðari
sölu á hlutum. Jafnframt minnkar hættan á því að sala á eignarhlut í bankanum nú, eða í fyrirsjáanlegri
framtíð, leiddi til offramboðs og röskunar á innlendum hlutabréfamarkaði. Í öðru lagi ættu viðskipti á
eftirmarkaði að vera samtals meiri en ef um einungis einhliða aðferð væri að ræða.47 Þannig er viðbúið
að greiningardeildir fleiri fjárfestingarbanka en ella gæfu út reglubundnar skýrslu um Landsbankann. Í
þriðja lagi gæti fylgt því ákveðin viðurkenning fyrir Landsbankann að uppfylla skilyrði til skráningar (e.
listing rules) á erlendum hlutabréfamörkuðum.
Til viðbótar þeim ókostum sem fylgja einhliða aðferð mætti nefna fimm ókosti við tvíhliða aðferð. Í
fyrsta lagi mætti nefna hærri kostnað, sem kæmi fram í kröfum um skráningargjöld, kröfum um
upplýsingagjöf af hálfu útgefanda, framsetningu ársreikninga og stjórnarhætti. Hins vegar er vert að
benda á að Landsbankinn eins og aðrir íslenskir viðskiptabankar tilkynnir afkomu sína ársfjórðungslega,
fylgir alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (e. IFRS) og birtir árshluta- og ársreikninga á ensku. Ætti
Landsbankinn því að geta uppfyllt slíkar kröfur. Í öðru lagi er hætta á því að viðskipti á eftirmarkaði
verði mun meiri á öðrum markaðinum heldur en hinum. Til dæmis er óvíst hvort að viðskipti á
eftirmarkaði yrðu sterk á báðum skipulegu verðbréfamörkuðum með hlutabréf í Landsbankanum eða
hvort að viðskiptin yrðu nær eingöngu á öðrum markaðnum. Í þriðja lagi er ekki ljóst á þessari stundu
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Heimild: Bankasýsla ríkisins. Sýnir fjölda mánuða sem líður frá því að ráðherra tekur ákvörðun um að
sölumeðferð skuli hafin, samanber ákvæði 2. gr. laga nr. 155/2012, þangað til að ráðherra tekur ákvörðun um
hvort tilboð skulu samþykkt eða hafnað á grundvelli rökstudds mats Bankasýslu ríkisins á þeim.
47
Við síðari sölu eignarhluta er oft miðað við hversu hátt útboð geti verið í samanburði við veltu á viðkomandi
hlutabréfum eða viðkomandi markaði. Í þessu sambandi má geta að dagleg velta á hlutabréfum á Aðallista
Kauphallarinnar á fyrstu tíu mánuðum ársins 2015 nam 1,5 ma.kr.
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hvaða skipulegi verðbréfamarkaður eigi að vera annar heimamarkaður hluta í Landsbankanum, t.d.
markaður á Norðurlöndum, London eða New York, þar sem bankinn hefur ekki starfsemi erlendis.
Þannig má benda á að fyrsta sala eignarhluta hollenska ríkisins í ABN AMRO fór fram með almennu
útboði og einhliða skráningu á Euronext Amsterdam þrátt fyrir að það stærsti hluti kaupenda að
hlutnum hafi verið fjárfestar utan Hollands. Með öðrum orðum þarf eftirspurn fjárfesta í skráðum
hlutabréfum í félagi ekki endilega ráðast af staðsetningu þeirra kauphallar þar sem hlutabréfin eru
skráð. Í fjórða lagi er fyrir hendi sami vafi varðandi hvort sala á allt að 28,2% eignarhlut í tveimur
kauphöllum uppfylli dreifingarskilyrði viðkomandi kauphalla og þá hvort mögulegt sé að fá undanþágur
frá þeim.48 Í fimmta lagi gætu sveiflur á erlendum hlutabréfamörkuðum aukið óvissu á meðan söluferli
stendur.

Sala til fagfjárfesta
Með sölu til fagfjárfesta myndi ríkissjóður óska eftir tilboðum í eignarhlut í bankanum. Gera má ráð
fyrir að bæði innlendir og erlendir fagfjárfestar myndu sýna slíkri sölu áhuga. Innanlands mætti gera
ráð fyrir því að fjárhagslegt bolmagn og áhugi yrði mestur hjá lífeyrissjóðum en utan Íslands hjá
framtakssjóðum (e. private equity funds), vogunarsjóðum (e. hedge funds) og ríkisfjárfestingarsjóðum
(e. sovereign wealth funds) sem fjárfesta í fjármálafyrirtækjum. Við sölu til fagfjárfesta væri einnig
líklegt að slíkir fjárfestar mynduðu saman hóp sem byði í sameiningu í félög í heilu lagi.
Kostir sölu til fagfjárfesta eru nokkrir. Í fyrsta lagi getur endanlegt söluverð verið fyrirsjáanlegra fyrr í
ferlinu þar sem með tilboðsfyrirkomulagi yrði hópur mögulegra fjárfesta þrengdur síðar í söluferli eftir
því sem verðhugmyndir þeirra skýrast. Í öðru lagi gæti slík söluaðferð hentað betur en almennt útboð
og skráningu ef selja á félag í heilu lagi af eigendum sínum. Í þriðja lagi gæti slík aðferð verið ákjósanleg
ef þörf er á ítarlegri áreiðanleikakönnun af hálfu kaupenda. Í fjórða lagi gæti slík aðferð hentað ef
markmið sölu er að tryggja aðkomu kjölfestufjárfesta.
Mögulegir ókostir við sölu til fagfjárfesta geta einnig verið margir. Í fyrsta lagi gæti kostnaður sem félli
á seljanda verið hærri en með öðrum aðferðum þar sem hann gæti þurft að kosta til gerð
áreiðanleikakannana. Í öðru lagi er þessari aðferð sjaldan beitt þegar einungis á að selja minni hluta í
félagi eins og stefnt er að nú en ekki félagið í heild sinni eða meirihluta hlutafé þess. Í þriðja lagi gæti
slík fjárbinding fyrir innlenda fagfjárfesta numið of stórum hluta af eignum þangað til að hlutirnir yrðu
skráðir á skipulegan verðbréfamarkað. Í fjórða lagi er óvíst hvort slík aðferð tryggi nægilega dreifða
eignaraðild í samræmi við áherslur laga nr. 88/2009.

Sala til erlendra fjármálafyrirtækja
Sala á íslenskum viðskiptabönkum til erlendra fjármálafyrirtækja er söluaðferð sem nauðsynlegt er að
vega og meta. Hafi erlent fjármálafyrirtæki áhuga að eignast hlut í íslenskum viðskiptabanka myndi það
líklega vilja eignast allt hlutafé í bankanum eða að lágmarki meirihluta hlutafjár í honum. Bankasýsla
ríkisins telur afar ólíklegt á þessari stundu að ráðist verði í sölu á eignarhlut í Landsbankanum með þeim
hætti að komið yrði til móts við slík skilyrði væntanlegs kaupanda.

48

Rétt er að geta þess að skráning hlutabréfa í innlendu félagi í erlendri kauphöll og samsvarandi viðskipti þarfnast
undanþágu frá núgildandi lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál, sbr. reglur nr. 565/2014 um gjaldeyrismál.
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Í fyrsta lagi er vert að benda á að ekki er heimild í lögum nr. 155/2012 að selja hlut í Landsbankanum
umfram 28,2%. Verður að telja ólíklegt að annað fjármálafyrirtæki hefði áhuga að eignast svo lítinn
hlut í bankanum nema að undangengnu samkomulagi við ríkissjóð um forkaupsrétt á eftirstandandi
hlut ríkisins í bankanum. Einnig er vert að benda á að ekki hafa átt sér stað á undanförnum misserum
samrunar eða yfirtökur á bönkum á milli landa að sama skapi og í öðrum geirum efnahagslífsins. Það
skýrist m.a. vegna þess að evrópskir bankar hafa verið að innleiða umfangsmiklar breytingar á
regluverki sem hafa leitt til meiri eiginfjárkrafna eftir innleiðingu þeirra á tilskipun 2013/36/ESB (CRD
IV tilskipunin) og reglugerð (ESB) nr. 575/2013 (CRR-reglugerðin) sem og aukins tilkostnaðar við
starfsemi utan heimalands eftir innleiðingu á tilskipun 2014/59/ESB (um skila- og slitameðferð
fjármálafyrirtækja). Jafnframt er það svo að á evrópskum hlutabréfamörkuðum eru virðismargfaldarar
yfirleitt hærri á þeim viðskiptabönkum sem einbeita sér að starfsemi í eigin heimalandi, frekar en þeim
sem eru með starfsemi í fjölda landa.

 Óbeinar endurheimtur
Inngangur
Bankasýsla ríkisins sér fimm möguleika á óbeinum endurheimtum fjárframlaga til Landsbankans. Í
fyrsta lagi með útgreiðslu viðeigandi eigin fjár af hálfu Landsbankans sjálfs. Gæti sú útgreiðsla farið
annað hvort fram með sérstökum arðgreiðslum eða kaupum bankans á eigin bréfum. Í öðru lagi með
útgáfu fjármálagerninga af hálfu ríkissjóðs, m.a. með útgáfu ríkissjóðs á skiptanlegum skuldabréfum
með hlutabréf í Landsbankanum sem undirliggjandi andlag. Í þriðja lagi með makaskiptasamningum en
þannig myndi ríkissjóður skipta á eignarhlut sínum í Landsbankanum fyrir ríkisskuldabréf í eigu
Landsbankans eða annarra fjárfesta. Innan makaskiptasamninga myndi einnig rúmast framlagning
eignarhluta í bankanum til að mæta skuldbindingum ríkissjóðs gagnvart Lífeyrissjóði starfsmanna
ríkisins (LSR). Í fjórða lagi með endurskipulagningu, þ.e. sölu eigna með uppskiptingu. Í fimmta og
síðasta lagi með arðgreiðslu af hálfu ríkisins til almennings í formi hlutabréfa í Landsbankanum.

Útgreiðsla eigin fjár af hálfu Landsbankans
Útgreiðsla eigin fjár af hálfu Landsbankans færi annað hvort fram með sérstökum arðgreiðslum eða
með kaupum bankans á eigin bréfum. Þrátt fyrir að hvor aðferðin fyrir sig leiði til efnislega sömu
niðurstöðu er sá munur að kaup bankans á eigin bréfum af ríkissjóði mundu falla undir sölu hlutabréfa
og þar af leiðandi sölumeðferð eignarhluta samkvæmt lögum nr. 155/2012, en ekki arðgreiðslur.
Útgreiðsla eigin fjár gæti svo verið fjármögnuð af hálfu Landsbankans með þrennum hætti: (1) lausu
fé, (2) sölu eigna eða (3) útgáfu skuldabréfa.49
Kostir arðgreiðslu eða kaupa á eigin bréfum eru miklir. Í fyrsta lagi jafnast slíkar útgreiðslur
endurheimtum hluthafa á bókfærðu virði eigin fjár. Er það hagkvæmt þegar horft er til þess að
markaðsvirði hlutabréfa í evrópskum bönkum hefur numið lægra virði en undirliggjandi bókfært virði.
Þann 30. nóvember 2015 nam hlutfallið t.d. 0,88x eins og kom fram á mynd 6 hér á undan. Í öðru lagi
fylgir slíkum útgreiðslum lítill sem enginn sölukostnaður eins og er tilfellið með allar aðrar
endurheimtuaðferðir. Eigendur hlutabréfa gætu þó þurft að ráðast í kostnað vegna mats á tilboði
49

Landsbankinn gæti einnig afhent ríkinu RIKH 18 skuldabréf sem samsvaraði fjárhæð arðgreiðslu eða kaupum á
eigin bréfum. Skuldabréfin flokkast undir laust fé samkvæmt reglum Seðlabanka Íslands um lausafjárhlutfall o.fl.
nr. 1031/2014. Rætt er um þessa aðferð undir makaskiptasamningum.
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bankans og skjalafrágangi. Í þriðja lagi er fyrirsjáanlegt að arðsemi eigin fjár bankans muni batna við
útgreiðslu. Í töflu 14 eru áhrif 18,9 ma.kr. arðgreiðslu reiknuð miðað við rekstrarreikning Landsbankans
fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2015 og efnahagsreiknings þann 30. júní 2015 Á fyrstu sex mánuðum
ársins nam arðsemi bankans á ársgrundvelli miðað við meðalstöðu eigin fjár hluthafa bankans 10,3%
en hefði verið 10,8% eftir slíka arðgreiðslu. Hefði eigið fé bankans lækkað sem nemur arðgreiðslunni
og hagnaður hans sem nemur vaxtatekjum bankans af samsvarandi fjárhæð eftir skatt hefði arðsemi
bankans batnað þar sem raun arðsemi eigin fjár (10,3%) var hærri en vextir RIKH 18 skuldabréfsins
(4,25%) á tímabilinu. Í fjórða lagi minnka slíkar útgreiðslur bókfært virði þess hlutafjár sem yrði boðið
til sölu eftir slíkar útgreiðslur og fjárhæð þess orðin viðráðanlegri fyrir innlenda fjárfesta.
Tafla 14. Áhrif arðgreiðslu á afkomu og arðsemi Landsbankans á fyrstu sex mánuðum ársins 2015
(fjárhæðir í ma.kr.)50

Hagnaður fyrir skatta
Tekjuskattur
Skattur á heildarskuldir fjármálafyrirtækja
Hagnaður eftir skatta

Birtar
niðurstöður
16,8
(2,7)
(1,7)
12,4

Áhrif
arðgreiðslu
(0,4)
51
0,1
(0,3)

Niðurstöður
með tilliti til
arðgreiðslu
16,4
(2,7)
(1,7)
12,1

Meðalstaða eigin fjár hluthafa á tímabilinu

241,5

(18,9)

222,6

Arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli

10,3%

10,8%

Ókostir arðgreiðslu eða kaupa á eigin bréfum eru aðallega þrír. Í fyrsta lagi eru slíkar útgreiðslur eigin
fjár háðar takmörkunum í lögum og reglum, sérstaklega í tilfelli fjármálafyrirtækja. Þannig er
hlutafélögum óheimilt samkvæmt 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög að eignast meira en 10% af
eigin hlutum. Þá eru sérstök ákvæði í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og reglugerðum
Seðlabanka Íslands sem takmarka getu þeirra til útgreiðslu eigin fjár, eins og fjallað verður um hérna á
eftir. Í öðru lagi má segja að ókostur við útgreiðslu eigin fjár af hálfu Landsbankans sé að of háar
útgreiðslur gætu haft neikvæð áhrif á lánshæfismat bankans hjá S&P, en bankinn er með lánshæfismat
BBB- með jákvæðum horfum, en Arion banki og Íslandsbanki eru með sama lánshæfismat en með
stöðugum horfum. Í þriðja lagi má segja að með útgreiðslu eigin fjár verði engin breyting á eignarhaldi
bankans.
Rétt eins og aðrir viðskiptabankar þarf Landsbankinn að uppfylla þrenns konar skilyrði varðandi eigið
fé, laust fé og gjaldeyrisjöfnuð. Helstu skilyrði eru (1) hlutfall eiginfjárgrunns og áhættugrunns, (2)
hlutfall lausafjáreigna og hreinna útgreiðslna til skamms tíma og (3) hlutfall gjaldeyrisjöfnuðs og
eiginfjárgrunns. Þar sem öll þessi hlutföll raskast við útgreiðslu eigin fjár með lausu fé verður að tryggja
að bankinn uppfylli öll hlutföll strax að henni lokinni. Í árshlutauppgjöri fyrir fyrstu níu mánuði ársins
2015 skýrði Landsbankinn frá því að FME gerði nú 14,3% eiginfjárkröfu til bankans ásamt 7,5%
eiginfjáraukum eða samtals lágmark 21,8% eiginfjárviðmið, sem m.a. grundvallaðist á könnunar-og
50

Heimild: Árshlutareikningur Landsbankans fyrir sex mánaða tímabilið sem endar þann 30. júní 2015, Bankasýsla
ríkisins.
51
Heimild: Útreikningar Bankasýslu ríksins miðað við upplýsingar úr árshlutareikningi Landsbankans fyrir fyrri
helming ársins 2015. Miðar við 16,2% virkt tekjuskattshlutfall á fyrstu sex mánuðum ársins 2015.
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matsferli (e. Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)) þess miðað við þann 31. desember
2014. Eiginfjárviðmið samanstendur af lágmarks eiginfjárkröfu um 8,0% vegna fyrstu stoðar Basel III
reglnanna, eiginfjárkröfu um 6,3% vegna annarrar stoðar Basel III reglnanna ásamt 7,5% til viðbótar
vegna fjögurra eiginfjárauka sem innleiddir voru með breytingum á lögum nr. 161/2002 sem tóku gildi
þann 9. júlí 2015 en með breytingunum voru CRD IV tilskipunin og CRR-reglugerðin innleidd að hluta í
íslensk lög.52
Niðurstöður greiningar á svigrúmi Landsbankans til útgreiðslu eigin fjár eru sýndar í töflu 15. Þar er
reynt að meta svigrúm Landsbankans til arðgreiðslu eða kaupa á eigin bréfum miðað við að lágmarks
lausafjárhlutfall verði ekki lægra en 100%, hlutfall eiginfjárgrunns og áhættugrunns verði ekki lægri en
21,8%. Sömuleiðis er miðað við að gjaldeyrisjafnaðarhlutfall verði ekki hærra en 15% og ekki lægra en
-15% miðað við efnahagsreikning bankans þann 30. september 2015. Greiningin sýnir að svigrúm til
arðgreiðslu eða kaupa á eigin bréfum sé 18,9 ma.kr. ef slík útgreiðsla fer fram með lausu fé eða
ríkisskuldabréfum. Ef bankinn hins vegar fjármagnaði slíkar útgreiðslur með öðrum hætti eins og sölu
eigna eða útgáfu skuldabréfa gæti svigrúmið numið 63,3 ma.kr. Þess má geta að greiningin tekur ekki
tillit til nýrrar endurfjármögnunar Landsbankans, til mögulegra áhrifa nauðasamnings LBI á bankann og
nýlegra breytinga á bindiskyldu Seðlabanka Íslands.53
Tafla 15: Mögulegt svigrúm Landsbankans til útgreiðslu eigin fjár 30. september 2015
(fjárhæðir í ma.kr.)54

Heildar lausafjáreignir
Útgreiðslur að frádregnum inngreiðslum
Lausafjárþekja

Rauntölur
223,1
204,2
109,3%

Hugsanleg
þolmörk
204,2

Svigrúm til
Arðgreiðslu
18,9

100,0%

Eiginfjárgrunnur
Áhættugrunnur
Eiginfjárhlutfall

250,8
860,1
29,2%

187,5
21,8%

Gjaldeyrisjöfnuður
Eiginfjárgrunnur
Gjaldeyrisjafnaðarhlutfall

22,8
250,8
9,1%

152,3
15,0%

63,3

98,5

Samkvæmt greiningunni hér á undan er svigrúm Landsbankans til útgreiðslu eigin fjár m.v.
lausafjárstöðu 18,9 ma.kr. en m.v. eiginfjárstöðu 63,3 ma.kr. Af þeim sökum þyrfti bankinn að
fjármagna útgreiðslur hlutafjár umfram 18,9 ma.kr. með útgáfu skuldabréfa eða sölu eigna sem ekki
hefðu áhrif á lausafjárstöðu hans. Telur Bankasýsla ríkisins mikilvægt að bankinn kanni slíkar
fjármögnunarmöguleika á útgreiðslu í aðdraganda sölu eignarhluta ríkisins. Í þessu sambandi má benda
52

Eiginfjárviðmið FME vegna þessara fjögurra eiginfjárauka eru eftirfarandi: (1) 3,0% eiginfjárauki vegna
kerfisáhættu (e. systemic risk buffer), (2) 2,0% eiginfjárauki fyrir kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki (e. capital
buffer for systematically important institutions), (3) 0,0% sveiflujöfnunarauki (e. countercyclical capital buffer)
og (4) 2,5% verndunarauki (e. capital conservation buffer).
53
Sjá m.a. reglur Seðlabanka Íslands um bindiskyldu nr. 870 dagsettar þann 30. september 2015.
54
Heimild: Greining Bankasýslu ríkisins miðað við upplýsingar úr árshlutareikningi Landsbankans fyrir fyrstu níu
mánuði ársins 2015, sem útbúin var á samstæðugrunni. Í greiningunni er ekki gerður munur á kröfum um ákveðin
fjárhagshlutföll móðurfélags eða samstæðu.
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á að eðlilegt geti verið fyrir bankann í framhaldi af útgáfu sértryggðrar skuldabréfa og í undanfara
skráningu hluta hans á skipulegum verðbréfamarkaði, ef til þess kæmi, að gefa út almenn skuldabréf á
innlendum markaði, þannig að hann treysti enn frekar samband sitt við innlenda fjármálamarkaði. Með
útgáfu verðtryggðra skuldabréfa gæti bankinn sem dæmi mætt eftirspurn lífeyrissjóða eftir slíkum
fjármálagerningum og jafnframt lækkað 165,9 ma.kr. mismun sem var á verðtryggðum eignum og
verðtryggðum skuldum bankans þann 30. september 2015.

Útgáfa fjármálagerninga af hálfu ríkissjóðs
Endurheimtur á fjárframlagi til Landsbankans með útgáfu fjármálagerninga af hálfu ríkissjóðs gætu
verið tvenns konar. Annars vegar með útgáfu á svokölluðu skiptanlegu skuldabréfi sem myndi að
ákveðnum tíma liðnum breytast í hlutabréf í Landsbankanum. Þrátt fyrir að bæði skiptanleg og
breytanleg skuldabréf geti breyst í hlutabréf eru skuldabréfin ólík að því leyti að útgefandi skiptanlegra
skuldabréfa (e. exchangeable bonds) væri alltaf eigandi hlutabréfanna, þ.e. ríkissjóður, en útgefandi
breytanlegra skuldabréfa (e. convertible bonds) væri útgefandi hlutabréfanna, þ.e. bankinn sjálfur.
Hins vegar með sölu eignarhlutar með þeim skilyrðum að ef hlutir yrðu ekki skráðir á skipulegan
verðbréfamarkað þá fengi kaupandinn rétt á að selja þau á fyrirfram ákveðnu verði aftur til seljanda.
Ef við víkjum fyrst að útgáfu skiptanlegra skuldabréfa má segja kostina fjóra. Í fyrsta lagi gæti slík útgáfa
mætt eftirspurn fjárfesta eftir skuldabréfum.55 Í öðru lagi væri unnt að styðjast við aðferðina hvenær
sem er varðandi heildarsölumeðferð á eignarhlut í Landsbankanum, t.d. áður en hlutir væru skráðir á
markað, eða sem síðara skref og þá eftir skráningu. Í þriðja lagi myndi ríkissjóður gefa ákveðin fyrirheit
um framtíðaráform sín um sölu á eignarhlut með útgáfu skiptanlegra skuldabréfa, t.d. í kjölfar
skráningar, þar sem eignarhlutur ríkissjóðs myndi lækka við umbreytingu skuldabréfanna í hlutabréf
þegar til þess kemur. Í fjórða lagi myndi slík útgáfa auka fjölbreytileika á íslenskum fjármálamarkaði.
Eftir skráningu hlutabréfa í Landsbankanum og síðari útgáfu slíkra skuldabréfa gæti jafnvel myndast
markaður með afleiður tengdar hlutabréfum í bankanum.
Ókostir við útgáfu skiptanlegra skuldabréfa eru aðallega þrír. Í fyrsta lagi er um nýjung að ræða og erfitt
getur verið að verðmeta þau fyrir væntanlega kaupendur, sérstaklega ef um er að ræða útgáfu áður en
kemur að skráningu undirliggjandi hlutabréfa. Í öðru lagi fylgir þessari aðferð töluverður kostnaður
vegna undirbúnings við gerð skilmála og kynninga fyrir fjárfestum. Í þriðja lagi væri ekki unnt að selja
allan eignarhlut ríkisins með þessum hætti.
Ef við víkjum svo að sölu á eignarhlut með skilyrtum endursölurétti má segja kostina tvo. Annars vegar
væri unnt að tryggja aðkomu sterkra fjárfesta inn í eigendahóp Landsbankans samhliða ríkissjóði sem
myndi styðja við frekari sölu á bankanum. Hins vegar myndi ríkissjóður með sölunni gefa ákveðin
fyrirheit um skráningu. Ókostir við þessa aðferð eru aðallega fjórir. Í fyrsta lagi er einungis unnt að
styðjast við þessa aðferð í fyrstu sölu. Í öðru lagi yrði einungis um takmarkaða sölu á eignarhlut að
ræða, þar sem líklegt er að fáir fjárfestar stæðu að slíkum kaupum vegna sérstöðu. Í þriðja lagi gæti slík
sala verið kostnaðarsöm, þar sem erfitt getur verið að ná samningum við kaupendur um skilmála
sölunnar og verðmat undirliggjandi eignarhlutar. Í fjórða lagi er mögulegt að kaupendur eignarhlutarins
með þessum hætti myndu krefjast þess að gera sérstakt hluthafasamkomulag.

55

Hér þarf að setja þann fyrirvara að skilmálar skuldabréfanna séu þannig að þau yrðu flokkuð sem slík samkvæmt
ákvæðum um flokkun fjármálagerninga í reglum um reikningsskil.
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Makaskiptasamningar
Með makaskiptasamningum er átt við að ríkisjóður afhendi hlutabréf í Landsbankanum gegn
verðmætum í öðru formi en reiðufé, t.d. eftirgjöf skulda eða ábyrgða. Makaskiptasamningaleiðinni er
unnt að skipta í tvennt. Annars vegar gæti ríkissjóður afhent eignarhlut sinn í Landsbankanum fyrir
ríkisskuldabréf. Slíkir makaskiptasamningar gætu verið gerðir við Landsbankann eða aðra eigendur
ríkisskuldabréfa, eins og lífeyrissjóði. Ef slíkir samningar yrðu gerðir við Landsbankann væri um að ræða
skipti á hlutabréfum í eigu ríkisins og á RIKH 18 skuldabréfum í eigu bankans, sem ríkissjóður lagði til
hans sem hlutafjárframlag. Þyrfti þá að tryggja að öll fjárhagshlutföll bankans eftir hlutafjárlækkunina
verði í samræmi við lögbundin mörk. Hins vegar gæti ríkissjóður lagt fram hlutabréf í Landsbankanum
til LSR til að mæta skuldbindingum ríkissjóðs gagnvart lífeyrissjóðnum.
Kostir makaskiptaleiðarinnar eru margir. Í fyrsta lagi væri tryggt að samhliða sölu eignarhluta yrðu
skuldir ríkissjóðs lækkaðar, hvort sem er innan eða utan ríkisreiknings. Þetta er mikilvægt sjónarmið í
ljósi þess að skuldabréf ríkissjóðs eru ekki uppgreiðanleg, en að öðrum kosti gæti ríkissjóður þurft að
gera kauptilboð í útistandandi bréf sem gæti haft ófyrirséð áhrif á verðbréfamarkaði. Í öðru lagi væri
unnt að beita makaskipta aðferðinni samhliða öðrum söluaðferðum, eins og almennu útboði og
skráningu eða sölu til fagfjárfesta. Þannig væri unnt að fá ákveðna vissu fyrir því að eignarhlutur í
Landsbankanum seldist, t.d. ef einhver lífeyrissjóður vildi skrá sig fyrir hlut á markaðsverði í skiptum
fyrir ríkisskuldabréf í eigu sinni. Í þriðja lagi væri unnt að beita aðferðinni hvenær sem er í söluferli á
eignarhlut í Landsbankanum. Í fjórða lagi gæti sölukostnaði verið haldið í lágmarki ef aðeins um fáa
viðsemjandur væri að ræða.
Ókostir makaskiptaleiðarinnar eru aðallega þrír. Í fyrsta lagi eru takmörk fyrir því á hversu stórum
eignarhlut gæti verið skipt í hverju tilfelli. Þannig hefur verið fjallað um þau takmörk sem Landsbankinn
þyrfti að fara eftir ef gerður yrði makaskiptasamningur við bankann. Þá er lífeyrissjóðum óheimilt að
eiga meira en sem nemur 10% af eignum sínum í verðbréfum útgefnum af sama aðila ásamt því að ef
lífeyrissjóður eignast 10% eignarhlut í fjármálafyrirtækjum telst það til virks eignarhlutar og fylgja því
töluverðar skyldur sem ekki er vitað um að lífeyrissjóðir verði tilbúnir til að undirgangast, sbr. m.a. VI.
kafli laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Í öðru lagi gæti umsýslukostnaður orðið hærri, ef um
marga umsemjendur yrði um að ræða. Í þriðja lagi er ekki verið að tryggja dreifða eignaraðild á
Landsbankanum í fyrstu.
Ef slíkir makaskiptasamninga yrðu gerðir samhliða almennu útboði og skráningu hluta á skipulegan
verðbréfamarkað væri skynsamlegt að búa svo um hnútana að viðkomandi aðilar myndu halda á
hlutnum í ákveðinn tíma (6 – 12 mánuði) til að tryggja jafnvægi á eftirmarkaði (e. lock-up agreement).

Endurskipulagning: Uppskipting eða sala eigna
Eins og rætt er hér að framan þá er efnahagsreikningur Landsbankans nokkuð umfangsmikill og eigið
fé hluthafa hátt að fjárhæð. Með endurskipulagningu bankans, sem gæti annað hvort falist í sölu eigna
eða uppskiptingu eftir starfsþáttum, væri unnt að undirbúa bankann, eða eftirstandandi hluta hans,
betur fyrir sölu eignarhluta í honum. Þannig er mögulegt að slík endurskipulagning lækkaði
eiginfjárbindingu bankans og myndi veita stuðning við útgreiðslu eigin fjár eða lækkaði eigið fé sem
boðið væri til sölu. Uppskipting gæti verið fólgin í uppskiptingu í fjárfestingarbanka og viðskiptabanka
eða uppskiptingu í fyrirtækjabanka og einstaklingsbanka. Á það skal bent að fyrir Alþingi liggur nú
þingsályktunartillaga um aðskilnað viðskiptabanka og fjárfestingabanka.
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Tafla 16: Afkoma starfsþátta Landsbankans á árinu 2014 og efnahagur 31. desember 2014
(fjárhæðir í ma.kr.)56

Einstaklingssvið
Fyrirtækjasvið
Markaðir
Fjárstýring
Aðrir starfsþættir
Jöfnunarfærslur
Samtals

Eignir
348,0
453,1
19,4
455,1
31,0
(208,2)
1.098,4

Skuldir
290,1
339,6
10,2
384,8
31,0
(208,2)
847,6

Úthlutað
eigið fé
57,9
113,5
9,1
70,3
250,8

Hagnaður
(tap)
fyrir skatta
15,6
19,9
0,9
4,4
(1,1)
(0,1)
39,5

Helstu kostir endurskipulagningar eru þrenns konar. Í fyrsta lagi væri unnt að leysa úr læðingi eigið fé
til arðgreiðslu til hluthafa. Í öðru lagi væri auðveldara að selja hlutabréf í bankanum, þar sem fjárhæð
þess eigin fjár sem boðin væri til sölu væri lægri. Í þriðja lagi gæti slík endurskipulagning eflt samkeppni
á fjármálamarkaði. Helstu ókostir eru fjórir. Í fyrsta lagi gæti slík endurskipulagning verið gríðarlega
kostnaðarsöm og tímafrek. Í öðru lagi gæti hún minnkað samlegðaráhrif sem geta fylgt því að hafa jafn
fjölbreytta leyfisskylda starfsemi á hendi sama lögaðila. Í þriðja lagi eru líkur á því að hún myndi tefja
sölu eignarhluta ríkisins í bankanum. Í fjórða lagi gæti með uppskiptingu í raun myndast tveir bankar
sem þyrfti að selja og hefðu ekki þá rekstrarsögu sem nauðsynleg kann að vera til skráningar hluta
þeirra á skipulegum verðbréfamarkaði.

Arðgreiðsla til almennings í formi hlutabréfa
Með arðgreiðslu til almennings af hálfu ríkissjóðs í formi hlutabréfa í Landsbankanum væri ákveðnu
miklu magni af hlutum í bankanum dreift til almennings (einstaklinga en ekki lögaðila). Til að tryggja
virkan eftirmarkað með hlutabréfin væru hlutir í Landsbankanum skráðir á skipulegan
verðbréfamarkað samhliða.57
Það eru margir kostir við slíka aðferð. Í fyrsta lagi væri tryggt að eignarhald á Landsbankanum yrði
dreift. Í öðru lagi yrði markaðurinn látinn sjá um að mynda sér verð á hlutabréfunum með kaupum og
sölu á eftirmarkaði áður en að næstu sölu kæmi. Þannig væri erfitt að gagnrýna að eignarhlutir hafi
verið seldir á of lágu eða of háu verði þegar að kæmi að beinni sölu ríkisins á frekari eignahlutum í
Landsbankanum. Í þriðja lagi fengi almenningur að njóta beint þess fjárhagslega ávinnings sem
ríkissjóði virðist mögulega hafa áskotnast með því að leggja bankanum til hlutafé. Í fjórða lagi myndi
slík útgreiðsla hlutabréfa auka hlutabréfaeign almennings og styrkja innlenda fjármálamarkaði.
Ókostirnir geta einnig að sama skapi verið margir. Í fyrsta lagi fengi ríkissjóður ekki andvirði af slíkri
dreifingu hlutabréfa sem annars væri unnt að nýta til lækkunar á skuldum. Í öðru lagi eru takmarkanir
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Heimild: Ársreikningur Landsbankans 2014.
Þess má geta að fram hafa komið slíkar hugmyndir í Bretlandi um dreifingu á hlutabréfum breska ríkisins í
Lloyds og RBS. Sjá skýrsluna Pritvatising the Banks: Creating a new generation of shareholders. Policy Exchange.
2013:
http://www.policyexchange.org.uk/publications/category/item/privatising-the-banks-creating-a-newgeneration-of-shareholders
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á því hversu stóran eignarhlut í bankanum væri unnt að afhenda til almennings með þessum hætti, þar
sem fyrirséð er að ríkissjóður þurfi nauðsynlega að afla fjár með sölu eignarhluta til endurgreiðslu
skulda, m.a. þeirra skulda sem stofnað var til að fjármagna eiginfjárframlag ríkissjóðs til bankans. Í
þriðja lagi gæti aðferðin verið kostnaðarsöm, bæði fyrir viðtakendur hlutabréfanna og Landsbankann.
Viðtakendur hluta í Landsbankanum þyrftu að stofna sérstaka vörslureikninga og greiða vörslugjöld af
hlutabréfunum, þar sem þau eru skráð rafrænt. Þá gæti kostnaður bankans að sinna samskiptum við
hluthafa og uppfylla lagalegar skyldur sínar gagnvart þeim einnig hækkað ef hluthafar í bankanum yrðu
svo margir. Í fjórða lagi gæti aðferðin verið flókin í framkvæmd, varðandi fjölda hluta, aðferða við val á
viðtakendum hlutanna o.s.frv. Jafnframt er hætta á því að ef of litlum hlut yrði útdeilt með þessum
hætti myndi eðlilegt verð á hlutabréfunum ekki myndast á eftirmarkaði. Einnig er hætta á því að ef
hluturinn yrði of stór að ríkissjóður yrði af frekari sölutekjum í framtíðinni. Sömuleiðis er sú hætta fyrir
hendi að ef lægri hlutur en 10% væri í eigu annarra hluthafa en ríkissjóðs gæti myndast
innlausnarskylda gagnvart ríkissjóði, sbr. ákvæði 26. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Um þessa aðferð
þyrfti að ríkja víðtæk og breið sátt um sanngjarnar útgreiðslureglur og hvernig vali á viðtakendum yrði
háttað. Þá þyrfti að mati Bankasýslu ríkisins að íhuga skattareglur þessu tengdu, t.d. varðandi mögulega
undanþágu frá greiðslu tekjuskatts vegna afhendingu hlutanna í upphafi. Mögulega þyrfti svo til
viðbótar að hafa einhverjar sölutakmarkanir á hlutabréfunum, m.a. til þess að takmarka söfnun
áskriftarréttinda og lágmarka mögulegan söluþrýsting strax að lokinni afhendingu þeirra. Væri unnt að
aflétta slíkum takmörkunum í skrefum til að lágmarka röskun á eftirmarkaði.
Að lokum er mikilvægt að benda á að unnt er að útfæra þessa aðferð með öðrum hætti. Til að takmarka
útgjöld ríkissjóðs væri unnt að greiða út hlutafé í Landsbankanum að því magni sem bankinn réði við
áður en að slíkri arðgreiðslu til almennings kæmi. Þá væri einnig unnt að veita almenningi rétt á að
kaupa 28,2% eignarhlut ríkisins í Landsbankanum á kostnaðarverði ríkisins, þ.e. 42,3 ma.kr. eða á verði
sem samsvarar 0,58x af bókfærðu virði eigin fjár Landsbankans þann 30. september 2015. Væri slíkri
aðferð beitt, er ákjósanlegt að sölufjárhæð til hvers einstaklings væri takmörkuð, til að draga úr hættu
á söfnun áskriftarréttinda.
Tafla 17: Útreikningar á hlut almennings í hlutabréfum í Landsbankanum samsvarandi fyrirliggjandi
söluheimild 58

Fjöldi
Allt hlutafé Landsbankans
Þar af fyrirliggjandi söluheimild
Miðað við framteljendur
Miðað við fjárráða einstaklinga
Miðað við Íslendinga

236.197
249.094
329.100

Hlutir á hvern
einstakling
24.000.000.000
6.767.013.778

Hlutur í
bókfærðu eigin
fé hluthafa
252,5 ma.kr.
71,2 ma.kr.

Hlutur í
bókfærðu virði
á ríkisreikningi
150,0 ma.kr.
42,3 ma.kr.

28.650
27.167
20.562

301.366 kr.
285.762 kr.
216.292 kr.

179.062 kr.
169.791 kr.
128.514 kr.

Ef höfuðmarkmið með slíkri arðgreiðslu í formi hlutabréfa væri að stuðla að aukinni hlutabréfaeign
mætti jafnframt hvetja almenning til þátttöku í almennu útboði með skattívilnunum svipað og með
lögum nr. 9/1984 sem voru felld úr gildi með lögum nr. 154/1998. Hafa fræðimenn talið að þessar
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Heimild: Bankasýsla ríksins, Landsbankinn, Hagstofa Íslands, Ríkisskattstjóri. Miðað við mannfjölda þann 1.
janúar 2015 og fjölda framteljenda fyrir skattárið 2014.
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skattaívilnanir hafi haft mikil áhrif á framþróun innlends hlutabréfamarkaðar á níunda og tíunda áratug
síðustu aldar.59 Má leiða að því líkum að mikil þátttaka almennings á útboðum hlutabréfa í FBA,
Búnaðarbanka Íslands og Landsbanka Íslands á árunum 1998 til 1999 megi að einhverju leyti til þessara
ívilnana. Skoða þyrfti þó vel mögulegar útfærslur, m.a. með tilliti til reglna um ríkissaðstoð.

59

Fyrir ítarlega umfjöllun um þessar skattaívilnanir og þróun hlutabréfamarkaðar má lesa um í viðauka fimm við
skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis: Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir.
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Ráðgjöf við sölumeðferð
 Inngangur
Bankasýsla ríkisins telur mikilvægt að færir og reyndir ráðgjafar komi að fyrirhuguðu söluferli. Slíkri
ráðningu fylgir þó aukinn kostnaður sem stofnunin telur eðlilegan og óhjákvæmilegan, sérstaklega í
ljósi þeirra gífurlega miklu fjárhagslegu hagsmuna sem eru í húfi. Við ráðningu slíkra ráðgjafa þarf að
gæta að viðeigandi ákvæðum í lögum nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins, lögum nr. 84/2007 um
opinber innkaup og lögum nr. 155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Í
síðastnefndu lögunum segir í ákvæði 4. gr. laganna að Bankasýsla ríkisins hafi umsjón með
samningaviðræðum við utanaðkomandi ráðgjafa.
Nauðsynlegt er að taka fram að kaup Bankasýslu ríkisins á fjármála- og lögfræðiþjónustu í tengslum við
sölu á hlutum í fjármálafyrirtækjum eru undanþegin lögum nr. 84/2007 um opinber innkaup, sbr.
ákvæði 4. og 6. gr. laganna. Ákvæði um jafnræði og gagnsæi gildir aftur á móti ávallt við opinber
innkaup sem og meginreglur ákvæðis 3. gr. laga nr. 155/2012.
Ef litið er til þess undirbúnings sem systurstofnanir Bankasýslu ríkisins eða þeir aðilar sem halda um
eignarhluti evrópskra ríkissjóða á viðskiptabönkum má sjá að mögulegt er að skipta ráðgjöfum sem
koma að undirbúningi og framkvæmd slíkrar sölu í þrjá flokka.
Í fyrsta lagi er fjárfestingarbanki almennt í fararbroddi. Hlutverk þeirra er að umfangi mest af öllum
þeim ráðgjöfum sem koma að verkefninu. Fjárfestingarbankar geta tekið að sér tvenns konar hlutverk
í því ferli sem áætlað er. Í upphafi gæti fjármálaráðgjafi (e. financial advisor) verið ráðinn sem aðstoðaði
stofnunina áður en ráðherra hefur tekið ákvörðun um að hefja sölumeðferð. Síðar væri um að ræða
ráðningu söluráðgjafa (e. coordinator eða underwriter) sem aðstoðaði stofnunina við framkvæmd
sölumeðferðar eftir að ákvörðun ráðherra liggur fyrir.60 Ekki er útilokað að sami fjárfestingarbankinn
myndi gegna hlutverki fjármálaráðgjafa og söluráðgjafa, þ.e. slíkur fjárfestingarbanki yrði fyrst ráðinn
sem fjármálaráðgjafi og yrði svo ráðinn sem söluráðgjafi sem aðstoðaði stofnunina við framkvæmd
sölumeðferðar.61 Þá er heldur ekki útilokað að annar fjárfestingarbanki yrði ráðinn sem söluráðgjafi.
Þá gæti fjármálaráðgjafi starfað með stofnuninni, m.a. til að yfirfara vinnu söluráðgjafa. Jafnframt er
mögulegt að einungis söluráðgjafi yrði ráðinn þegar ráðherra hefur tekið ákvörðun um að hefja
sölumeðferð eins og ákvæði 4. gr. laga nr. 155/2012 virðast gera ráð fyrir.
Í öðru lagi væri um að ræða lögfræðilega ráðgjafa sem myndu aðstoða stofnunina við nauðsynlega
samningagerð, m.a. við aðra ráðgjafa um kaup á þjónustu þeirra.
Í þriðja lagi væri um að ræða endurskoðunarfyrirtæki, almannatengla eða aðra ráðgjafa sem
nauðsynlegt gæti verið að ráða í söluferlinu.
Framangreind upptalning fjallar um ráðgjafa í eintölu, en það er einnig mögulegt að fleiri en einn
ráðgjafi sinni hverju hlutverki fyrir sig. Þannig er líklegt að bæði erlendir aðilar, eins og alþjóðlega
viðurkenndir fjárfestingarbankar, og innlendir aðilar, sem hafa viðeigandi starfsleyfi, verði ráðnir sem
60

Almenna heitið yfir söluráðgjafa á ensku er underwriter, en þar sem við sölu á hlutabréfum er oftast stutt við
marga söluráðgjafa fá þeir ýmsa undirtitla eftir hlutverki sínu sem söluráðgjafi eins og global coordinator, book
runner og lead manager svo nokkur dæmi séu tekin.
61
Almennt er vísað til slíkra fjármála- eða söluráðgjafa sem equity capital markets advisors.
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ráðgjafar. Þá er einnig mögulegt að fleiri en einn fjárfestingarbanki verði söluráðgjafar. Má enn fremur
búast við því að Landsbankinn ráði til sín sams konar ráðgjafa og Bankasýsla ríkisins, m.a. þar sem hann
er ábyrgur fyrir gerð skráningarlýsingar ef hlutir yrðu seldir og í kjölfarið skráðir á skipulegan
verðbréfamarkað. Jafnframt er mögulegt að stofnunin og bankinn standi saman að ráðningu ráðgjafa.
Að lokum er mikilvægt að taka fram að þar sem Bankasýsla ríkisins hefur yfirumsjón með söluferli
eignarhluta ríkisins í Landsbankanum fyrir hönd ráðherra, þá mun stofnunin yfirfara vinnu ráðgjafa
stofnunarinnar, Landsbankans sjálfs og ráðgjafa hans og bera ábyrgð gagnvart ráðherra sem sú faglega
ríkisstofnun hefur yfirumsjón með söluferlinu samkvæmt lögum. Mikilvægi þess að ríkið hafi sjálft
faglega þekkingu á sölu eignarhluta í eigu þess var m.a. sérstaklega undirstrikað í skýrslu vegna sölu
breska ríkisins með skráningu eignarhluta.62

 Fjárfestingarbankar
Hlutverk
Í ljósi umfangs þess verkefnis og þeirra fjárhagslegu hagsmuna sem um ræðir telur Bankasýsla ríkisins
nauðsynlegt og óhjákvæmilegt að stofnunin og Landsbankinn kalli sér til ráðgjafar alþjóðlega
viðurkenndan fjárfestingarbanka. Slík ráðning er mikilvæg að mati stofnunarinnar til að tryggja
trúverðugleika sölumeðferðarinnar ásamt því að auka líkur á traustum endurheimtum á fjárframlögum
ríkissjóðs. Þegar litið er til systurstofnana Bankasýslu ríkisins í öðrum löndum virðast þær hafa kallað
til tvenns konar ráðgjafa við sölumeðferð eignarhluta. Annars vegar er um að ræða fjármálaráðgjafa,
sem vinna með stofnununum að undirbúningi og framkvæmd heildstæðna áætlana um sölu á
eignarhlutum, eins og tillögum til ráðherra um hvernig haga eigi sölu. Hins vegar er um að ræða
söluráðgjafa sem vinna með stofnunum að framkvæmd sölu á einstökum eignarhlutum, eins og umsjón
með almennu útboði og skráningu eða tilboðssölu til fagfjárfesta eða annarra fjármálafyrirtækja. Í
slíkum tilfellum gæti þóknun fjármálaráðgjafa verið samkvæmt föstum mánaðarlegum greiðslum en
þóknun söluráðgjafa gæti verið árangurstengd sem hundraðshlutfall af söluandvirði. Í tilfelli skráningar
hluta á skipulegum verðbréfamarkaði bæri útgefandi kostnað vegna þóknana í tengslum við gerð
skráningarlýsingar en allar aðrar þóknanir þyrfti seljandi almennt að bera. Jafnframt er það þekkt að
viðkomandi fjármálafyrirtæki í eigu ríkisins hafi einnig á að skipa fjármálaráðgjafa.

Fjármálaráðgjafi
Í ákvæði 4. gr. laga nr. 155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum virðist gert
ráð fyrir því að utanaðkomandi ráðgjafar vegna sölumeðferðar verði ráðnir þegar ákvörðun ráðherra
um að hefja sölumeðferð hefur verið tekin. Í ljósi þeirra fjárhagslegu hagsmuna sem eru í húfi er
hugsanlegt að Bankasýsla ríkisins kalli sér til ráðgjafar alþjóðlega viðurkenndan fjárfestingarbanka við
undirbúning sölumeðferðar sem lýkur með tillögu til ráðherra, sbr. ákvæði 1. gr. og 2. gr. laga sömu
laga.
Ef slíkur ráðgjafi yrði ráðinn á annað borð sér stofnunin fyrir sér að hlutverk fjármálaráðgjafa gæti
orðið margþætt. Í fyrsta lagi að yfirfara þær hugmyndir sem stofnunin hefur þróað um endurheimtur
fjárframlaga ríkissjóðs til Landsbankans og reifaðar eru í þessari skýrslu. Í öðru lagi að móta tillögur
með stofnuninni um tilhögun sölu á allt að 28,2% eignarhlut í Landsbankanum sem og frekari sölu í
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framtíðinni. Þar væri um ræða atriði varðandi tímasetningu, hvaða endurheimtuaðferð sé best að
styðjast við, hversu stórum eignarhlut skuli stefnt að selja í fyrstu atrennu sem og kosti og galla þess
að ríkissjóður haldi á ráðandi hlut í bankanum til frambúðar. Í þriðja lagi að framkvæma ítarlega
greiningu á fjármagnsskipan Landsbankans, útbúa tillögur um hvernig unnt sé að bæta hana í
aðdraganda sölu og aðstoða við framkvæmd þeirra. Í fjórða lagi að gera bráðabirgða verðmat á
eignarhlut ríkisins. Í fimmta lagi að staðfesta mat Bankasýslu ríkisins og Landsbankans sjálfs á stöðu
bankans fyrir sölumeðferð (e. IPO readiness).
Hlutverki fjármálaráðgjafa gæti formlega lokið gagnvart Bankasýslu ríkisins um leið og stofnunin hefur
ráðið söluráðgjafa. Hins vegar er ekki útilokað að slíkur ráðgjafi myndi starfa áfram að framkvæmd
tillagna vegna breytinga á efnahagsreikningi bankans og þá mögulega ráðinn sameiginlega af
stofnuninni og Landsbankanum. Þannig eru dæmi úr öðrum Evrópulöndum að fjármálaráðgjafi sé
ráðinn sérstaklega áður en ákvörðun um sölu á eignarhlut er tekin til að undirbúa endurkomu banka á
hlutabréfamarkað. Þannig réð breska fjármálaráðuneytið BlackRock Solutions sem ráðgjafa um mitt
sumarið 2013 til þess að kanna hvort útbúa ætti sérstakan banka utan um vandræðaeignir RBS.63 Fyrstu
sölu á eignarhlut breska ríkisins í RBS lauk hins vegar ekki fyrr en í byrjun ágúst 2015. Þá réð írska
fjármálaráðuneytið Goldman Sachs International í janúar á þessu ári sem fjármálaráðgjafa í tengslum
við hugsanlega endurskipulagningu á fjármagnsskipan AIB til að hámarka endurheimtur írska ríkisins
við sölu eignarhluta í bankanum þrátt fyrir að engin ákvörðun lægi fyrir um að hefja sölumeðferð á
þeim.64 Þá réð svo NLFI ráðgjafafyrirtækið N M Rothschild & Sons Limited (Rothschild) sem var
stofnuninni til ráðgjafar við val á söluráðgjöfum og útfærslu söluferlis á ABN AMRO.

Söluráðgjafi
Bankasýsla ríkisins gerir fastlega ráð fyrir að söluráðgjafi verði ráðinn þegar ákvörðun ráðherra um að
hefja sölumeðferð liggur fyrir, sbr. ákvæði 4. gr. laga nr. 155/2012. Þá er mögulegt að söluráðgjafi verði
ráðinn áður en ákvörðun ráðherra liggur fyrir enda hafi sérstakur fjármálaráðgjafi ekki verið ráðinn. Að
mati Bankasýslu ríkisins getur aðkoma og ráðning söluráðgjafa farið að miklu leyti eftir því við hvaða
aðferð við sölu verður tekin.65
Bankasýsla ríkisins sér fyrir að hlutverk söluráðgjafa verði margþætt, óháð því hvaða söluaðferð verði
fyrir valinu. Taka ber þó fram að í umfjölluninni hér á eftir er gert ráð fyrir því að sala eignarhluta ríkisins
fari fram með almennu útboði og skráningu hlutanna á skipulegum verðbréfamarkaði í kjölfarið. Í fyrsta
lagi verður hlutverk söluráðgjafa að aðstoða stofnunina með yfirumsjón með sölu eignarhluta í
samræmi við ákvörðun ráðherra. Í öðru lagi að framkvæma áreiðanleikakönnun á Landsbankanum og
samhæfa vinnu annarra sérfræðinga sem hafa aðkomu að þeim. Í þriðja lagi að veita ráðgjöf varðandi
markaðssetning á eignarhlutum í bankanum til mögulegra fjárfesta, þ. á m. að móta sýn fjárfesta (e.
equity story) á bankanum, að þróa hugmyndir um hvernig fjárfestahópa verði reynt að höfða til við
sölu á eignarhlutum (innlendra og erlendra, einstaklinga og fagfjárfesta) sem og að meta kosti og galla
aðkomu hornsteinsfjárfesta. Í fjórða lagi að útbúa verðmat sem stuðst verður við sölu á eignarhlutum.
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Sjá https://www.gov.uk/government/news/hm-treasury-appoints-blackrock-solutions-as-asset-specialistadvisor-to-the-rbs-bad-bank-review.
64
Sjá http://www.finance.gov.ie/news-centre/press-releases/goldman-sachs-international-appointed-financialadvisors-capital.
65
Þá er aðkoma annarra ráðgjafa, eins og endurskoðendafélaga og lögmannsstofa, með mismunandi hætti eftir
því við hvaða söluaðferð yrði stutt sem og tilhögun endurgjalds til þeirra.
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Í fimmta lagi að aðstoða við gerð skráningarlýsingar.66 Í sjötta lagi að hafa umsjón með samskiptum við
mögulega fjárfesta, aðstoða við gerð kynninga fyrir fjárfesta og greiningardeildir og undirbúa
stjórnendur Landsbankans fyrir slíka fundi. Og í síðasta lagi að hafa yfirumsjón með nánari útfærslum
á sölu eignarhlutana, greina viðbrögð fjárfesta og kauptilboð þeirra og útbúa rökstutt mat á því.
Ekki liggur fyrir á þessari stundu hvort einn eða fleiri söluráðgjafar verði ráðnir en Bankasýsla ríkisins
leggur mikla áherslu á að alþjóðlega viðurkenndur fjárfestingarbanki komi að fyrirhugaðri sölumeðferð
eignarhluta ríkisins í Landsbankanum. Þá er ljóst að fari sala eignarhlutanna fram að stærstu leyti
innanlands er mikilvægt að verðbréfafyrirtæki með þekkingu á innlendum hlutabréfamarkaði hafi
aðkomu að ferlinu. Jafnframt er ljóst að stofnunin og Landsbankinn munu íhuga samstarf um ráðningu
ráðgjafa.

Viðmið við ráðningu
Bankasýsla ríkisins telur mikilvægt að setja fram ákveðin viðmið sem stofnunin mun styðjast við
ráðningu fjármálaráðgjafa og/eða söluráðgjafa. Telur stofnunin hvort tveggja mikilvægt að líta til
reynslu viðkomandi fjárfestingarbanka sem og þeirra einstaklinga sem munu koma að verkefninu.
Viðmiðin eru eftirfarandi:










Reynsla af sölu á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum.
Reynsla af beinum og óbeinum aðferðum við endurheimtur sem Bankasýsla ríkisins telur rétt að
styðjast við vegna sölu á eignarhlutum í Landsbankanum, eins og almennu útboði og skráningu,
sölu til fagfjárfesta, sölu til erlendra fjármálafyrirtækja, útgreiðslu eigin fjár, útgáfu
fjármálagerninga af hálfu ríkissjóðs og uppskiptingu eða sölu eigna.
Hæfni á sviði miðlunar, sölu, dreifingu og gerð greiningarskýrsla á hlutabréfamarkaði, sérstaklega
hlutabréfum viðskiptabanka.
Geta til þess að vera viðskiptavaki með hlutabréfum í Landsbankanum og birta í framtíðinni
greiningarskýrslur á þeim.
Reynsla sem ráðgjafar fyrir ríkisstjórnir í sölu á eignarhlutum í fyrirtækjum.
Þekking á íslenskum aðilum á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og fjármálagerningum þeirra.
Ábyrgð gagnvart samfélaginu og árverkni gagnvart mögulegum hagsmunaárekstrum.
Viðunandi kjör.

Bankasýsla ríkisins hefur á þessari stundu ekki gefið framangreindum viðmiðunum ákveðið vægi.

Valferli
Bankasýsla ríkisins telur einnig rétt að reifa hvernig stofnunin sér fyrir fyrirhugað valferli á
fjárfestingarbönkum. Þá má búast við því að stofnunin og Landsbankinn standi að einhverju leyti saman
að ráðningu ráðgjafa, eins og áður hefur komið fram. Það valferli sem evrópskar systurstofnanir
Bankasýsla ríkisins hafa ráðist í við val á fjárfestingarbönkum hefur verið mun umfangsmeira en
stofnunin telur líklegt að hún muni ráðast í. Skýrist það að einhverju leyti á því að áætlað söluandvirði
erlendra banka er margfalt meira, eins og fram kemur í töflu 18.
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Hér ber að geta þess að þar sem Landsbankinn ber ábyrgð á gerð slíkrar lýsingar er einnig mögulegt að
söluráðgjafi Bankasýslu ríkisins verði ráðinn til að aðstoða bankann við gerð skráningarlýsingar.
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Tafla 18: Fjárfesting og sala eignarhluta ríkissjóða í evrópskum bönkum (fjárhæðir í milljörðum)67
Land
Samtals fjárfesting
Í innlendri mynt
Í evrum
Fyrsta sala
Í innlendri mynt
Í evrum
Dags.

RBS
Bretland

Lloyds
Bretland

ABN AMRO
Holland

AIB
Írland

Landsbankinn
Ísland

£ 45,5
€ 63,5

£ 20,3
€ 28,3

€ 21,7
€ 21,7

€ 19,2
€ 19,2

122,0
€ 0,9

£ 2,1
€ 2,9
4.8.2015

£ 3,2
€ 4,5
17.9.2013

Ólokið

71,4
€ 0,5
Ólokið

68

€ 3,3
€ 3,3
20.11.2015

Bankasýsla ríkisins telur að valferli stofnunarinnar á fjárfestingarbönkum verði í grundvallaratriðum
þrískipt.
Fyrst verður óskað með opinberum hætti eftir yfirlýsingum áhugasamra aðila (e. expression of interest)
um að gerast fjármálaráðgjafi og/eða söluráðgjafi. Eftir yfirferð Bankasýslu ríksins á aðsendum
yfirlýsingum um áhuga mun stofnunin því næst hafa samband við þá aðila sem stofnunin metur
hæfasta til að taka þátt í næsta skrefi valferlisins.
Í því skrefi áætlar Bankasýsla ríkisins að óska eftir því frá viðkomandi aðilum að senda inn til
stofnunarinnar (1) nákvæmar upplýsingar um hæfi þeirra til að sinna hlutverki fjármálaráðgjafa og/eða
söluráðgjafa og (2) bráðabirgðatillögur til stofnunarinnar um hvernig slíkir aðilar teldu best að haga
ætti sölumeðferð eignarhluta ríkisins í Landsbankanum, m.a. með hliðsjón af þeim endurheimtu- eða
söluaðferðum sem stofnunin setur fram í þessari skýrslu.69 Stofnunin mun fara vandlega yfir aðsendar
upplýsingar og tillögur í samræmi við viðmið um ráðningar. Tekin verður svo ákvörðun um þá aðila sem
fara áfram í ferlinu.
Í þriðja og síðasta hluta býst Bankasýsla ríkisins við því að eiga enn frekari viðræður við þrjá til fimm
aðila um tillögur þeirra, hæfi og kostnað. Stofnunin geri ráð fyrir að úr þeim hópi verði valinn a.m.k.
einn alþjóðlegur viðurkenndur fjárfestingarbanki til að taka að sér hlutverk fjármálaráðgjafa. Mögulega
getur val á söluráðgjafa í framhaldinu einnig orðið úr hópi þessara aðila, hvort sem sá aðili er innlendur
eða erlendur. Þá er ekki útilokað að fjármálaráðgjafi taki að sér hlutverk söluráðgjafa en með þeirri
tilhögun væri unnt að hefja formlega sölumeðferð strax eftir að ákvörðun ráðherra um hvort hefja eigi
sölumeðferð liggur fyrir. Að lokum er það ljóst að verði um tvíhliða skráningu að ræða muni fleiri en
færri fjárfestingarbankar koma að ferlinu.
Gert er ráð fyrir því að valferli á öðrum ráðgjöfum verði mun umfangsminna en stuðst verði við
sambærilegt ferli að einhverju leyti.
Á undanförnum árum hafa margir alþjóðlegir fjárfestingarbankar og innlend verðbréfafyrirtæki gefið
til kynna áhuga sinn með óformlegum hætti að vera stofnuninni til ráðgjafar í sölumeðferð eignarhluta.
Eitt af markmiðum þessarar ráðgefandi skýrslu er að upplýsa hvernig stofnunin sér fyrir valferlið sem
67

Heimild: NLFI, UKFI, Bankasýsla ríkisins. Fjárfesting í hlutabréfum í viðkomandi banka. Fjárhæð í evrum miðar
við gengi evru 30. október sl.
68
Söluandvirði miðað við hlutabréf sem seld voru í útboði. Söluandvirði að viðbættum aukreitis hlutum til að
tryggja jafnvægi á eftirmarkaði var 3,8 ma. evra.
69
Þess má geta að ekki er útilokað að þeir aðilar sem senda inn yfirlýsingar um áhuga geti haft aðkomu að sölu
á öðrum eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum þegar stofnunin telur rétt að ráðast í sölumeðferð á þeim.

52

framundan er. Geta því viðkomandi aðilar undirbúið sig upp að vissu marki nú þegar. Taka ber þó fram
að stofnunin hefur ekki tekið ákvörðun um að ráða ráðgjafa á þessu stigi.
Stofnunin mun birta tilkynningu í kjölfar útgáfu þessari skýrslu með opinberum hætti, m.a. á heimasíðu
sinni, þar sem óskað verður eftir yfirlýsingum um áhuga. Með slíkri tilkynningu mun ferlið hefjast með
formlegri hætti.

Samstarfs- og samkeppnissjónarmið
Í ljósi þeirra sameiginlegu hagsmuna hjá Bankasýslu ríkisins og Landsbankanum er mögulegt að aðilar
muni sammælast um ráðningu á sameiginlegum fjármálaráðgjafa áður en tillaga um sölu eignarhlutar
verður lögð fyrir ráðherra af hálfu stofnunarinnar sem og söluráðgjafa í framhaldi af ákvörðun
ráðherra. Þannig er t.a.m. ljóst að ef unnt er að bæta fjármagnsskipan bankans í aðdraganda sölu er
fyrirsjáanlegt að allir hluthafar hans muni njóta ábatans. Einnig er mögulegt að Landsbankinn muni
ráðast í slíka athugun óháð sölu á eignarhlut ríkisins í bankanum. Er því líklegast að kostnaður vegna
slíkrar ráðgjafar verði skipt á milli Landsbankans og Bankasýslu ríkisins. Að sama skapi, ef almennt
útboð og skráning hluta í bankanum á skipulegan verðbréfamarkað verður niðurstaðan, þarf
Landsbankinn að ráða eigin söluráðgjafa til verkefnisins, þar sem bankinn sem útgefandi undirliggjandi
hlutafjár ber ábyrgð á gerð lýsingar vegna skráningar hluta á skipulegan verðbréfamarkað.
Eins og áður segir telur stofnunin ekki útilokað að sami alþjóðlegi viðurkenndi fjárfestingarbankinn
gegni bæði hlutverki fjármálaráðgjafa og söluráðgjafa, ef af ráðningu fjármálaráðgjafa yrði. Sá kostur
fylgir slíku fyrirkomulagi að meiri samfella væri á söluferlinu frá undirbúningi til framkvæmdar ef sami
ráðgjafinn væri til ráðgjafar frá upphafi. Slíkt væri hagfellt öllum aðilum í ferlinu. Einnig er fyrirsjáanlegt
að heildarkostnaður vegna verkefnisins yrði lægri ef sami aðili gegndi hlutverki fjármálaráðgjafa og
söluráðgjafa. Hinn kosturinn, þ.e. að annar ráðgjafi tæki að sér hlutverk söluráðgjafa en
fjármálaráðgjafa, hefur einnig kosti í för með sér. Þannig eru fyrirmyndir fyrir því í öðrum löndum að
fjármálaráðgjafi yfirfari vinnu söluráðgjafa fyrir hönd seljanda. Þá er vel mögulegt að fleiri en einn
söluráðgjafi yrði ráðinn til verksins, sérstaklega ef eignarhlutir í Landsbankanum yrði boðnir til sölu í
almennu útboði og hlutir skráðir á skipulegan verðbréfamarkað í kjölfarið, þar sem sérstaklega væri
litið til þátttöku almennings í kaupum á eignarhlut.
Hér er einnig mikilvægt að ræða hlutverk, aðkomu og samstarf á milli alþjóðlega viðurkennds
fjárfestingarbanka, Landsbankans og innlendra samkeppnisaðila bankans. Ef útbúa á skráningarlýsingu
á íslensku og selja hlutabréf í bankanum eingöngu til innlendra kaupenda er í fyrstu erfitt að sjá hvaða
hlutverki alþjóðlegur fjárfestingarbanki ætti að gegna við söluna, hvort sem er við gerð
skráningarlýsingar eða sölu á hlutunum. Hins vegar er mikilvægt að fjármálaráðgjafi og/eða söluráðgjafi
sem hefur enga hagsmuni gagnvart útgefanda, samkeppnisaðilum hans eða mögulegum kaupendum
komi að sölunni, m.a. að gerð frumverðmats, þróun fjárfestasýnar á bankanum og samskiptum við
væntanlega fjárfesta. Mikilvægt er að sérfróður fjárfestingarbanki, sem nýtur trausts á Íslandi og á
alþjóðlegum fjármálamörkuðum, geti varið eigið verðmat á eignarhlutnum og fjárfestasýn gagnvart
væntanlegum kaupendum án þess að vera vændur um hlutdrægni. Einnig er ekki loku fyrir það skotið
að slíkur aðili gæti fundið alþjóðlega hornsteinsfjárfesta sem væru reiðubúnir að kaupa ákveðinn hlut
á útboðsgengi en það gætti breikkað hóp væntanlegra kaupenda og leitt til hagstæðara verðmats fyrir
ríkissjóð.
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Þar sem Landsbankinn ber ábyrgð á gerð skráningarlýsingar má búast við því að fyrirtækjaráðgjöf
bankans hafi aðkomu að gerð hennar.70 Hins vegar má búast við því að innlendir kaupendur myndu
krefjast aðkomu annarra söluráðgjafa heldur en Landsbankans. Þar sem áreiðanleikakannanir eru
gerðar í aðdraganda skráningarlýsingar og sölu má reikna með því að umsjónaraðilar óski eftir aðgangi
að niðurstöðum þeirra.71 Tryggja þyrfti að slík upplýsingamiðlun væri í samræmi við kröfur
samkeppnislaga og reglur um bankaleynd. Þess má þó geta að þegar ríkissjóður bauð til sölu 49,0%
eignarhlut í FBA október 1998, 15,0% eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands í desember 1999 og 15,0%
eignarhlut í Landsbanka Íslands í sama mánuði voru umsjónaraðili útboðanna í hverju tilfelli fyrir sig
bankarnir sjálfir. Hins vegar ber Bankasýslu ríkisins að stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni á
innlendum fjármálamarkaði samkvæmt ákvæði 1. gr. laga nr. 88/2009 sem og efla samkeppni á
fjármálamarkaði, sbr. ákvæði 5. gr. sömu laga. Sambærilegt ákvæði er í 3. gr. laga nr. 155/2012 en þar
segir að við sölu skuli kappkosta að efla virka og eðlilega samkeppni á fjármálamarkaði. Það er því
mikilvægt að hafa framangreint í huga til að tryggja megi aðkomu fleiri fjármálafyrirtækja, og þá
mögulega minni verðbréfafyrirtækja.

 Lögmenn og aðrir ráðgjafar
Bankasýsla ríkisins gerir ráð fyrir því að ráða til sín lögmenn til ráðgjafar í söluferlinu. Mikilvægt verður
að ráða lögfræðilegan ráðgjafa vegna yfirferðar á þjónustusamningum við fjármálaráðgjafa og
söluráðgjafa (e. engagement letter). Þá eru líkur á því að í ferlinu komi upp lagaleg álitefni sem
stofnunin vill eða verður að ráðfæra sig við lögmenn. Fari sala á hlutum í Landsbankanum fram utan
Íslands þyrfti stofnunin mögulega einnig að ráða viðeigandi erlenda lögmenn með nauðsynlega
þekkingu á þarlendum verðbréfalögum.

 Dæmi um aðkomu ráðgjafa: Sala NLFI á eignarhlutum í ABN AMRO
Sem dæmi um ráðningu ráðgjafa við söluferli á eignarhlut erlendra ríkja í fjármálafyrirtækjum þá má
benda á að við upphaf söluferlis hollenska ríkisins á eignarhlutum í ABN AMRO réðu bæði NLFI (sem
seljandi) og ABN AMRO (sem útgefandi) fjárfestingarbanka sem ráðgjafa í tengslum við söluferlið. NLFI
réð Rothschild fyrst sem fjármálaráðgjafa að undangengnu innkaupaferli, eins og kom fram í skýrslu
NLFI þann 22. maí 2015 og bréfi fjármálaráðherra Hollands til þingsins þann sama dag. Sömuleiðis var
tilkynnt um ákvörðun að selja hlut í bankanum samhliða skráningu hans á skipulegan verðbréfamarkað.
Þann 24. júlí 2015 tilkynnti NLFI svo að stofnunin hefði ráðið þrjá fjárfestingarbanka (ABN AMRO Bank
N.V., Deutsche Bank AG, London Branch og Morgan Stanley & Co. International plc.) sem alþjóðlega
söluráðgjafa (e. global coordinators). Ráðning fleiri fjárfestingarbanka fylgdi svo í kjölfarið. Hófst valferli
vegna ráðningar þessara fjárfestingarbanka sem söluráðgjafa NLFI með tilkynningu um fyrirhugað
útboð á ráðgjafarþjónustu þann 19. desember 2014. Af skýrslum og fréttatilkynningum NLFI vegna
fyrirhugaðs söluferli má sjá að fjöldi söluráðgjafa hafi ráðist m.a. af því að viðbúið var að stór hluti
hlutabréfa í ABN AMRO yrði seldur til alþjóðlegra fjárfesta utan Hollands, nánar tiltekið í öðrum löndum
Evrópu, Bandaríkjunum og í Asíu. Þá virtist NLFI umhugað að fá til ráðgjafar aðila sem hefðu styrkleika
á sem flestum sviðum, t.d. hæfi að miðla hlutabréfum á ákveðnum undirmörkuðum, þannig að sem
hópur myndaði söluráðgjafateymið sterka heild. Virðist ráðning alþjóðlega viðurkenndra bandarískra
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Í þessu sambandi má nefna að Landsbanki Íslands var umsjónaraðili og Landsbankinn-Landsbréf vann
útboðslýsingu vegna sölu ríkissjóðs á 20,0% hlutafé í Landsbanka Íslands í júní 2002.
71
Þá þurfa seljendur einnig að geta reitt sig á niðurstöður slíkra áreiðanleikakannana til að geta gefið út viðeigandi
yfirlýsingar í lýsingu.
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fjárfestingarbanka miða að sölu til stofnanafjárfesta á alþjóðlegum mörkuðum en ráðning ABN AMRO
Bank N.V. miða að sölu til innlends markaðar.
Tafla 19: Ferli sem NLFI studdist við ráðningu söluráðgjafa í tengslum við sölu á eignarhlut í ABN
AMRO
Dagsetning
19. desember 2014

6.janúar 2015
15. janúar 2015
2. febrúar 2015

25. júní 2015

24. júlí 2015

26. ágúst 2015

10. nóvember 2015

Atburður
NLFI birti útboðsgögn þar sem óskað var eftir tilboðum (e. invitation to tender)
fjárfestingarbanka fyrir ráðgjöf vegna markaðssölu hlutabréfa (e. equity capital
markets services) í umsýslu stofnunarinnar fyrir þrenns konar flokka: (1) leiðandi
umsjónaraðili með sölu (e. global coordinator), (2) söluráðgjafa (e. bookrunnner)
og (3) aðstoðar söluráðgjafa (e. co-lead manager).72
Frestur til að skila inn fyrirspurnum vegna útboðs og áhuga á þáttöku (e.
expression of interest) rann út.
Frestur til að skila inn tilboðum rennur út.
NLFI birti lista yfir 26 fjárfestingarbanka sem stofnunin áætlaði að gera
rammasamning við í flokkum ráðgjafa. Af þessum 26 fjárfestingarbönkum voru
14 settir í flokk sem mögulegir leiðandi umsjónaraðili með sölu (e. global
coordinator), 20 settir í flokk sem mögulegir söluráðgjafar (e. bookrunnner), 14
settir í flokk sem mögulegir aðstoðar söluráðgjafar (e. co-lead manager). Af
þessum 26 fjárfestingarbönkum voru þrír settir í alla flokka, þ.m.t. ABN AMRO
Bank N.V.
NLFI tilkynnti að stofnunin hefði samþykkt að ABN AMRO Group N.V. fengi rétt
að tilnefna einn fjárfestingarbanka sem söluráðgjafa. Í kjölfarið réð ABN AMRO
Group N.V. ABN AMRO Bank N.V. Þá tilkynnti NLFI að ekki yrðu ráðnir frekari
fjárfestingarbankar fyrr en að loknu samþykki fulltrúadeildar hollenska þingsins á
fyrirhugaðri sölu og skráningu hluta í ABN AMRO.73
NLFI tilkynnti að stofnunin hefði ráðið þrjá fjárfestingarbanka (ABN AMRO Bank
N.V., Deutsche Bank AG, London Branch og Morgan Stanley & Co. International
plc.) sem alþjóðlega söluráðgjafa (e. global coordinators).
NLFI tilkynnti um val á átta fjárfestingarbönkum sem söluráðgjöfum og aðstoðar
söluráðgjöfum. Af þeim voru tveir hollenskir bankar valdir sem ráðgjafar vegna
sölu innanlands (e. local bookrunners), fjórir valdir sem ráðgjafar vegna sölu á
alþjóðlegum vettvangi (e. international bookrunners) og tveir sem aðstoðar
söluráðgjafar (e. co-lead managers).
ABN AMRO gaf út skráningarlýsingu þar sem á forsíðu birtist listi yfir átta
söluráðgjafa (e. underwriters), sem skipt var svo í þrjá undirflokka í samræmi við
ábyrgð og hlutverk.74
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NLFI fer með eignarhluti hollenska ríkisins í fimm fjármálafyrirtækjum og er þar eini hluthafinn: ABN AMRO
Group N.V., ASR Nederland N.V., SNS Holding B.V., Propertize B.V. and SRH N.V. Unnt væri að styðjast við þessa
fyrirmynd hjá NLFI ef Bankasýsla ríkisins hygðist gera rammasamning við fjárfestingarbanka um sölumeðferð
eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, frekar en einskorða samninga við fyrirhugaða sölu á allt að 28,2%
eignarhlut í Landsbankanum.
73
Til samanburðar má benda á að í lögum nr. 155/2012 virðist heldur ekki gert ráð fyrir því að söluráðgjafi sé
ráðinn fyrr en ákvörðun ráðherra liggur fyrir.
74
Um er að ræða í stafrófsröð ABN AMRO Bank N.V., Deutsche Bank AG, London Branch og Morgan Stanley &
Co. International plc (e. joint global coordinators), Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited,
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc og Merrill Lynch
International (e. joint book runners) og RBC Europe Limited og Stifel Nicolaus Europe Limited (e. co-lead
managers).
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Eins og kemur fram í töflu 19 var ABN AMRO Bank N.V. einn af söluráðgjöfum NLFI. Hins vegar réði
ABN AMRO Group N.V., sem útgefandi, Lazard & Co. Limited sem fjármálaráðgjafa sinn vegna
söluferlisins.
Þá réð NLFI Allen & Overy LLP sem lögfræðilegan ráðgjafa sinn vegna söluferlisins. Til viðbótar réð ABN
AMRO tvær lögmannsstofur sér til ráðgjafar, annars vegar De Brauw Blackstone Westbroek N.V. í
tengslum við hollensk lög og hins vegar Davis Polk & Wardwell London LLP í tengslum við bandarísk
lög. Jafnframt réðu söluráðgjafarnir sér einnig lögmannsstofur sér til ráðgjafar, annars vegar Stibbe
N.V. vegna hollenskra laga og hins vegar Shearman & Sterling (London) LLP vegna bandarískra laga.
Fjöldi þessara ráðgjafa gefur til kynna hversu umfangsmikið ferlið hafi verið. Ekki liggja fyrir upplýsingar
um ráðningu annarra ráðgjafa en NLFI gaf þó til kynna að stofnunin kynni að kalla til almannatengsla
ráðgjafa í tengslum við söluferlið. Þrátt fyrir að NLFI hafi lagt mikla áherslu á að halda samanlögðum
kostnaði vegna sölunnar í lágmarki og tekist það, þá er bersýnilegt að það valferli á söluráðgjöfum sem
hófst 19. desember 2014 og lauk rúmum níu mánuðum síðar hafi verið umfangsmikið. Söluferli NLFI á
hlutabréfum í ABN AMRO gæti svipað að mörgu leyti til söluferlis Bankasýslu ríkisins á eignarhlut Í
Landsbankanum þar sem NLFI var eini hluthafi bankans og bréf í bankanum því ekki skráð á markað
fyrir sölu.
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Þróun á framtíðar eignarhaldi Landsbankans
 Inngangur
Á fundum sem Bankasýsla ríkisins átti með innlendum fagfjárfestum dagana 30. september til 13.
október 2015 komu fram nokkur álitaefni um það hvernig ríkið muni haga eignarhaldi sínu á
Landsbankanum til frambúðar og hvernig væntanlegum kaupendum verði tryggður ákveðinn
fyrirsjáanleiki varðandi þróun á framtíðareignarhaldi bankans. Þessi álitaefni voru í fyrsta lagi hvernig
frekari sölu á eignarhlut í Landsbankanum verði háttað, í öðru lagi hvernig ríkissjóður muni beita sér
sem hluthafi í bankanum eftir að aðrir eigendur eru komnir að honum og í þriðja lagi hversu stóran
eignarhlut í Landsbankanum er fyrirsjáanlegt að ríkissjóður vilji halda á til frambúðar. Þrátt fyrir að
þessum athugasemdum hafi verið á komið á framfæri við stofnunina af hálfu innlendra fjárfesta er
líklegt að erlendir fjárfestar myndu sömuleiðis vilja afar skýra sýn af hálfu stjórnvalda um þessa þætti
áður en þeir réðust í nokkrar fjárfestingar.75
Bankasýsla ríkisins er ekki í stöðu til þess að svara þessum spurningum þar sem endanlegt
ákvörðunarvald um frekari sölu, lagaumgjörð um meðferð og sölu eignarhluta ríkisins í
fjármálafyrirtækjum og eigendastefnu þess liggur hjá ráðherra og Alþingi. Í þessum hluta reifar hins
vegar stofnunin þau sjónarmið sem hún mun hafa til hliðsjónar í starfi sínu í samræmi við núgildandi
lög.

 Hugsanleg framvinda sölu á eignarhlut ríksins í Landsbankanum
Í kaflanum hér á undan voru kostir og ókostir ýmissa aðferða reifaðir en með sérstakri áherslu á
beitingu þeirra við fyrstu sölu á eignarhlut í Landsbankanum, þ.e. sölu á allt að 28,2% eignarhlut í
samræmi við áform stjórnvalda sem fram koma í fjárlögum fyrir árið 2016. Í þessum hluta verður hins
vegar fjallað um samspil ýmissa söluaðferða sem gæti verið stuðst við sem leiðir í fyrstu þremur
skrefum við sölu á eignarhlut í Landsbankanum. Eru leiðirnar sem hér eru til umfjöllunar fimm talsins
og merktar frá A til E. Markmið með þessari umfjöllun er að deila þeim hugmyndum sem Bankasýsla
ríkisins hefur um framtíðarsölu á eignarhlut í Landsbankanum, m.a. til að auka fyrirsjáanleika fyrir alla
aðila, enda er æskilegt að sú leið sem farin verði í fyrsta skrefi bæti möguleika ríkissjóðs á frekari sölu
og útiloki ekki neinar aðferðir.
Þar sem Bankasýsla ríkisins telur ólíklegt að sala Landsbankans til erlends fjármálafyrirtækis muni eiga
sér stað er ekki umfjöllun um það í þessari greiningu. Jafnframt er ekki fjallað um uppskiptingu eða sölu
eigna þar sem slíkt ferli er of tímafrekt miðað við áform um sölu á árinu 2016. Sömuleiðis er ekki fjallað
um sölu til fagfjárfesta þar sem aðrar leiðir uppfylla betur að mati stofnunarinnar þær meginreglur sem
gilda um sölumeðferð um jafnfræði, gagnsæi og markmið um dreifða eignaraðild. Þó hefur Bankasýsla
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Þess má geta að þegar ríkissjóður bauð til sölu 49,0% eignarhlut í FBA í október 1998 þá kom fram í úboðs- og
skráningarlýsingu skýr stefna stjórnvalda varðandi framtíðar áform um frekari sölu og framtíðareignarhald á
bankanum, en þar sagði: „Jafnframt liggur fyrir sú ákvörðun, að leitað verði lagaheimildar til að selja allan hlut
ríkissjóðs í FBA fyrir mitt ár 1999 ef aðstæður leyfa.“ Þá kom fram í útboðslýsingu vegna sölu á hlut ríkissjóðs í
Landsbanka Íslands árið 1999 að „[m]arkmið sölu hlutabréfanna [væri] að halda áfram að færa eignahald
viðskiptabankanna úr höndum ríkisins til einkaaðila.“ Þetta sama markmið kom einnig skýrt fram í útboðslýsingu
Landsbanka Íslands í júní 2002 vegna sölu á 20% hlut ríkissjóðs í bankanum en þannig fór hlutur ríkissjóðs niður í
48,29%.
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ekki útilokað neina af framangreindum aðferðum vegna sölu á eignarhlutum ríkisins í
fjármálafyrirtækjum í framtíðinni.
Í töflu 20 er samantekt af leiðum A til E. Í fyrsta dálki eru mismunandi söluaðferðir sýndar og í öðrum
dálkum eru svo leiðirnar. Inni í töflunni eru svo þau þrjú skref sem hver leið samanstendur af merkt
með viðeigandi tölustaf.
Tafla 20: Endurheimtur á fjárframlögum ríkisins til Landsbankans: Hugsanleg fyrstu skref
Endurheimtuaðferð
Almennt útboð og skráning
Útgreiðsla eigin fjár
Útgáfa fjármálagerninga ríkisins
Makaskiptasamningar
Arðgreiðsla hluta til almennings

Leið A
②③
①

Leið B
①②③

Leið C
②③

Leið D
①③

Leið E
③
①

②
①
②

Ef farið verður með sölu eignarhluta eftir leið A yrði stefnt að því að kalla fyrst eftir útgreiðslu eigin fjár
af hálfu Landsbankans áður en að ráðist yrði í sölu með almennu útboði og skráningu. Markmiðið væri
að minnka eigið fé bankans fyrir sölu og auðvelda þannig frekari sölu á honum. Eftir skráningu gæti
ríkissjóður svo í þriðja skrefi selt enn frekari hlut í bankanum á markaði.
Með leið B yrðu eignarhlutirnir eingöngu seldir með almennu útboði og skráningu. Markmiðið væri að
mynda sem fyrst markaðsverð á hlutabréfum í Landsbankanum og selja svo eignarhluti síðar meir á
hlutabréfamarkaði. Í greiningu á fjárhagslegu bolmagni mögulegra fjárfesta hér að framan var bolmagn
til þátttöku í fyrstu sölu metið út frá núverandi stöðu eigin fjár viðskiptabankanna, núverandi stöðu
fjárfestinga lífeyrissjóðanna og núverandi markaðsvirði hlutabréfa. Við síðari sölu á markaði yrði að
auki miðað við daglega veltu á hlutabréfamarkaði.76
Með leið C myndi ríkissjóður fyrst ráðast í skipti á eignarhlut í Landsbankanum og ríkisskuldabréfum,
eða leggja eignarhlut til LSR, síðan ráðast í sölu með almennu útboði og skráningu. Markmið þessarar
leiðar væri að tryggja að sem stærstur hluti bankans væri seldur í tveimur fyrstu skrefum og tryggja þar
með seljanleika á eftirmarkaði þegar kæmi að þriðja skrefi varðandi sölu á eignarhlutum ríkisins.
Með leið D myndi ríkissjóður fyrst ráðast í sölu með almennu útboði og skráningu. Síðan yrði ráðist í
sölu með útgáfu fjármálagernings eins og skiptanlegs skuldabréfs, sem unnt væri að verðmeta miðað
við ávöxtunarkröfu á ríkisskuldabréfum, markaðsgengi og verðflökt á hlutabréfum Landsbankans.
Þannig væri e.t.v. mögulegt að hámarka eftirspurn eftir sölu á hlutabréfunum. Í þriðja skrefi yrði svo
frekari eignarhlutur seldur á hlutabréfamarkaði.
Með leið E yrði fyrst ráðist í lækkun hlutafjár Landsbankans með útgreiðslu af hluta þess. Því næst yrði
hlut í bankanum útdeilt til almennings. Með því að lækka hlutafé bankans fyrst er tryggt að sem
stærstur eignarhlutur að hlutfalli í bankanum fari til almennings. Þannig er samtímis mætt markmiðum
um lækkun ríkisskulda og dreifðu eignarhaldi á bankanum. Þar sem gera má ráð fyrir því að við dreifingu
hluta til almennings myndi Landsbankinn óska samtímis eftir því að hlutur í bankanum yrði skráður á
skipulegan verðbréfamarkað og síðan yrði hlutur ríkisins í bankanum seldur á markaði í kjölfarið. Þegar
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Slík sala getur farið fram með sérstökum útboðslýsingum og fjárfestakynningum (e. fully marketed offerings),
sölu á minni einingum (e. block sale) eða dreitilssölu (e. dribbled-out sale).

58

að slíkri sölu kæmi væri því tryggt að markaðsverð á hlutabréfum í bankanum hefði myndast með
virkum eftirmarkaði.
Eins og tafla 20 hér á undan gefur til kynna gera allar þær leiðir sem fjallað er um ráð fyrir því að hlutir
í bankanum verði um síðir skráðir á skipulegan verðbréfamarkað enda fellur almennt útboð og skráning
vel að þeim meginreglum sem Bankasýsla ríkisins ber að hafa í huga við sölu eignarhluta. Hins vegar
gera margar leiðir einnig ráð fyrir því að ráðist verði í undirbúningsaðgerðir eins og útgreiðslu eigin fjár
fyrir fyrstu sölu.

 Stefna Bankasýslu ríkisins sem hluthafa
Samkvæmt núgildandi lögum nr. 88/2009 fer Bankasýsla ríkisins með eignarhluti ríkisins í
fjármálafyrirtækjum. Stofnunin hefur ríkan skilning á því að mögulegir fjárfestar vilji njóta ákveðinnar
vissu um meðferð eignarhlutar ríkissjóðs sem fyrirsjáanlegt er að verði stærsti hluthafi bankans í náinni
framtíð.
Bankasýsla ríkisins mun halda áfram stefnu sinni að hámarka verðmæti eignarhlutar ríkisins í
Landsbankanum í samræmi við lög nr. 155/2012, tryggja að hæfir einstaklingar verði kosnir í bankaráð
hverju sinni og að bankinn verði rekinn á markaðsforsendum. Eins og áður hefur komið fram nam
eignarhlutur ríkisins í Landsbankanum 12,6% af eignum A-hluta ríkissjóðs þann 31. desember 2014. Ef
lífeyrissjóðir landsins eignast hlut í Landsbankanum sem samsvarar fjárfestingarstefnu þeirra í
einstökum félögum er einnig fyrirsjáanlegt að í náinni framtíð muni eignarhlutur í bankanum ætíð
nema hærra hlutfalli af eignum hjá ríkissjóði heldur en hjá nokkrum lífeyrissjóði. Þannig hefur
ríkissjóður gríðarlegan fjárhagslegan hvata að því að tryggja að Landsbankinn sé ætíð rekinn með
hámörkun á virði eigin fjár hans að teknu tilliti til áhættu.
Bankasýsla ríkisins mun einnig tryggja aðkomu nýrra hluthafa á vali á stjórnarmönnum í bankanum. Í
núgildandi samþykktum Landsbankans, sem samþykktar voru á aðalfundi þann 18. mars 2015, er
kveðið á um í ákvæði 18. gr. samþykktanna að kjósa skuli formann bankaráðs sérstaklega. Gerir
stofnunin ráð fyrir því að þessu ákvæði verði haldið í samþykktum bankans, til að tryggja að stærsti
hluthafi bankans, þ.e. ríkissjóður í fyrirsjáanlegri framtíð, ráði formanni. Er það einnig gert til að koma
í veg fyrir það að hluthafi sem hefur að ráða litlum hlut geti ráðið stjórnarformanni í andstöðu við aðra
eigendur. Við kjör stjórnarmanna í Landsbankanum er stuðst núna við meirihlutakosningu á milli
einstaklinga, í samræmi við meginreglu ákvæðis 5. mgr. 63. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Eftir sem
áður er minnihlutavernd tryggð í nefndum lögum með þeim hætti að (1) hluthafar sem ráða yfir minnst
1/5 af hlutafé geta alltaf krafist hlutfallskosningu eða margfeldiskosningu eða (2) þar sem hluthafar eru
200 eða fleiri geta hluthafar sem ráða minnst yfir 1/10 af hlutafé alltaf gert slíka kröfu. Núverandi
samþykktir bankans kveða ekki á um tiltekið kosningafyrirkomulag. Bankasýsla ríkisins telur æskilegt
að nýir hluthafar bankans njóti atkvæðisréttar sem fylgir eignarhlut. Þannig telur stofnunin eðlilegt að
við hverja sölu verði tryggt að réttur annarra til útnefningar stjórnarmanna verði í hlutfalli við
eignarhald þeirra eða með öðrum hætti tryggt að við hverja sölu á um 15% hlut muni ríkissjóður fækka
tilnefningum sínum í bankaráð um einn einstakling.
Stofnunin hefur rætt þann möguleika við Landsbankann að kynna til sögunnar ársfjórðungslegar
arðgreiðslur í stað einnar á hverju ári. Ekkert í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög eða öðrum lögum er
gilda um bankann girða fyrir slíkt fyrirkomulag. Yrði þá gert ráð fyrir að aðalfundur bankans samþykkti
heildararðgreiðslu til hluthafa vegna hagnaðar fyrra árs en í stað eingreiðslu yrði arðurinn greiddur
59

með fjórum jöfnum greiðslum ársfjórðungslega fram að næsta aðalfundi. Slíku fyrirkomulagi fylgja
margir kostir. Í fyrsta lagi gæti bankinnn tryggt sér ákveðna sérstöðu sem arðgreiðslufélag á meðal
skráðra fyrirtækja á innlendum markaði ef arðgreiðslur (óháð fjárhæð) væru inntar af hendi fjórum
sinnum í stað einu sinni á ári eins og almennt er á Íslandi. Í öðru lagi gæti lausafjárstýring bankans
batnað með þessu fyrirkomulagi. Í þriðja lagi fellur þetta fyrirkomulag vel að þeim áherslubreytingum
orðið hafa í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki varðandi eiginfjárauka og verndun eigin fjárs
fjármálafyrirtækja.
Við fyrstu sölu mun Bankasýsla ríkisins leggja það til við ráðherra að ekki verði ráðist í frekari sölu á
eignarhlut í Landsbankanum fyrr en að 180 dögum liðnum eftir fyrstu sölu. Stofnunin mun einnig beita
sér fyrir því að frekari sala eignarhluta í framtíðinni verði eins fyrirsjánleg og mögulegt er í samræmi
við lög nr. 88/2009 og lög nr. 155/2012. Bankasýsla ríkisins telur ráðlegt að ráðherra óski eftir heimild
til sölu á frekari eignarhlut við framlagningu frumvarps til fjárlaga hvers árs en framlagning á sér stað
tæpum fjórum mánuðum fyrir upphaf fjárlagaárs.77 Verði svo ráðist í sölu á miðju fjárlagaári má því
búast við að sala geti verið fyrirsjáanleg með níu mánaða fyrirvara. Í ljósi þeirra ríku fjárhagslegu
hagsmuna sem um ræðir og mikilvægi þess að hámarka söluandvirði eignahluta ríkisins í bankanum má
gera ráð fyrir því að Bankasýsla ríkisins muni einnig árlega gera tillögu til ráðherra um sölu á hóflegum
eignarhlut hverju sinni, innan þeirrar heimildar sem veitt er með fjárlögum, en hafa það hugfast að ekki
verði reynt um of á þanþol hlutabréfamarkaða.

 Hugsanleg þróun á eignarhlut ríkissjóðs í framtíðinni
Stærsta spurning fyrirhugaðra fjárfesta í hlutabréfum í Landsbankanum mun líklega vera sú hversu
stóran eignarhlut í bankanum ríkissjóður muni eiga til frambúðar. Þann 30. september 2015 nam
bókfært virði hlutafjár Landsbankans 252,5 ma.kr. Hlutur ríkissjóðs í eigin fé bankans nemur nú 98,2%,
eftir samruna Sparisjóðs Vestmannaeyja og Sparisjóðs Norðurlands við bankann og hlutur annarra því
1,8%. Fyrirliggjandi heimild til sölu á eignarhlut ríkisins í bankanum er núna 28,2% hlutur í bankanum
og samsvarar sú heimild 71,2 ma.kr. af bókfærðu eigin fé bankans miðað við þann 30. september 2015.
Að svo stöddu er ekki heimild til að selja frekari eignarhlut í Landsbankanum. Telja má líklegt að
væntanlegir fjárfestar á hlutum í Landsbankanum vilji sjá sölu á meira en 28,2% hlut í bankanum í náinni
framtíð, m.a. til að tryggja seljanleika hlutabréfanna á eftirmarkaði. Að sama skapi gæti frekari sala á
eignarhlut í bankanum verið nauðsynleg til að grynnka enn frekar á skuldum ríkissjóðs, sem gæti leitt
til hækkunar á lánshæfismati ríkissjóðs sem og innlendra aðila, eins og áður hefur verið bent á.
Það er í höndum Alþingis að ákveða hver eignarhlutur ríkisins skuli vera í Landsbankanum. Að mati
stofnunarinnar væri aftur á móti afar jákvætt fyrir fyrirhugað söluferli á eignarhlutum ríkisins í
Landsbankanum að fyrir lægi stefnumörkun varðandi framtíðareignarhald ríkisins í bankanum.
Bankasýsla ríkisins telur rétt að reifa nokkur fleiri sjónarmið sem varða framtíðareignarhald ríkisins á
Landsbankanum. Í skuldabréfum sem Landsbankinn hefur gefið út til LBI og eru á lokagjalddaga í
október 2026 eru svokölluð eigendabreytingarákvæði sem heimila LBI að gjaldfella skuldabréfin fari
eignarhlutur ríkissjóðs í bankanum niður fyrir 34%. Þrátt fyrir að skuldabréfin séu uppgreiðanleg setja
þessi ákvæði ríkissjóði ákveðnar takmarkanir varðandi frekari sölu. Þá er einnig rétt að benda á að
ákvæði laga nr. 2/1995 um hlutafélög gera ráð fyrir að samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða á
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Frumvarp til fjárlaga ársins 2015 var lagt fram á Alþingi 9. september 2104 og frumvarp til fjárlaga ársins 2016
var svo lagt fram þann 8. september 2015.
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hluthafafundi sé nauðsynlegt til þess að gera breytingar á samþykktum félags, þ. á m. hækkun eða
lækkun hlutafjár, breytingu á tilgangi félags eða nafni þess. Í því felst í þessu sambandi að ef ríkið heldur
á 34% eignarhlut getur ríkið varist slíkum breytingum en með 67% eignarhlut getur ríkið staðið fyrir
slíkum breytingum. Á mynd 11 er sýnd hugsanleg þróun á eignarhlut ríkissjóðs í Landsbankanum fari
svo að fyrrgreind eigendabreytingarákvæði verði takmarkandi þáttur í frekari sölu. Þann 30. september
2015 nam eigið fé hluthafa bankans 252,5 ma.kr. og samsvaraði 98,2% hlutur ríkissjóðs 235,5 ma.kr.
Fyrirliggjandi söluheimild á 28,2% hlut samsvarar því 71,2 ma.kr. og lágmarks 34% samningsbundinn
eignarhlutur ríkissjóðs samkvæmt eigendabreytingarákvæðum skuldabréfsins er því 85,8 ma.kr. Ef
Alþingi veitir heimild til frekari sölu umfram 28,2% hlut getur ríkissjóður fram til ársins 2026 selt 36,0%
hlut í bankanum, sem samsvaraði 90,9 ma.kr. miðað við stöðu eiginfjár þann 30. september 2015.
Mynd 11. Hugsanleg þróun á eignarhaldi ríkisins á Landsbankanum (fjárhæðir í ma.kr.)
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Jafnframt bendir stofnunin á viðmið sem ríkissjóðir annarra Evrópulanda hafa haft. Þannig hélt norska
ríkið eftir þriðjungs eignarhlut í DnB eftir að hafa eignast allt hlutafé í bankanum árið 1994 og rúmum
20 árum síðar heldur norska ríkið ennþá á þeim hlut. Norska ríkið hélt eftir um þriðjungshlut í
Christiania bank & Kreditkasse allt fram til ársins 2001, þegar hann var seldur til Nordea bankans, en
seldi allan eignarhlut sinn í Fokus bank í einu lagi í almennu útboði árið 1995. Telur stofnunin mikilvægt
að ríkissjóður fylgist náið með þróun á eignarhaldi annarra ríkja á viðskiptabönkum sem eru í svipaðri
stöðu og Ísland, t.d. Bretland, Holland og Írland sem eru með stórar fjárfestingar í viðskiptabönkum
eins og í RBS, ABN AMRO og AIB sem og fyrirætlunum stjórnvalda í þessum löndum um
framtíðareignarhald á viðskiptabönkum. Bankasýsla ríkisins telur rétt að benda á að það eru engar
vísbendingar um annað en að stjórnvöld í Bretlandi, Hollandi og Írlandi stefni að því að selja alla
eignarhluti í ríkjanna í bönkum.
Þá má benda á að ýmis íþyngjandi ákvæði í lögum eru látin gilda um fyrirtæki sem eru að meiri hluta í
ríkiseigu og geta skaðað samkeppnishæfi þeirra. Einnig getur stefna ríkis að eiga ákveðinn hundraðshlut
í viðskiptabanka orðið bankanum sjálfum til trafala, t.d. ef bankinn þarf að leitast við að styrkja
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eiginfjárgrunn sinn. Í slíkum tilfellum ef ríkissjóður yrði að leggja banka til meiri fjármuni, yrði jafnframt
að afla viðhlítandi samþykkis Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) og löggjafans. Það gæti hins vegar tekið of
langan tíma í tilfelli fjármálafyrirtækis og gæti neytt það í að skerða arðgreiðslur til hluthafa til að styrkja
eiginfjárgrunn sinn, en lækkun á arðgreiðslum gæti leitt til lækkunar á markaðsvirði undirliggjandi
hlutabréfa og sett þannig bankann í verri stöðu en áður. Jafnframt má geta þess að stjórnvöld geta
gætt hagsmuna almennings með lagasetningu og sérstökum eftirlitsstofnunum vegna starfsemi
fjármálafyrirtækja. Aftur á móti má ekki líta framhjá því að stjórnvöld á Vesturlöndum hafa talið
mikilvægt að eignarhald á bönkum sé að hluta til hjá ríkissjóðum á meðan endurskipulagning og
endurreisn fjármálamarkaða stendur yfir. Þannig geta stjórnvöld beitt sér sem eigendur jafnframt sem
eftirlitsaðilar í starfsemi þjóðhagslegra mikilvægra aðila.
Að lokum má ekki líta fram hjá þeirri staðreynd að fórnarkostnaður ríkissjóðs vegna eignarhalds í
þremur stærstu viðskiptabönkunum er einnig töluverður vegna vaxtagreiðslna á þeim
ríkisskuldabréfum sem gefin voru út til að fjármagna eigið fjár framlag ríkissjóðs til viðskiptabankanna.
Frá vaxtaákvörðun peningastefnunefndar þann 4. nóvember 2015 hafa vextir á viðskiptareikningum
innlánsstofnana numið 5,5% en þeir ákvarða vaxtastig RIKH 18 skuldabréfanna. Unnt er að meta
árlegan fórnarkostnað annaðhvort út frá upphaflegu hlutafjárframlagi til viðskiptabankanna, sem nam
138,2 ma.kr., eða út frá hlut ríkissjóðs í eigin fé hluthafa bankanna þann 30. september 2015, sem nam
280,0 ma.kr. Samkvæmt fyrri mælikvarðanum, sem sýnir fjármagnsskostnað ríkisjóðs vegna
eignarhlutanna, er árlegur fórnarkostnaður 7,6 ma.kr. en samkvæmt síðari mælikvarðanum er
fórnarkostnaðurinn 15,4 ma.kr. Þannig hefur raunverulegur vaxtakostnaður ríkissjóðs á sex ára
tímabilinu frá 2010 til 2015 vegna hlutafjárframlags til viðskiptabankanna numið 39,9 ma.kr. Hins vegar
hefur ríkissjóður borið úr meira úr býtum vegna hlutdeildar í arðgreiðslum þessara félaga sem nam
56,6 ma.kr. á sama tímabili.
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Samantekt og niðurstöður
Ríkissjóður Íslands stofnaði Landsbankann og lagði honum til hlutafé á grundvelli neyðarlaganna
svokölluðu, sem samþykkt voru á Alþingi þann 6. október 2008. Í fjárlögum fyrir árin 2015 og 2016
koma fram áætlanir stjórnvalda um að hefja sölu á allt að 30,0% eignarhlut í Landsbankanum.
Samkvæmt ákvæði 1. gr. laga nr. 155/2012 er ráðherra heimilt að selja eignarhlut ríkisins í
Landsbankanum umfram 70,0% eignarhlut að tveimur skilyrðum uppfylltum: (1) heimild í fjárlögum
fyrir sölunni og (2) tillögu frá Bankasýslu ríkisins um sölu. Þar sem ríkissjóður heldur nú á 98,2% hlut í
Landsbankanum er ráðherra því að svo stöddu heimilt að selja 28,2% hlut í bankanum að uppfylltum
fyrrgreindum skilyrðum og gaf Bankasýsla ríkisins til kynna með bréfi til ráðherra þann 9. september
2015 að stofnunin muni leggja fram tillögu þar að lútandi. Þrátt fyrir að engin sala á eignarhlut í
Landsbankanum hafi átt sér stað hefur ríkissjóður þegar endurheimt 43,5% af upphaflegu 122,0 ma.kr.
fjárframlagi með arðgreiðslum.
Eignarhlutur ríkisins í Landsbankanum er stærsta eign ríkissjóðs, hvort sem litið er til bókfærðs virðis
eignarhlutarins á ríkisreikningi eða til hluts ríkisins í eigin fé hluthafa bankans. Þá samsvarar
eignarhlutur ríkisins í bankanum í árslok 2014 mun hærra hlutfalli af VLF en eignarhlutir ríkisins í FBA,
Búnaðarbanka Íslands og Landsbanka Íslands til samans í árslok 1997 sem og eignarhlutum annarra
Evrópuríkja í viðskiptabönkum nú.
Höfuðmarkmið Bankasýslu ríkisins með sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, eins og
Landsbankanum, er að tryggja að fyrirsjáanlegt sé að endurheimtur á fjárframlögum ríkissjóðs geti
verið hámarkaðar. Bankasýsla ríkisins hefur hingað til ekki talið rétt að hefja sölu á eignarhlut í
Landsbankanum heldur álitið farsælla að endurheimta fjárframlög með sérstökum arðgreiðslum frá
bankanum. Hins vegar telur stofnunin nú eftir mat á fjórum efnahagslegum viðmiðum um
efnahagslegan stöðugleika, verðmat á hlutabréfum í fjármálafyrirtækjum, fjárhagslegt bolmagn
mögulegra kaupenda og stöðu Landsbankans að rétt sé að hefja sölumeðferð á eignarhlutum í
bankanum.
Bankasýsla ríkisins mun leggja fram tillögu til ráðherra um sölu í samræmi við ákvæði 1. gr. laga nr.
155/2012 á fyrsta ársfjórðungi 2016. Stofnunin hefur vegið og metið fjölmargar aðferðir við
endurheimtur á fjárframlögum ríkissjóðs til bankans. Telur Bankasýsla ríkisins á þessari stundu líklegast
að hún muni leggja fram sem aðaltillögu til ráðherra sölu á allt að 28,2% eignarhlut ríkisins í
Landsbankanum með almennu útboði og skráningu hluta á skipulegan verðbréfamarkað. Þá telur
stofnunin ákjósanlegt að ráðast í útgreiðslu á viðeigandi fjárhæð af eigin fé Landsbankans áður en hafist
verði handa við sölu á eignarhlutum í bankanum. Að mati Bankasýslu ríkisins uppfyllir almennt útboð
og skráning hluta á skipulegan verðbréfamarkað öll skilyrði meginreglna sem gilda um sölumeðferð
eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum, sbr. lög nr. 88/2009 og lög nr. 155/2012.
Eins og fram kemur í áætluðu sjóðsstreymisyfirliti ríkissjóðs í fjárlögum fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir
söluandvirði allt að 30,0% eignarhlutar muni nema 71,3 ma.kr. Til samanburðar samsvarar 28,2% hlutur
ríkissjóðs í bókfærðu eigin fé hluthafa Landsbankans þann 30. september 2015 71,2 ma.kr. Ef einungis
er litið til þeirrar fjárhæðar sem unnt verður að afla með sölunni, án tillits til verðmats undirliggjandi
hlutabréfa, telur Bankasýsla ríkisins að innlendir fjármálamarkaðir hafi ekki bolmagn til að meðtaka svo
stórt útboð. Til að raska ekki framboði á innlendum fjármálamörkuðum telur stofnunin rétt að miða
við lægri fjárhæð og hlutdeild í hlutafé bankans við fyrstu sölu á eignarhlut í honum. Verði hlutir hins
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vegar boðnir til sölu á bæði innlendum og erlendum fjármálamörkuðum telur Bankasýsla ríkisins að
fyrrnefnd fjárhæð sé ekki of há. Einnig er mikilvægt að halda þessum sjónarmiðum til haga við frekari
sölu eignarhluta.
Áður en ráðist er í fyrstu sölu á eignarhlut ríkisins Í Landsbankanum telur stofnunin mikilvægt að
stjórnvöld gefi til kynna hversu stórum eignarhlut ríkissjóður eigi að halda á til frambúðar til að minnka
óvissu sem fjárfestar kunni að standa frammi fyrir við ákvörðun um kaup á hlutum í Landsbankanum.
Áhyggjur væntanlegra kaupenda gætu snúið að því hvort að þeir verði minnihluta eigendur í félagi
andspænis ráðandi hluthafa og hversu mikið væntanlegt framboð geti verið á hlutabréfum inn á
markað í náinni framtíð. Slík stefnumörkun um framtíðareignarhald getur haft jákvæð áhrif á verðmat
og eftirspurn væntanlegra kaupenda á hlutum í bankanum.
Í framhaldi af birtingu þessarar skýrslu mun Bankasýsla ríkisins óska eftir yfirlýsingum um áhuga af
hálfu aðila sem vilja starfa með stofnuninni sem ráðgjafar í fyrirhuguðu söluferli og taka fyrstu skref í
átt að ráðningu viðeigandi ráðgjafa. Þá mun stofnunin vera reiðubúin til þess að kynna efni skýrslu
þessarar fyrir fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis við fyrsta tækifæri sem og
fulltrúum þingflokka allra stjórnmálaflokka, ef slík beiðni berst. Gerir Bankasýsla ríkisins ráð fyrir, ef
ákvörðun ráðherra um sölumeðferð liggur fyrir vorið 2016, að unnt verði að ljúka sölu á síðari hluta
þess árs í samræmi við áherslur ráðherra í fjárlögum fyrir árið 2016.
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Viðauki A: Greining á fjárhagslegu bolmagni væntanlegra kaupenda
 Inngangur
Áður en ráðist er í sölu á eignarhlutum ríkisins í Landsbankanum er mikilvægt að reyna að greina hversu
mikið bolmagn fjármálamarkaðir og kaupendur hlutabréfa hafa. Fjárhagslegt bolmagn má meta út frá
hversu miklu fjármagni væntanlegir kaupendur geta ráðstafað til kaupanna óháð verðmati á
undirliggjandi hlut. Niðurstaða bolmagnsgreiningar gefur síðan til kynna hversu stóran hlut í
Landsbankanum Bankasýsla ríkisins mun telja ráðlegt að selja miðað við verðmat á hverjum hlut en
slíkt verðmat verður gert í samráði við ráðgjafa síðar í söluferli.
Mynd A1: Útgefendur hlutabréfa, kaupendur þeirra og markaðir
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Til að meta fjárhagslegt bolmagn væntanlegra kaupenda er mikilvægt að gera sér grein fyrir því (1)
hverjir geti verið væntanlegir kaupendur á hlut í Landsbankanum, (2) hvaða takmörkunum fjárhagslegt
bolmagn þeirra til þátttöku er háð vegna laga, reglna eða fjárfestingarstefnu, (3) hvort að væntanlegir
kaupendur hafi viðbótar svigrúm og (4) hvernig til hafi tekist með sölu eignarhluta og útboðum á
hlutafé að undanförnu. Þar sem greining á fjárhagslegu bolmagni væntanlegra kaupenda á eignarhlut
í Landsbankanum miðar við að hlutir í bankanum verði seldir samhliða skráningu á skipulegum
verðbréfamarkaði er mikilvægt að greina þróun og stöðu innlends hlutabréfamarkaðar áður en lengra
er haldið.
Mat á fjárhagslegu bolmagni er einvörðungu miðað við eignarhlut sem sem fyrirsjáanlegt er að verði
seldur í náinni framtíð. Þann 30. september 2015 nam eigið fé þriggja stærstu viðskiptabankanna
samtals 617,0 ma.kr. Þar af nam hlutur ríkissjóðs í bókfærðu eigin fé hluthafa 280,0 ma.kr. Þar af nam
hlutur ríkissjóðs í eigin fé hluthafa Landsbankans 247,9 ma.kr. en skv. lögum nr. 155/2012 er heimild
til sölu á 28,2% hlut í bankanum, sem samsvaraði 71,2 ma.kr. af bókfærðu eigin fé hluthafa hans. Eins
og fram kemur í fjárlögum fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir söluandvirði að fjárhæð 71,3 ma.kr. í áætluðu
sjóðsstreymisyfirliti ríkissjóðs fyrir það ár. Einskorðast eftirfarandi greining á fjárhagslegu bolmagni við
sölu á þeim eignarhlut í Landsbankanum, þótt einnig sé heimild skv. sömu lögum að selja eignarhluti
ríkissjóðs í Arion banka og Íslandsbanka. Þrátt fyrir að engar ákvarðanir liggi fyrir um sölu á öðrum
eignarhlutum ríkissjóðs eða annarra eigenda á hlutafé þriggja stærstu viðskiptabankanna er mikilvægt
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að líta ekki framhjá þeim möguleika að slíkir eignarhlutir geti verið boðnir til sölu á næstu misserum á
innlendum markaði. Þann 30. september 2015 nam markaðsvirði skráðra hlutabréfa á innlendum
markaði 935,8 ma.kr. og eignir lífeyrissjóða, stærstu fagfjárfesta á innlendum markaði, samtals 3.139,7
ma.kr., en fjárfestingar þeirra í innlendum hlutabréfum 490,1 ma.kr.
Tafla A1: Eigið fé þriggja stærstu viðskiptabankanna, hlutur eigenda þeirra og heimildir til sölu þeirra
skv. lögum nr. 155/2012 þann 30. september 2015 (fjárhæðir í ma.kr)
Hlutur ríkissjóðs
Hlutur annarra
Eigið fé hluthafa
Söluheimild

Arion banki
22,6
151,0
173,5

Íslandsbanki
9,5
181,4
191,0

Landsbankinn
247,9
4,6
252,5

Samtals
280,0
336,9
617,0

22,6

9,5

71,2

103,3

 Innlendir hlutabréfamarkaðir
Í árslok 2014 var Össur hf. stærsta einstaka félagið á markaði með markaðsvirði að fjárhæð 163,8 ma.kr.
Næst stærsta félagið var Icelandair hf. Í töflu A2 er að finna upplýsingar um markaðsvirði skráðra félaga
á Aðallista Kauphallar í árslok 2014, eignarhald þeirra, flot (e. float) og fjölda hluthafa.78
Tafla A2: Markaðsvirði skráðra félaga á Aðallista Kauphallar Íslands 31. desember 2014 (fjárhæðir í
ma.kr.)79

Auðkenni
OSSR IR
ICEAIR IR
MARL IR
GRND IR
HAGA IR
EIM IR
VIS IR
BNORDIK IR
TM IR
REGINN IR
SJOVA IR
N1 IR
VOICE IR
NYHR IR
Samtals

Markaðsvirði
163,8
107,0
101,5
61,6
47,4
47,4
22,6
21,6
20,0
19,4
19,0
16,2
11,9
2,1
661,7

Eignarhald í
% tuttugu
stærstu
94,9%
76,5%
81,1%
91,1%
72,7%
82,0%
68,5%
69,7%
78,3%
84,7%
76,5%
83,5%
90,2%
80,7%

Flot %
49,4%
99,2%
59,6%
45,9%
77,7%
52,8%
84,8%
89,5%
84,9%
87,4%
73,5%
69,7%
100,0%
25,3%
67,7%

Eignarhald
lífeyrissjóða
22,9%
44,9%
28,6%
26,7%
44,5%
36,0%
41,3%
0,0%
42,5%
43,3%
37,9%
51,8%
41,3%
24,2%
32,7%

Markaðsvirði
eignarhlutar
lífeyrissjóða
37,6
48,1
29,0
16,4
21,1
17,1
9,3
8,0
8,4
7,2
8,4
4,9
0,5
216,5

Fjöldi
hluthafa
3.272
2.099
1.864
2.036
1.124
1.101
1.067
1.660
628
3.011
2.403
409
329
-

Íslenskir lífeyrissjóðir eru stærstu eigendur skráðra hlutabréfa í kauphöll. Á lista yfir tuttugu stærstu
hluthafa í árslok 2014 fóru þeir samtals með 32,7% eða sem samsvarar 216,5 ma.kr. Til samanburðar
þá var eign lífeyrissjóða í innlendum hlutabréfum 385,7 ma.kr. í árslok 2014 (skráðum og óskráðum),
skv. tölum frá Seðlabanka Íslands. Annar stærsti eigendahópur skráðra félaga eru fjárfestingarsjóðir
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Flothlutfall (e. float %) er það hlutfall hlutabréfa sem talin eru vera í eigu fjárfesta sem myndu versla með þau
á markaði en ekki halda á þeim til frambúðar.
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Heimild: OMX Iceland, Bloomberg og ársreikningar viðkomandi félaga.
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sem halda á 119,8 ma.kr. Í þessum hópi eru m.a. erlendir langtímafjárfestar í Össuri hf., Marel hf. og
Eimskip hf. Á eftir þeim koma síðan innlend eignarhalds- og fjárfestingarfélög sem halda á 69,7 ma.kr.
og innlendir hlutabréfasjóðir, sem er stýrt af rekstrarfélögum, sem eru í stærstu tilvikum dótturfélög
stærstu viðskiptabankanna, með 68,5 ma.kr. á sínum bókum. Aðrir aðilar halda síðan á lægri
fjárhæðum. Hlutabréfasjóðirnir eru líklegir kaupendur í nýskráningum en tengsl við bankana,
móðurfélögin, gætu mögulega haft takmarkandi áhrif á heimildir þeirra til að fjárfesta. Lífeyrissjóðir
eru á meðal stærstu fjárfesta í hlutabréfasjóðum. Þann 31. desember 2014 voru fjárfestingar
lífeyrissjóða í innlendum hlutabréfasjóðum 51,7 ma.kr. Flotið á hlutabréfamarkaði var í lok árs talið
nema um 67,7% eða 447,8 ma.kr. Ef litið er til samsetningar eignarhalds á skráðum hlutabréfum á
aðallista Kauphallar má ætla að af tuttugu stærstu eigendum haldi erlendir aðilar á 19,7% á móti 61,0%
hjá innlendum aðilum. Ef horft er á markaðinn í heild sinni má ætla að þessi sömu hlutföll séu 22,5%
hjá erlendum aðilum og 77,5% hjá innlendum aðilum.
Tafla A3: Eigendur skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands 31.12.2014 (fjárhæðir í ma.kr.) 80
Fjárhæð
216,5
119,8
69,7
68,5
19,9
8,2
5,7
3,3
3,1
19,5
534,0
127,6
661,7

Hlutfall
32,7%
18,1%
10,5%
10,4%
3,0%
1,2%
0,9%
0,5%
0,5%
2,9%
80,7%
19,3%
100,0%

Flot

447,8

67,7%

Innlendir aðilar
Erlendir aðilar
Tuttugu stærstu eigendur

403,6
130,5
534,0

61,0%
19,7%
80,7%

Innlendir aðilar
Erlendir aðilar
Alls fyrir markaðinn

512,9
148,7
661,7

77,5%
22,5%
100,0%

Innlendir lífeyrissjóðir
Aðrir fjárfestingarsjóðir
Innlend eignarhalds- og fjárfestingarfélög
Innlendir hlutabréfasjóðir
Lánastofnanir
Hlutabréf á safnreikningum
Eigin bréf
Tryggingafélög
Einstaklingar
Aðrir
Samtals tuttugu stærstu
Aðrir hluthafar
Samtals

Frá áramótum hefur markaðsvirði skráðra hlutabréfa á innlendum markaði aukist mikið, bæði vegna
hækkunar á verði hlutabréfa og vegna skráningar þriggja nýrra félaga. Þannig hækkaði markaðsvirði
hlutabréfa á Aðallista Kauphallar úr 661,2 ma.kr. þann 31. desember 2015 í 999,2 ma.kr. þann 30.
nóvember 2015.
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Heimild: Kauphöll, ársskýrslur viðkomandi félaga og Bankasýsla ríkisins.
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Tafla A4: Markaðsvirði félaga á aðallista Kauphallar 31. desember 2014 og 30. nóvember 2015
(fjárhæðir í ma.kr.)81
Félag
Össur hf.
Marel hf.
Icelandair Group hf.
HB Grandi hf.
Reitir fasteignafélag hf.
Hagar hf.
Eimskipafélag Íslands hf.
Síminn hf.
P/F BankNordik
Eik fasteignafélag hf.
Reginn hf.
Vátryggingafélag Íslands hf.
Sjóvá hf.
N1 hf.
Tryggingamiðstöðin hf.
Fjarskipti hf.
Nýherji hf.
Samtals

Auðkenni
OSSR IR
MARL IR
ICEAIR IR
GRND IR
REITIR IR
HAGA IR
EIM IR
SIMINN IR
BNORDIK IR
EIK IR
REGINN IR
VIS IR
SJOVA IR
N1 IR
TM IR
VOICE IR
NYHR IR

31. desember 2014
163,8
101,5
107,0
61,6
47,4
47,4
21,6
19,4
22,6
19,0
16,2
20,0
11,9
2,1
661,6

30. nóvember 2015
198,6
186,8
159,8
73,3
63,0
51,7
48,9
32,8
28,8
27,6
27,1
21,8
20,5
19,4
17,2
16,0
6,0
999,2

 Væntanlegir kaupendur á eignarhlut í Landsbankanum
Innlendir fagfjárfestar
Búast má við því að stærstur hluti væntanlegra kaupenda á eignarhlut í Landsbankanum verði innlendir
fjárfestar, annars vegar fagfjárfestar og hins vegar einstaklingar. Fagfjárfestum mætti svo skipta enn
frekar í tvo flokka, lífeyrissjóði og aðra sjóði (verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir). Eins og
þegar hefur komið fram eru lífeyrissjóðir stærstu eigendur hlutabréfa á aðallista Kauphallar með 32,7%
hlut, ef einungis er litið til 20 stærstu eigenda hvers skráðs félags, og samsvaraði hlutur þeirra til 216,5
ma.kr. Þann 31. desember 2014 námu eignir lífeyrissjóða í innlendum hlutabréfum, bæði skráðum og
óskráðum, samtals 385,7 ma.kr., en 490,1 ma.kr. þann 30. september 2015 Þann 31. desember 2014
námu eignir annarra sjóða í innlendum hlutabréfum samtals 97,8 ma.kr. en 129,9 ma.kr. þann 30.
september 2015. Má rekja hækkun á markaðsvirði hlutabréfa þessara sjóða til hækkunar á markaði en
verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðum fjölgaði einungis um þrjá á tímabilinu eða úr 156
sjóðum þann 31. desember 2014 í 159 sjóði þann 30. september 2015. Þess má geta að lífeyrissjóðirnir
eru sjálfir fjárfestar í þessum sjóðum, en 30. september 2015 nam fjárfesting þeirra 68,1 ma.kr. í
innlendum hlutabréfasjóðum og 76,9 ma.kr. í verðbréfasjóðum (blönduðum sjóðum og
skuldabréfasjóðum).
Eignir innlendra lífeyrissjóða hafa vaxið meira en VLF undanfarin ár. Í árslok 1997 samsvöruðu eignir
þeirra 67,7% af VLF sama árs en í árslok 2014 var samsvarandi hlutfall 147,5%. Hefur hlutfall þetta jafnt
og þétt hækkað úr 104,3% árið 2008 eftir að hafa fallið frá árinu 2006 úr 126,1%. Í árslok 2014 námu
eignir íslenskra lífeyrissjóða hærra hlutfalli af VLF en lífeyrissjóðir annarra ríkja innan OECD, að frátöldu
Hollandi. Til að meta hámarks bolmagn lífeyrissjóða til fjárfestinga í eigin fé viðskiptabanka þarf fyrst
að gera samanburð á eignum þeirra og eigin fé innlánsstofnana. Þá þarf einnig að kanna hvaða hlutfall
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Heimild: Bankasýsla ríkisins, Kauphöll og Bloomberg.
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eigna þeirra liggur í lausu fé og bankainnstæðum og innlendum hlutabréfum til að geta metið
viðbótarfjárfestingargetu.
Mynd A2 sýnir sjóðsstreymi lífeyrissjóðanna á árinu 2014 en það gaf til kynna fjárhagslegt bolmagn
þeirra til þáttöku í nýjum fjárfestingum á því ári. Verði sjóðsstreymi lífeyrissjóðanna svipað næstu árin
væri unnt að nálgast fjárhagslegt bolmagn til kaupa á eignarhlutum í Landsbankanum. Í fyrsta lagi námu
iðgjöld þeirra að frádregnum lífeyrisgreiðslum 42,7 ma.kr. Þá námu fjárfestingartekjur eins og vextir og
arður 81,5 ma.kr. og afborganir verðbréfa 81,5 ma.kr. Nam samtals innstreymi fyrir sölu og kaup á
verðbréfum því samtals 227,7 ma.kr. á árinu. Á árinu 2014 seldu lífeyrissjóðirnir samtals verðbréf fyrir
232,6 ma.kr., þar af verðbréf með breytilegum tekjum fyrir 148,6 ma.kr. og verðbréf með föstum
tekjum fyrir 84,0 ma.kr. Jafnframt keyptu þeir verðbréf fyrir samtals 451,1 ma.kr., þar af verðbréf með
breytilegum tekjum fyrir 231,8 ma.kr. og verðbréf með föstum tekjum fyrir 219,3 ma.kr. Hrein
fjárfesting í verðbréfum með breytilegum tekjum, þ.m.t. hlutabréfum, nam því 83,1 ma.kr. Á árinu
2014 var sjóðstreymi lífeyrissjóðanna neikvætt um 26,0 ma.kr.
Mynd A2: Sjóðsstreymi lífeyrissjóðanna árið 2014 (fjárhæðir í ma.kr.)82

Iðgjöld

141,8

Lífeyrir

(99,1)

Fjárfestingartekjur

81,5

Afborganir verðbréfa

103,5

Sala á verðbréfum með breytilegum tekjum

148,6

Kaup á verðbréfum með breytilegum tekjum

(231,8)

Sala á verðbréfum með föstum tekjum

84,0

Kaup á verðbréfum með föstum tekjum

(219,3)

Aðrar fjárfestingar og útgreiðslur

(35,3)
(400)

(300)

(200)

(100)

-

100
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Þrátt fyrir að ekki liggi fyrir á þessari stundu spá um sjóðsstreymi lífeyrissjóðanna næstu árin ættu
fyrrgreindar stærðir að gefa til kynna fjárhagslegt bolmagn þeirra til fjárfestinga í nýjum hlutabréfum.
Þá er unnt að leggja huglægt mat á þróun sjóðstreymis lífeyrissjóðanna miðað við núverandi stöðu á
skuldabréfamarkaði. Þannig er viðbúið að lífeyrissjóðir þurfi að ráðstafa vöxtum og afborgunum af
skuldabréfum ríkissjóðs og Íbúðalánasjóðs sem ekki er líklegt að þurfi að endurfjármagna.
Eignastaða lífeyrissjóðanna gæti einnig gefið til kynna fjárhagslegt bolmagn þeirra til fjárfestinga í
eignarhlutum í viðskiptabönkum. Hins vegar er mikilvægt að setja hana í samanburð við stærð
innlánsstofnana en ein mesta áskorunin við sölu á hlutafé í þremur stærstu viðskiptabönkum landsins
á innlendum mörkuðum er hversu hátt það er að fjárhæð miðað við VLF, virði skráðra hlutabréfa á
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innlendum markaði og eignir lífeyrissjóða. Mynd A3 sýnir þróun á eignum lífeyrissjóðanna að
frádregnum innlendum hlutabréfum og á eigin fé innlánsstofnana frá 31. desember 1997 til 30.
september 2015. Með því að bera saman hlutföll þessara tveggja stærða er unnt að mæla fjárhagslegt
bolmagn lífeyrissjóðanna til að fjárfesta í eigin fé innlánsstofnana, eins og þriggja stærstu
viðskiptabankannna, óháð því hvort að þeir haldi á hlutabréfum í þeim eða ekki. Þann 31. desember
1997 nam eigið fé innlánsstofnana 24,5 ma.kr. en eignir lífeyrissjóðanna 352,7 ma.kr. og fjárfestingar
þeirra í innlendum hlutabréfum 22,6 ma.kr. og því eignir að frádregnum innlendum hlutabréfum 330,1
ma.kr. Þannig nam hlutfallið á milli þessara stærða 13,5x sem sýndi gríðarlega mikið fjárhagslegt
bolmagn lífeyrissjóða til að fjárfesta í eignarhlutum sem ríkissjóður seldi í Búnaðarbanka Íslands og
Landsbanka Íslands. Á tímabilinu 1997 til 2003 fjölgaði innlánsstofnunum og efnahagsreikningar þeirra
stækkuðu m.a. vegna samruna og breytinga á starfsleyfum fjárfestingarbanka og hafði fyrrgreint
hlutfall fallið niður í 6,6x í árslok 2003. Þann 30. september 2015 nam hlutfallið svo 4,3x og var það
töluvert lægra en það var að meðaltali á tímabilinu sem hér er sýnt eða 6,1x. Er þetta lága hlutfall
tilkomið m.a. vegna þess að frá 31. desember 2009, þegar endanlegir efnahagsreikningar nýju
bankanna lágur fyrir, og fram til 30. september 2015 jókst eigið fé innlánsstofnana um 97,6% en eignir
lífeyrissjóðanna að frádregnum innlendri hlutabréfaeign um 51,4%. Mætti því segja að þrátt fyrir vöxt
og stærð lífeyrissjóðanna að þá er fjárhagslegt bolmagn þeirra til fjárfestingar í eigin fé innlánsstofnana
að meðaltali lægra en það hefur verið undanfarin ár, m.a. vegna enn meiri vaxtar á eigin fé
innlánsstofnana.
Mynd A3: Þróun á eignum lífeyrissjóða og eigin fé innlánsstofnana 1997-2015 (fjárhæðir í ma.kr.)83
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Greining á fjárhagslegu bolmagni lífeyrissjóðanna þarf einnig að ná til þess hversu háu hlutfalli af
eignum sínum þeir ráðstafa nú til fjárfestinga í hlutabréfum og hversu hátt hlutfall eigna sé varðveitt í
sjóði eða bankainnstæðum. Ef hlutfall eigna sem ráðstafað er til innlendra hlutabréfa væri lægra en
sögulegt meðaltal mætti ætla að öllu jöfnu að lífeyrissjóðir hefðu svigrúm til að auka fjárfestingar í
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70

hlutabréfum. Að sama skapi mætti gera ráð fyrir því að ef hlutfall eigna í formi innstæðna væri hátt
væri einnig svigrúm hjá lífeyrissjóðum að auka fjárfestingar í öðrum eignum.
Mynd A4 sýnir hlutfall eigna lífeyrissjóða sem ráðstafað hefur verið til fjárfestinga í innlendum
hlutabréfum annars vegar og í sjóði og bankainnstæðum hins vegar. Á tímabilinu hafa að meðaltali
4,0% af eignum verið í sjóði og bankainnstæðum en 9,2% í innlendum hlutabréfum. Þann 30.
september 2015 nam hlutfall eigna í sjóði og bankainnstæðum hins vegar 4,7% og hlutfall í innlendum
hlutabréfum 15,6%. Það gefur til kynna í raun örlítið svigrúm til ráðstöfunar viðbótarfjármuna til
fjárfestinga í hlutabréfum miðað við sögulegt hlutfall. Þess ber þó að geta að lífeyrissjóðirnir héldu á
samtals 490,1 ma.kr. í innlendum hlutabréfum þann 30. september 2015. Er svigrúm lífeyrissjóðanna
til að fjárfesta í eignarhlutum í nýjum félögum með sölu hlutabréfa í öðrum félögum því töluvert.
Mynd A4: Hlutfall af hreinni eign til greiðslu lífeyris í sjóði og bankainnstæðum og í innlendum
hlutabréfum84
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Gera má ráð fyrir því að lífeyrissjóðirnir muni hins vegar hafa áhuga að fjárfesta í eignarhlutum í
viðskiptabönkum einfaldlega vegna þess að þeir halda ekki á neinum fjárfestingum í þeim, ef
undanskilin eru skuldabréf, en þann 30. september 2015 héldu lífeyrissjóðir á skuldabréfum útgefnum
af innlánsstofnunum að fjárhæð 71,3 ma.kr. sem samsvaraði 2,3% af hreinni eign til greiðslu lífeyris.
Hlutdeild innlendra viðskiptabanka í virði skráðra hlutabréfa í lok hvers árs var á bilinu 23,5% til 33,4%
á árunum 1998 til 2003 eftir að sölu ríkisins á eignarhlutum í Búnaðarbanka Íslands, FBA og Landsbanka
Íslands var lokið. Þetta hlutfall hækkaði verulega á tímabilinu 2004 til 2007 en frá árslokum 2009 hefur
enginn innlendur viðskiptabanki verið með skráð hlutabréf á innlendum markaði. Til samanburðar má
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nefna að hlutdeild banka í FTSEurofirst 300 vístölunni var á bilinu 10,4% til 23,4% frá 31. desember
2001 til 30. nóvember 2015, er hún nam 13,3%, en á þessu tímabili var hún að meðaltali 17,2%.
Mynd A5: Markaðsvirði skráðra hlutabréfa íslenskra viðskiptabanka 1997-2014 (fjárhæðir í ma.kr.)85
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Í eftirfarandi töflu A5 má sjá nálgun á markaðsvirði hlutabréfa í bönkum miðað við að hlutdeild þeirra
á markaði liggi á bilinu 10,0% til 30,0%, miðað við markaðsvirði skráðra hlutabréfa á bilinum 750,0
ma.kr. til 1.250,0 ma.kr. Með því að miða við núverandi stærð hlutabréfamarkaðar má gera sér grein
fyrir því hversu mikið bolmagn markaðir hafa til að taka við frekari útboðum á hlutabréfum í innlendum
viðskiptabönkum.86

85

Heimild: Kauphöll, Bloomberg og Bankasýsla ríkisins. Markaðsvirði félaga sem höfðu starfsleyfi sem
viðskiptabanki einhvern tímann á tímabilinu 1997-2014.
86
Þetta er alls ekki fullkominn mælikvarði þar sem hann tekur ekki tillit til flotvægis hlutabréfa, þ.e. til þeirra
hlutabréfa sem talin eru ganga kaupum og sölum á eftirmarkaði, en í árslok 2014 nam flot 67,7% af markaðsvirði
hlutabréfa á Aðallista Kauphallar eða 447,8 ma.kr.
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Tafla A5: Nálgun á markaðsvirði skráðra hlutabréfa í viðskiptabönkum miðað við hlutdeild þeirra í
virði allra skráðra hlutabréfa
Markaðsvirði
750,0
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1.250,0
1.500,0

Hlutur skráðra hlutabréfa í viðskiptabönkum m.v. markaðsvirði hlutabréfa
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Þá má ekki líta fram hjá því að viðbúið er að hlutabréf í Landsbankanum geti orðið nokkurs konar
viðmiðunar verðbréf (e. benchmark instrument) sem fjárfestar munu vilja eiga í eignasafni sínu og sá
fjármálagerningur sem endurspegli vel hagkerfi Íslands. Þar af leiðandi má búast við því að hlutabréf í
Landsbankanum hafi stórt vægi í hlutabréfavístölum í framtíðinni.

Innlendir einstaklingar
Erfitt er að leggja hlutlægt mat á fjárhagslegt bolmagn einstaklinga að fjárfesta í eignarhlut í
Landsbankanum. Ef litið er á eignarhald skráðra innlendra hlutafélaga í sögulegu samhengi þá virðast
mun færri einstaklingar halda á hlutabréfum í þeim en áður fyrr. Í árslok 2014 var fjöldi hluthafa mestur
hjá Össuri hf. (3.272) og svo hjá Sjóvá hf. (3.011) af skráðum félögum í Kauphöll. Til samanburðar voru
hluthafar í Glitni, Kaupþingi og Landsbanka Íslands á bilinu tíu til þrjátíu þúsund á árunum 2005 til 2007.
Greining á framtölum einstaklinga sýnir að hlutabréfaeign einstaklinga var mun lægri í árslok 2014 en
hún hefur verið undanfarin ár. Samkvæmt framtölum áttu einstaklingar 53,3 ma.kr. í hlutabréfum í
árslok 2014 og 50.159 fjölskyldur töldu fram hlutabréfaeign.87 Mynd A6 sýnir annars vegar hlutfall
framteljenda sem eiga hlutabréf, er nam 19,7% í árslok 2014, og hins vegar hlutfall hlutabréfa af
eignum framteljenda, sem nam 1,3% á sama tíma. Á tímabilinu 1997 til 2014 nam fyrra hlutfallið að
meðaltali 21,9% og hið síðara 2,6% og virðist því hlutabréfaeign einstaklinga vera lægri í árslok 2014
en hún hefur verið að meðaltali á tímabilinu.

87

Eins og bent er á í Tíund riti Ríkisskattsjóra í október 2015 er hlutafé talið fram á nafnverði og því gefur þessi
fjárhæð takmarkaðar upplýsingar um raunverulegt verðmæti þeirra.
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Mynd A6: Hlutfall framteljenda sem eiga hlutabréf 1997-201488
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Á undanförnum árum hefur einnig orðið gríðarlega mikil fækkun á framteljendum með arðstekjur af
hlutabréfum en að sama skapi mikil aukning á fjölda framteljenda með vaxtatekjur af
bankainnstæðum, eins og kemur fram á mynd A7. Á árinu 2014 voru framteljendur með arð af
hlutabréfum 13.007 en framteljendur með vexti af innstæðum í bönkum 178.792. Er athyglisvert
hversu mikil breyting átti sér stað á samsetningu fjármagnstekna frá og með árinu 2008. Til
samanburðar má nefna að fjöldi framteljenda með vexti af innstæðum í bönkum var u.þ.b. þrefalt hærri
árið 2014 en hann var 2004 en fjöldi framteljenda með arð af hlutabréfum var á árinu 2014 um einn
þriðji hluti þess sem hann var árið 2004. Gefur þessi greining til kynna að ákveðið svigrúm sé til staðar
að umbreyta sparnaði einstaklinga úr innstæðum í bönkum yfir í hlutabréf.

88

Heimild: Ríkisskattstjóri.
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Mynd A7: Framteljendur með arð af hlutabréfum og vexti af innstæðum í bönkum 1997-201489
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Þrátt fyrir að greiningin hér á undan gefi til kynna ákveðið svigrúm einstaklinga til þátttöku í útboði
hlutabréfa í Landsbankanum þá er líklegt miðað við reynslu af nýlegum skráningum félaga að hlutdeild
einstaklinga í útboði verði alltaf mun lægri en hlutur fagfjárfesta. Þá verður einnig að hafa í huga að
umræða um bankakerfið í þjóðfélaginu hefur verið á neikvæðum nótum og gæti sú staðreynd dregið
úr áhuga á þáttöku.

Erlendir fjárfestar
Ein mesta áskorunin við sölu á hlutafé í þremur stærstu viðskiptabönkum landsins á innlendum
mörkuðum er hversu hátt það er að fjárhæð miðað við virði skráðra hlutabréfa á innlendum markaði.
Má búast við að eigendur hlutabréfa í þremur stærstu viðskiptabönkunum landsins þurfi einnig að líta
út fyrir landsteinana að kaupendum vilji þeir á annað borð selja allt hlutafé sitt. Erlendri eftirspurn eftir
hlutabréfum í Landsbankanum mætti skipta í tvo fjárfestahópa, annars vegar fagfjárfesta og hins vegar
fjármálafyrirtæki. Þar sem ekki er ætlunin nú að bjóða til sölu allt hlutafé í Landsbankanum verður ekki
lagt mat á fjárhagslegt bolmagn erlendra fjármálafyrirtækja, heldur einungis fagfjárfesta.
Fjárhagslegt bolmagn erlendra fagfjárfesta til að kaupa eignarhlut í Landsbankanum er óumdeilanlegt
og verður því mat á fjárhagslegri getu þeirra alltaf mun huglægara og frekar snúa að áhuga þeirra frekar
en nokkuð annað. Er því gagnlegt í því sambandi að líta til erlends eignarhalds á skráðum íslenskum
félögum, fjárfestinga erlendra aðila í verðbréfum íslenskra viðskiptabanka og til þeirra þátta sem gætu
leitt til þess að erlendir fjárfestar vildu eignast hlutabréf í íslenskum bönkum, frekar en í öðrum
evrópskum bönkum.

89

Heimild: Ríkisskattstjóri
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Eins og áður hefur komið fram áætlar Bankasýsla ríkisins að þann 31. desember 2014 hafi erlendir
aðilar haldið á 148,7 ma.kr. í hlutabréfum í skráðum félögum á Íslandi eða 22,5% af markaðsvirði félaga
á Aðallista Kauphallarinnar, eins og sjá má í töflu A6. Á meðal tuttugu stærstu hluthafa hvers félags
nam áætlaður hlutur erlendra aðila 130,5 ma.kr. Þessir aðilar eru að lang stærstum hluta sérhæfðir
fjárfestar í tveimur félögum. Af þeim sökum er ekki unnt að draga efnislegar ályktanir um fjárhagslegt
bolmagn þeirra til þáttöku enda eru engar fyrirliggjandi upplýsingar um að þeir hafi áhuga að selja hluti
í núverandi félögum og eignast hlut í viðskiptabönkum í staðinn.
Tafla A6: Eigendur skráðra hlutabréfa í lok árs 2014 eftir ríkisfangi (fjárhæðir í ma.kr.)90
Innlendir aðilar
Erlendir aðilar
Tuttugu stærstu eigendur
Innlendir aðilar
Erlendir aðilar
Alls fyrir markaðinn

Fjárhæð
403,6
130,5
534,0

Hlutfall
61,0%
19,7%
80,7%

512,9
148,7
661,7

77,5%
22,5%
100,0%

Þá má einnig líta til þátttöku erlendra aðila í fjármögnun íslenskra viðskiptabanka sem og samsetningu
fjármögnunar þeirra, eins og sýnt er á mynd A8. Þar má sjá að hlutfall erlendra skulda í fjármögnun
hækkaði úr 17,3% í árslok 1997 í 64,7% í árslok 2006. Í árslok 2014 nam þetta hlutfall hins vegar einungis
5,0% og hefur fallið stöðugt frá árslokum 2008. Á sama tíma hefur hlutur eigin fjár í fjármögnun
innlánsstofnanna aukist, eða úr 8,8% í 20,1%. Með auknum eiginfjárkröfum af hálfu eftirlitsaðila á
hendur fjármálafyrirtækja má því búast við því að erlend fjármögnun innlánsstofnana geti í ríkari mæli
verið í formi hlutafjár frekar en lánsfjár.

90

Heimild: Kauphöll, ársskýrslur viðkomandi félaga og Bankasýsla ríkisins.
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Mynd A8: Samsetning skulda og eigin fjár innlánsstofnana 1997-2014
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Samanburður á þeim fjórum innlánsstofnunum sem starfa sem viðskiptabankar á Íslandi og þeim 55
bönkum sem taka þátt í ársfjórðungslegri könnun evrópska bankaeftirlitsins (e. European Banking
Auhtority eða EBA) gefur til kynna sterka stöðu íslenskra viðskiptabanka. Mynd A9 sýnir eiginfjárþátt
A, arðsemi eigin fjár og hlutfall vandræðalána hjá þessum bönkum. Fyrir íslensku bankana er sýnt vegið
meðaltal og fyrir þá evrópsku millifjórðungsbil (e. interquartile range).91 Þannig má sjá að hlutfall
eiginfjárþáttar A var að meðaltali 25,3% hjá íslenskum viðskiptabönkum þann 30. júní 2015 og því mun
hærra en almennt hjá evrópskum bönkum á sama tíma. Arðsemi eigin fjár íslensku bankanna var að
sama skapi betri en þeirra evrópsku. Hlutfall vandræða lána íslensku bankanna var einungis örlítið
hærra en hjá þeim fjórðungi þeirra banka í Evrópu sem var með lægsta hlutfall vandræðalána.
Hafa íslenskir viðskiptabankar því mörg einkenni sem hlutabréfafjárfestar í Evrópu telja
styrkleikamerki. Eins og áður hefur komið fram er grundvallarmunur á stöðu þriggja stærstu
viðskiptabankanna nú miðað við stöðu þeirra fyrir fall fjármálamarkaða árið 2008. Í samtölum
Bankasýslu ríkisins við alþjóðlega viðurkennda fjárfestingarbanka hefur komið fram að erlendir
fagfjárfestar geti haft áhuga á þátttöku í almennu útboði á hlutum í íslenskum viðskiptabönkum.

91

Efri mörk millifjórðungsbils sýna yfir hvaða mörkum hæstu 25% bankarnir í úrtakinu eru, en lægri mörk þess
sýna undir hvaða mörkum lægstu 25% af bönkunum eru. Millifjórðungsbilið sýnir þannig innan hvaða hærri og
lægri marka helmingur úrtaksins fellur.
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Mynd A9: Vegið meðaltal helstu fjárhagshlutfalla íslenskra viðskiptabanka og millifjórðungsbil
evrópskra viðskiptabanka92
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Þá má ekki heldur líta fram hjá því að alþjóðlegir skuldabréfafjárfestar hafa fjárfest í skuldabréfum
þriggja stærstu viðskiptabankanna fyrir 700 milljónir evra. Því til viðbótar hafa skuldabréfafjárfestar á
Norðurlöndum fjárfest í skuldabréfum þeirra fyrir hundruð milljóna norskra og sænskra króna. Hafa
bankarnir því aflað sér nauðsynlegs trausts á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Þess má geta að verði
71,3 ma.kr. aflað með sölu eignarhluts í Landsbankanum samsvarar sú fjárhæð um 500 milljónum evra
til samanburðar.

 Takmarkanir á fjárfestingargetu væntanlegra kaupenda eða viðbótar svigrúm
Sá hópur væntanlegra fjárfesta í eignarhlut í Landsbankanum sem býr við mestu takmarkanir á
fjárfestingu eru lífeyrissjóðir landsins. Þannig setur ákvæði 36. gr. laga nr. 129/1997 um
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða þeim ákveðnar skorður varðandi fjárfestingar.
Í fyrsta lagi má lífeyrissjóður ekki eiga meira en 15% eignarhlut í hlutafélagi. Í öðru lagi mega
lífeyrissjóðir ekki fjárfesta fyrir meira en 10% af eignum sínum í verðbréfum útgefnum af einum og
sama lögaðila.93 Í þriðja lagi mega lífeyrissjóðir eingöngu fjárfesta í hlutabréfum sem samsvarar 60% af
heildareignum þeirra.
Miðað við eigið fé þriggja stærstu viðskiptabankanna og heildareignir lífeyrissjóðanna þann 30.
september 2015 gætu innlendir lífeyrissjóðir tæknilega keypt allt eigið fé hluthafa þeirra án þess að
92

Heimild: Árshlutaskýrslur viðskiptabankanna fyrir fyrri árshelming ársins 2015, European Banking Authority.
Eiginfjárþáttur A og hlutfall vandræðalána 30. júní sl. og arðsemi eigin fjár fyrir tólf mánaðatímabil þar á undan.
93
Þess ber að geta að skilgreiningin á lögaðila nær einnig til tengdra aðila, eins og þeir eru skilgreindir í lögum nr.
161/2002 um fjármálafyrirtæki, sem gæti haft áhrif á fjárfestingu lífeyrissjóða í Landsbankanum.

78

brjóta þær skorður sem þeim eru settar í lögum. Þrír stærstu lífeyrissjóðirnir gætu hver um sig keypt
15% hlut í hverjum banka á meðan aðrir lífeyrissjóðir væru bundnir við takmörk um 10% af eignum
sínum.94 Rétt er að geta þess að nefnd vinnur nú að mati á því hvort ástæða sé til að breyta
framangreindum takmörkunum í lögum nr. 129/1997. Ef settar yrðu síðan skorður við fjárfestingar í
einstökum geirum þá kynni það að auka á vanda núverandi eigenda hlutafjár í viðskiptabönkum þegar
kemur að sölu. Þá má geta þess að miðað við eignir lífeyrissjóðanna þann 30. september 2015 nemur
heildarfjárfestingargeta lífeyrisjóðakerfisins í fjármálagerningum hvers og eins banka einungis 314,0
ma.kr. Virðist sú fjárhæð frekar lág miðað við stærð efnahagsreikninga viðskiptabankanna, en eignir
þriggja stærstu viðskiptabankanna numu samtals 3.189,5 ma.kr. þann 30. september 2015 og voru þá
að meðaltali 1.063,2 ma.kr. fyrir hvern þeirra.
Í reynd er það hins vegar svo að lífeyrissjóðir haga fjárfestingum sínum með þeim hætti að þeir eru vel
innan þeirra takmarkana sem lögin setja þeim. Þann 31. desember 2014 nam heildareign íslenskra
lífeyrissjóða í innlendum hlutabréfum 385,2 ma.kr. eða 13,2% af heildareignum þeirra og fjárfestingar
í verðbréfum með breytilegum tekjum, bæði innanlands sem utan, alls 1.192,5 ma.kr. eða 40,8% af
heildareignum þeirra. Skoðun á ársreikningum tíu stærstu lífeyrissjóðanna vegna rekstrarársins 2014
sýndi að fimm stærstu hlutabréfastöður þeirra í einstökum skráðum félögum voru á bilinu 0,4 ma.kr.
til 15,6 ma.kr. sé horft til fjárhæðar, 0,8% til 14,6% sé horft til eignarhalds í félagi og 0,2% til 3,2% sem
hlutfall af eignum, eins og kemur fram í töflu A7. Þessir tíu sjóðir standa fyrir 81,7% af heildareignum
allra lífeyrissjóða þann 31. desember 2014 og ættu því að vera leiðandi þegar kemur að fjárfestingum
í almennum útboðum. Til viðbótar þá er markmið þeirra samkvæmt fjárfestingarstefnu í innlendum
hlutabréfum á bilinu 7,0% til 20,0%95 sem er talsvert undir þeim mörkum sem lög heimila. Þann 31.
desember 2014 námu eignir lífeyrissjóða í innlendum hlutabréfum, bæði skráðum og óskráðum,
samtals 385,7 ma.kr. en 490,1 ma.kr. þann 30. september 2015. Nemur hækkunin frá áramótum í
skráðum og óskráðum bréfum því um 104,4 ma.kr.

94

Allir lífeyrissjóðir væru bundnir við þessi takmörk um 10% í verðbréfum útgefnum af einum og sama lögaðila.
Má því telja líklegt að lífeyrissjóðir fjárfesti með slíkum hætti að þeir hafi viðbótar svigrúm til þess fjárfesta einnig
í skuldabréfum viðkomandi fjármálafyrirtækja sem og hafa innlán þar.
95
Sjóðirnir setja fram markmið og síðan efri og neðri mörk.
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Tafla A7: Samantekt yfir fimm stærstu fjárfestingar tíu stærstu lífeyrissjóða í skráðum innlendum
hlutabréfum (fjárhæðir í ma.kr.)96
Nr. 1

Nr. 2

Fyrsta
Önnur
Þriðja
Fjórða
Fimmta

12,6%
11,4%
9,8%
9,7%
9,3%

14,6%
14,6%
14,6%
14,2%
13,3%

Fyrsta
Önnur
Þriðja
Fjórða
Fimmta

10,3
7,7
6,0
5,4
4,8

15,6
12,6
9,2
6,9
6,1

Fyrsta
Önnur
Þriðja
Fjórða
Fimmta

1,9%
1,4%
1,1%
1,0%
0,9%

Lífeyrissjóður
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Eignarhald sem hlutfall af hlutafé undirliggjandi útgefanda
10,8%
4,3%
5,0%
5,5%
7,1%
4,5%
9,9%
4,2%
1,3%
3,7%
2,1%
2,9%
9,6%
3,8%
1,2%
3,6%
2,8%
7,8%
3,6%
0,9%
3,0%
2,2%
7,6%
3,6%
0,8%
2,9%
2,0%

Nr. 9

Nr. 10

8,7%
5,7%
3,8%
2,9%
2,8%

3,4%
2,6%
1,9%
1,8%
1,7%

4,0
2,9
2,1
1,2
0,9

1,7
1,6
1,4
1,2
1,1

Markaðsvirði fjárfestingar í hlutafé sem hlutfall af hreinni eign lífeyrissjóðs
3,1%
2,4%
2,5%
0,5%
2,0%
0,9%
1,6%
3,2%
2,5%
1,5%
1,7%
0,5%
1,5%
0,3%
0,9%
2,3%
1,8%
1,4%
1,3%
0,5%
1,4%
0,8%
1,7%
1,4%
1,2%
0,9%
0,3%
0,9%
0,7%
0,9%
1,2%
0,9%
0,5%
0,2%
0,7%
0,6%
0,7%

1,7%
1,6%
1,5%
1,2%
1,1%

8,9
5,7
4,5
3,5
5,1

Markaðsvirði fjárfestingar í hlutafé
3,9
0,8
3,2
1,4
2,7
0,7
2,3
0,5
2,0
0,7
2,1
1,4
0,4
1,4
0,8
0,4
1,1

2,1
1,2
1,0
0,9
0,7

Eins og áður hefur komið fram nam hrein eign lífeyrissjóðanna 3.139,7 ma.kr. þann 30. september 2015
Af töflu A7 hér að framan má sjá að lífeyrissjóðir ráðstafi á bilinu 0,5% til 3,1% af hreinum eignum til
fjárfestingar í hlutabréfum einstaks félags sé miðað við stærstu fjárfestingu hvers og eins í skráðu
innlendu hlutafélagi og á bilinu 0,3% til 2,5% af hreinum eignum sé miðað við næst stærstu stöðu. Ef
litið er til lífeyrissjóðakerfisins í heild sinni má áætla að þeir myndu ráðstafa á bilinu 31,4 ma.kr. til 94,2
ma.kr. til fjárfestingar í einu félagi, miðað við eignarhald þeirra á skráðum félögum í árslok 2014 og
hreina eign þeirra 30. september 2015, eins og fram kemur á mynd A10. Mætti því ætla að
lífeyrissjóðirnir myndu ráðstafa lægri fjárhæð við fyrstu kaup á eignarhlut í nýju félagi.
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Heimild: Ársreikningar lífeyrissjóðanna 2014.
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Mynd A10: Áætlað fjárhagslegt bolmagn íslenskra lífeyrissjóða til fjárfestinga í einu félagi miðað
við hreina eign þeirra 30. september 2015 (fjárhæðir í ma.kr.)97
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Hlutfall af hreinni eign til greiðslu lífeyris

Að lokum ber að nefna fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðanna, sem þeir birta fyrir 1. desember ár hvert,
þar sem fram kemur hver áætluð ráðstöfun til hvers fjárfestingarflokks verði á komandi ári. Miðað við
fjárfestingarstefnu sem stærstu lífeyrissjóðir landsins birtu 1. desember 2014 má ætla að þeir séu
óðfluga að nálgast ráðstöfunarhlutfall til fjárfestinga í innnlendum hlutabréfum. Þannig mætti búast
við því að þeir þyrftu að auka enn frekar ráðstöfun fjármuna til fjárfestinga í innlendum hlutabréfum
til að geta móttekið þá aukningu sem gæti orðið á framboði með skráningu hluta í Landsbankanum að
því gefnu að þeir myndu ekki selja innlend hlutabréf í eignasöfnum. Í samantekt Bankasýslu ríkisins á
fjárfestingarstefnu tíu stærstu lífeyrissjóðanna fyrir árið 2015 og miðgildi tölulegra markmiða kemur
fram að sjóðirnir ætluðu sér sem hlutfall af hreinni eign til greiðslu lífeyris að ráðstafa lágmarki 5,0%
og hámarki 25,0% til fjárfestinga í innlendum hlutabréfum. Markmið sjóðanna innan þessara marka var
að fjárfesta að meðaltali 18,0% af hreinni eign í innlendum hlutabréfum. Ef litið er á raunstöðu
fjárfestinga lífeyrissjóðanna þann 30. september 2015 námu fjárfestingar í innlendum hlutabréfum
490,7 ma.kr. og í innlendum hlutabréfasjóðum 68,0 ma.kr. en hrein eign kerfisins 3.140,2 ma.kr. Námu
því fjárfestingar í innlendum hlutabréfum þá 15,6% af hreinni eign ef einungis er tekið tillit til þrengri
skilgreiningar fjárfestingarflokksins en 17,8% ef litið er til víðari skilgreiningar og tillit tekið til
fjárfestinga í hlutabréfasjóðum. Eins og kemur fram á mynd A11 má því segja að raunstaða
lífeyrissjóðanna eins og hún var þann 30. september 2015 endurspegli markmið fjárfestingarstefnu
þeirra fyrir þetta ár. Viðbótar svigrúm til fjárfestinga getur því einungis myndast ef fjárfesting í
innlendum hlutabréfum færist nær hærri mörkum fjárfestingarstefnu en hver hundraðshluta af hreinni
eign sem þeir ráðstafa til viðbótar til fjárfestinga í innlendum hlutabréfum mundi nema 31,4 ma.kr.
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Heimild: Bankasýsla ríkisins.
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Mynd A11: Fjárfestingarstefna tíu stærstu lífeyrissjóða í innlendum hlutabréfum fyrir 2015 og
raunstaða 30. september 201598
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Hlutabréf og hlutabréfasjóðir

 Reynsla af sölu eignarhluta og útboð hlutabréfa
Til að meta fjárhagslegt bolmagn væntanlegra kaupenda er gagnlegt að líta til sögulegra dæma. Í fyrsta
lagi má líta á sölu eignarhluta ríkisins í stórum fyrirtækjum eins og viðskiptabönkunum og Landssíma
Íslands hf. á árunum 1998 til 2005. Þá er einnig unnt að líta til útboða á hlutabréfum sem hafa átt sér
staða á árunum 2011 til 2015.

Sala ríkisfyrirtækja 1998-2005
Á árunum 1998 til 2005 seldi ríkissjóður alla eignarhluti sína í Búnaðarbanka Íslands, FBA, Landsbanka
Íslands og Landssíma Íslands hf. (Landssímanum). Tafla A8 sýnir söluandvirði eignarhlutanna á hverju
ári, bæði að fjárhæð og sem hlutfall af VLF þess árs. Á fyrri hluta tímabilsins, þegar sala á eignarhlut í
bönkunum fór fram, nam söluandvirðið árlega á bilinu 0,8% til 2,4% af VLF. Eignarhlutir ríkisins, sem
þessi greining nær til, voru bæði seldir með almennu útboði og tilboðssölu. Í öllum tilfellum var stuðst
við almennt útboð í fyrstu atrennu, þ.e. sölu á 49,0% eignarhlut í FBA árið 1998, sölu á eignarhlutum í
Búnaðarbanka Íslands og Landsbanka Íslands árið 1999 og sölu á eignarhlut í Landssíma Íslands árið
2001. Hins vegar var nær alltaf stuðst við tilboðssölu í síðstu atrennu, þ.e. sölu á 51,0% hlut í FBA árið
1999, sölu á stórum eignarhlutum í Búnaðarbanka Íslands og Landsbanka Íslands árið 2002 og 2003 og
sölu á nær öllum eignarhlut í Landssíma Íslands árið 2005.
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Heimild: Lífeyrissjóðirnir, Seðlabanki Íslands, Bankasýsla ríkisins. Sýnir miðgildi lágmarks, markmiðs og
hámarks.
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Tafla A8: Söluandvirði stærstu félaga sem seld voru af ríkissjóði 1998-2005 að fjárhæð og sem hlutfall
af VLF ársins (fjárhæðir í ma.kr.)
Búnaðarbanki Íslands
FBA
Landsbanki Íslands
Landssími Íslands
Samtals

1998
4,7
4,7

1999
2,3
9,7
3,3
15,3

2000
-

2001
0,4
0,4

2002
16,0
16,0

2003
13,7
0,6
14,4

2004
-

2005
66,1
66,1

Verg landsframleiðsla

600,9

645,8

701,6

791,7

839,8

866,6

961,9

1.054,9

Búnaðarbanki Íslands
FBA
Landsbanki Íslands
Landssími Íslands
Samtals

0,8%
0,8%

0,4%
1,5%
0,5%
2,4%

-

0,1%
0,1%

1,9%
1,9%

1,6%
0,1%
1,7%

-

6,3%
6,3%

Samtals söluandvirði eignarhluta ríkisins í þessum fyrirtækjum á sölutímabili nam 1,9% af VLF í tilfelli
Búnaðarbanka Íslands, 2,3% af VLF í tilfelli FBA, 2,5% af VLF í tilfelli Landsbanka Íslands og 6,3% af VLF
í tilfelli Landssíma Íslands. Í því skyni að meta fjárhagslegt bolmagn innlendra fjárfesta til að kaupa
eignarhlut ríkisins í Landsbankanum, sem mögulega verður boðinn til sölu á árinu 2016, er unnt að bera
saman fyrrgreind hlutföll miðað við áætlaða þjóðarframleiðslu þess árs. Taka verður þó fram að sala á
eignarhlut í Landssíma Íslands árið 2005 var sérstök, þar sem um var að ræða sölu á eignarhlut í
rekstrarfyrirtæki, sem unnt var að fjármagna með umtalsverðri skuldsetningu langt umfram það sem
mætti búast við í samanburði við kaup á eignarhlut í fjármálafyrirtæki. Þannig var eignarhlutur ríkisins
seldur til Skipta ehf. fyrir 66,1 ma.kr. og afhentur þann 6. september 2005 og nam eins og áður hefur
komið fram 6,3% af VLF ársins 2005. Hins vegar var eigið fé kaupandans 30,0 ma.kr. og má því segja að
sala eigin fjár Landsímans, sem hafi verið eingöngu fjármögnuð með eigin fé kaupanda, hafi því einungis
numið 2,8% af VLF ársins 2005.99
Á mynd A12 er sýnd áætluð fjárfestingargeta innlendra markaða miðað við fjárfestingar á bilinu 1,0%
til 3,0% af áætlaðri VLF ársins 2016. Lægri mörkin samsvara fyrstu sölu eignarhluta í bönkunum með
almennu útboði 1998 og 1999 en efri mörkin samsvara þeim hluta kaupanna á eignarhlut ríkisins í
Landssíma Íslands sem ætla má að hafi verið fjármögnuð með eiginfjárframlagi. Fjárhæðirnar sem
samsvara þessum hlutföllum eru svo reiknaðar út frá áætlaðri VLF fyrir árið 2016 að fjárhæð 2.380,5
ma.kr. en VLF ársins 2016 er áætluð út frá VLF ársins 2014 að fjárhæð 1.989,3 ma.kr. og spá Seðlabanka
Íslands um ársvöxt VLF á verðlagi hvers árs fyrir árið 2015 og árið 2016.

99

Stofnendur Skipta ehf. voru m.a. fjórir lífeyrissjóðir sem áttu 21,0% hlut og lögðu fram 6,3 ma.kr. af
eiginfjárframlegi til kaupanna.
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Mynd A12: Möguleg fjárfestingargeta innlendra aðila m.v. áætlaða VLF ársins 2016
(fjárhæðir í ma.kr.)100
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Hlutfall af áætlaðri VLF 2016

Nýskráningar og almenn útboð 2011-2015
Frá falli innlenda bankakerfisins hafa tólf félög skráð hlutabréf sín í Kauphöll Íslands. Hefur andvirði
þessara útboða á verðlagi hvers árs numið samtals 83,5 ma.kr., eins og kemur fram á mynd A13. Á
þessu tímabili nam stærsta útboð 14,3 ma.kr. og það næst stærsta 13,6 ma.kr. Er því ljóst að almennt
útboð á hlutum í Landsbankanum yrði lang stærsta útboð frá falli íslenska fjármálakerfisins.

100

Heimild: Bankasýsla ríkisins, Seðlabanki Íslands. VLF ársins 2016 er áætluð út frá VLF ársins 2014 að fjárhæð
1.989,3 ma.kr. og spá Seðlabanka Íslands um ársvöxt VLF á verðlagi hvers árs fyrir árið 2015 (10,6%) og árið 2016
(8,2%), sem birtist í riti bankans, Peningamál 2015:3, 19. ágúst 2015.
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Mynd A13: Nýskráningar hlutabréfa í Kauphöll 2011 til 2015 (fjárhæðir í ma.kr.)
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Á þessu tímabili nam söluandvirði þessara útboða á bilinu 1,0% til 1,5% af VLF hvers árs. Hins vegar
mætti gera ráð fyrir því að svigrúm kaupenda til fjárfestinga í slíkum útboðum gæti verið meira en það
þar sem m.a. lífeyrissjóðirnir sem eru stærstu fjárfestar í innlendum hlutabréfum, hafi ekki verið stórir
kaupendur hlutabréfa í slíkum útboðum, þar sem þeir voru eigendur þessara félaga áður en hlutir í
undirliggjandi félögum voru skráðir á skipulögðum markaði. Við mat á fjárhagslegu bolmagni innlendra
fjármálamarkaða á þátttöku í slíkum útboðum mætti því styðjast við sömu niðurstöður og komist var
að í hlutanum hér á undan um sölu ríkisfyrirtækja á árunum 1998 til 2005.
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Tafla A9: Heildar svigrúm íslenskra lífeyrissjóðs til fjárfestinga í hlutabréfum í þremur stærstu viðskiptabönkum landsins samkvæmt lögum nr. 129/1997
30. september 2015 (fjárhæðir í ma.kr.)101

Lífeyrissjóður nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Total

101

Áætlaðar
eignir
574,8
546,4
398,6
168,3
168,0
167,4
157,0
138,5
133,7
106,2
105,4
73,1
67,6
61,9
48,6
44,2
40,5
30,5
29,4
27,3
21,3
10,1
9,0
4,4
4,2
3,9
0,0
3.140,2

10% af
eignum
57,5
54,6
39,9
16,8
16,8
16,7
15,7
13,8
13,4
10,6
10,5
7,3
6,8
6,2
4,9
4,4
4,0
3,1
2,9
2,7
2,1
1,0
0,9
0,4
0,4
0,4
0,0
314,0

15% í einstökum banka
ArionÍslandsLandsbanki
banki
bankinn
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
26,0
28,6
37,9
702,7
773,5
1.022,4

Arionbanki
26,0
26,0
26,0
16,8
16,8
16,7
15,7
13,8
13,4
10,6
10,5
7,3
6,8
6,2
4,9
4,4
4,0
3,1
2,9
2,7
2,1
1,0
0,9
0,4
0,4
0,4
0,0
240,1

Fjárhæðir
Íslandsbanki
28,6
28,6
28,6
16,8
16,8
16,7
15,7
13,8
13,4
10,6
10,5
7,3
6,8
6,2
4,9
4,4
4,0
3,1
2,9
2,7
2,1
1,0
0,9
0,4
0,4
0,4
0,0
248,0

Möguleg hámarks fjárfesting miðað við lögbundar skorður
Sem hlutfall af eignum lífeyrissjóðs
Hlutur í eigin fé hluthafa banka
LandsArionÍslandsLandsArionÍslandsLandsbankinn
banki
banki
bankinn
banki
banki
bankinn
37,9
4,5%
5,0%
6,6%
15,0%
15,0%
15,0%
37,9
4,8%
5,2%
6,9%
15,0%
15,0%
15,0%
37,9
6,5%
7,2%
9,5%
15,0%
15,0%
15,0%
16,8
10,0%
10,0%
10,0%
9,7%
8,8%
6,7%
16,8
10,0%
10,0%
10,0%
9,7%
8,8%
6,7%
16,7
10,0%
10,0%
10,0%
9,6%
8,8%
6,6%
15,7
10,0%
10,0%
10,0%
9,1%
8,2%
6,2%
13,8
10,0%
10,0%
10,0%
8,0%
7,3%
5,5%
13,4
10,0%
10,0%
10,0%
7,7%
7,0%
5,3%
10,6
10,0%
10,0%
10,0%
6,1%
5,6%
4,2%
10,5
10,0%
10,0%
10,0%
6,1%
5,5%
4,2%
7,3
10,0%
10,0%
10,0%
4,2%
3,8%
2,9%
6,8
10,0%
10,0%
10,0%
3,9%
3,5%
2,7%
6,2
10,0%
10,0%
10,0%
3,6%
3,2%
2,5%
4,9
10,0%
10,0%
10,0%
2,8%
2,5%
1,9%
4,4
10,0%
10,0%
10,0%
2,5%
2,3%
1,8%
4,0
10,0%
10,0%
10,0%
2,3%
2,1%
1,6%
3,1
10,0%
10,0%
10,0%
1,8%
1,6%
1,2%
2,9
10,0%
10,0%
10,0%
1,7%
1,5%
1,2%
2,7
10,0%
10,0%
10,0%
1,6%
1,4%
1,1%
2,1
10,0%
10,0%
10,0%
1,2%
1,1%
0,8%
1,0
10,0%
10,0%
10,0%
0,6%
0,5%
0,4%
0,9
10,0%
10,0%
10,0%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4
10,0%
10,0%
10,0%
0,3%
0,2%
0,2%
0,4
10,0%
10,0%
10,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,4
10,0%
10,0%
10,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0
10,0%
10,0%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
275,6
7,6%
7,9%
8,8%
138,4%
129,8%
109,2%

Heimild: Seðlabanki Íslands, FME og Bankasýsla ríkisins. Áætlaðar eignir hvers einstaks lífeyrissjóðs miðaðar við hlutdeild í heildareignum lífeyrissjóðs 31. desember 2014.
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Viðauki B: Samanburður á gamla og nýja bankakerfinu
 Inngangur
Samanburður á eignum og skuldum innlánsstofnana (viðskiptabanka og sparisjóða) og lánastofnana
(innlánastofnana og lánafyrirtækjum) í árslok 2007 og 2014 leiðir í ljós að íslenska bankakerfið hefur
tekið miklum breytingum til hins betra á þessu tímabili. Með frekari samanburði á ársreikningum
þriggja stærstu viðskiptabanka landsins fyrir árið 2007, þ.e. Glitni, Kaupþing og Landsbanka Íslands, og
þriggja stærstu viðskiptabanka landsins fyrir árið 2014, þ.e. Íslandsbanka, Arion banka og
Landsbankanum, á móðurfélagsgrunni kemur einnig í ljós þær miklu breytingar sem stærstu
fjármálastofnanir þjóðarinnar hafa gengið í gegnum. Er samanburðurinn sérstaklega áhugaverður
varðandi stærð bankakerfisins, kerfislega áhættu og fjármagnsskipan.

 Stærð, erlend staða og eiginfjárhlutfall
Kerfisbundin áhætta sem fylgir starfsemi innlánsstofnana hefur minnkað varðandi stærð, erlendar
skuldir og eiginfjárhlutfall. Í fyrsta lagi hafa eignir minnkað sem hlutfall af VLF. Í árslok 2007 námu eignir
innlánastofnana 711,2% af VLF þess árs og þar af námu eignir þriggja stærstu viðskiptabankananna
610,5%. Í árslok 2014 hins vegar námu eignir innlánastofnana einungis 150,7% af VLF þess árs og þar
af námu eignir þriggja stærstu viðskiptabankananna 146,7%.
Í öðru lagi hefur erlend staða þeirra breyst frá því að vera neikvæð yfir í það að vera jákvæð.102 Þannig
námu erlendar skuldir umfram eignir innlánsstofnana 1.503,3 ma.kr. í árslok 2007 en erlendar eignir
voru hins vegar 243,9 ma.kr. hærri en erlendar skuldir í árslok 2014. Sem hlutfall af VLF hvors árs var
erlend staða innlánsstofnana neikvæð sem nam 110,2% af VLF í árslok 2007 en jákvæð sem nam 12,3%
af VLF í árslok 2014.
Í þriðja lagi hefur hlutfall eigin fjár í fjármögnun stærstu viðskiptabanka landsins stóraukist. Í árslok
2007 var vegið eiginfjárhlutfall Kaupþings, Glitnis og Landsbanka Íslands 11,6% samkvæmt ákvæði 84.
gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki en í árslok 2014 nam vegið eiginfjárhlutfall Arion banka,
Íslandsbanka og Landsbankans samkvæmt sömu lagagrein 28,5%. Þá hækkaði hlutfall eigin fjár hluthafa
m.v. eignir mikið á milli þessara ára en vegið hlutfall Kaupþings, Glitnis og Landsbanka Íslands nam 8,2%
í árslok 2007 en vegið hlutfall Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans nam hins vegar 20,4% í árslok
2014. Er það einnig eftirtektarvert að eigið fé hluthafa Íslandsbanka og Landsbankans í árslok 2014 var
hærra en eigið fé hluthafa Glitnis og Landsbanka Íslands í árslok 2007 þrátt fyrir að eignir síðarnefndu
bankannna hafi verið 2,6x meiri. Sterk eiginfjárstaða bankanna að viðbættri þeirri staðreynd að þeir
styðjast við svonefnda staðlaða aðferð við útreikning á áhættuvægi eigna, sem svo aftur ákvarðar
eiginfjárbindingu þeirra, bendir til þess að þeir séu vel undirbúnir undir breytingar á regluverki
fjármálafyrirtækja, m.a. þær sem nefndar hafa verið „Basel IV“.
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Ein helsta ástæða þess að takmarkanir voru settar á fjármagnsflutninga í kjölfar falls bankanna í byrjun október
2008 var neikvæð erlend staða þjóðarbúsins í tengslum við starfsemi þeirra.
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Mynd B1: Eignir innlánsstofnana í lok hvers árs sem hlutfall af VLF þess árs (fjárhæðir í ma.kr.)103
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 Efnahagur
Þá var ásýnd og þróun efnahagsreiknings þriggja stærstu viðskiptabanka landsins mun betri á árinu
2014 heldur en á árinu 2007. Þannig jukust eignir Kaupþings, Glitnis og Landsbanka Íslands um 37,5%
á árinu 2007 en eignir Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans féllu hins vegar um 1,5% á árinu
2014. Á árinu 2007 bókfærðu bankarnir virðisrýrnun útlána og krafna sem samsvaraði 0,3% en á árinu
2014 bókfærðu Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn virðisaukningu sem samsvaraði 1,3%.
Jafnframt hefur fjármagnsskipan bankakerfisins ekki eingöngu batnað með hærri hlutdeild eigin fjár
heldur einnig lægra hlutfalli heildsölufjármögnunar með lántökum og skuldabréfum. Þannig lækkaði
hlutfall útlána viðskiptavina miðað við innlán þeirra (e. loan to deposit ratio) mikið á milli ára en í árslok
2007 nam það 1,9x en 1,3x í árslok 2014. Í árslok 2007 nam hlutfallið hæst hjá Kaupþingi (2,9x) en lægst
hjá Landsbanka Íslands (1,3x) vegna innlánsfjármögnunar í erlendum útibúum bankans. Í árslok 2014
nam hlutfallið hins vegar 1,3x hjá öllum þremur stærstu viðskiptabönkunum.

 Hagkvæmni, arðsemi og arðgreiðslur
Vegna gríðarlegrar stærðar íslensku bankanna voru þeir mun hagkvæmari í rekstri árið 2007 en þeir
voru á árinu 2014 ef miðað er við hefðbundna mælikvarða eins og kostnaðarhlutfall. Á árinu 2007 var
kostnaðarhlutfall Kaupþings, Glitnis og Landsbanka Íslands 1,2% á eignagrunni og 49,8% á tekjugrunni
en á árinu 2014 nam kostnaðarhlutfall Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans 2,2% á eignagrunni
en 57,1% á tekjugrunni. Þá námu eignir þriggja stærstu viðskiptabankanna á hvern starfsmann 2,2
ma.kr. í árslok 2007 en 1,0 ma.kr. í árslok 2014. Á árinu 2007 nam vaxtamunur þriggja stærstu
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Heimild: Seðlabanki Íslands.
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viðskiptabankanna 1,4% en 2,6% á árinu 2014. Þar sem eigið fé nam margfalt stærri hluta af
fjármögnun viðskiptabankanna í árslok 2014 en í árslok 2007 greiða bankarnir einungis vaxtagjöld á
mun lægri hlutfall af fjármögnun sinni. Skýrir hærra eiginfjárhlutfall í árslok 2014 miðað við árslok 2007
meðal annars hærri vaxtamun þriggja stærstu viðskiptabankanna á árinu 2014 en á árinu 2007.
Þrátt fyrir minni rekstrarhagkvæmni samkvæmt fyrrgreindum mælikvörðum hafa þrír stærstu
viðskiptabankar landsins ráðist í miklar hagræðingaraðgerðir á samanburðartímabilinu. Þannig hefur
fjöldi stöðugilda þeirra lækkað úr 3.838 í árslok 2007 niður í 2.918 í árslok 2014 eða um 22,3%. Á sama
tímabili hefur afgreiðslustöðum einnig fækkað um 24,0% eða úr 94 niður í 73. Réðust
viðskiptabankarnir í raun í enn meiri fækkun afgreiðslustaða þar sem afgreiðslustöðum
viðskiptabankanna fjölgaði tímabundið á tímabilinu vegna yfirtöku þeirra á sparisjóðum.
Arðsemi eigin fjár hluthafa þriggja stærstu viðskiptabanka landsins eftir skatt nam 19,7% á árinu 2007
en 12,0% á árinu 2014. Lægri arðsemi bankanna á árinu 2014 í samanburði við árið 2007 endurspeglar
minni stærðarhagkvæmni, hærra eiginfjárhlutfall og mun hærri skattheimtur. Þannig var arðsemi eigin
fjár hluthafa eftir skatt einungis 1,4% lægri en eftir skatt á árinu 2007 en 4,3% lægri á árinu 2014. Munar
þar mestu um sérstakan skatt á skuldir fjármálafyrirtækja. Þrátt fyrir lægri arðsemi á árinu 2014 en á
árinu 2007 má benda á að svipuð þróun hefur átt sér stað á tímabilinu í Evrópu. Þannig lækkaði arðsemi
evrópskra banka í FTSEurofirst 300 vísitölunni á sama tímabili eða úr 15,8% á árinu 2007 niður í 4,5% á
árinu 2014 eins og sjá má á mynd B2. Var arðsemi þriggja stærstu viðskiptabanka á Íslandi því hærri en
arðsemi evrópskra banka að meðaltali bæði árin. Samkvæmt þessum samanburði hefur arðsemi
íslenskra banka því lækkað mun minna en evrópskra banka á tímabilinu. Endurspeglast minni arðsemi
viðskiptabanka í heiminum mögulega minni áhættu í bankarekstri, m.a. vegna strangari krafna um eigið
fé og laust fé viðskiptabanka.
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Mynd B2: Arðsemi eigin fjár hluthafa íslenskra banka og evrópskra banka104
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Þrátt fyrir lægri arðsemi þriggja stærstu viðskiptabanka landsins á árinu 2014 en á árinu 2007 er
mikilvægt að benda á að á árinu 2015 greiddu þeir mun hærra hlutfall af hagnaði fyrra árs sem arð til
hluthafa en þeir gerðu á árinu 2008. Þannig samþykktu aðalfundir Kaupþings, Glitnis og Landsbankans
árið 2008 að greiða arð til hluthafa sem svaraði samtals 15,3% af hagnaði ársins 2007. Til samanburðar
samþykktu aðalfundir Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans árið 2015 að greiða arð til hluthafa
sem svaraði samtals 66,7% af hagnaði ársins 2014.
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Heimild: Bankasýsla ríkisins, Bloomberg.
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Viðauki C: Sala á hollenska ríkisins á eignarhlutum í ABN AMRO
 Inngangur
NLFI í Hollandi, systurstofnun Bankasýslu ríkisins, fer með eignarhluti hollenska ríkisins í
fjármálafyrirtækjum, m.a. allt hlutafé í ABN AMRO frá 11. mars 2011.105 Þann 20. nóvember 2015 voru
hlutabréf í bankanum skráð á Euronext Amsterdam markaðinn í Hollandi í kjölfar almenns útboðs NLFI
fyrir hönd hollenska ríkisins á 20,0% hlut í bankanum. Til viðbótar höfðu umsjónaraðilar möguleika á
því að selja allt að 3,0% aukreitis hluti í því skyni að jafna framboð og eftirspurn í kjölfar skráningar.
Þann 3. desember 2015 sendu NLFI og ABN AMRO frá sér fréttatilkynningu þess efnis að sú heimild
hefði verið nýtt til fulls. NLFI heldur því á 77,0% af hlutafé ABN AMRO að loknu söluferlinu.
Hollenska ríkið hefur lagt bankanum til hlutafé sem samsvarar 21,7 milljarði evra. Markaðshlutdeild
bankans fyrir viðskiptabankaþjónustu fyrir einstaklinga og minni og meðalstór fyrirtæki var á bilinu 21
– 22%. Markmið hollenska ríkisins hefur frá upphafi verið að losa ríkið að fullu út úr eignarhaldi á
bankanum en þó að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Virðist ekki hafa verið sérstakur ágreiningur um
þetta innan hollenska þingsins.
Í ljósi þess hve mikil líkindi eru með utanumhaldi ríkjanna beggja á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum
er það mat Bankasýslu ríkisins að skynsamlegt sé að horfa til þess hvernig NLFI hefur hagað málum
varðandi söluferlið í ABN AMRO. Einnig má segja að talsverð líkindi séu með starfsumhverfi ABN AMRO
og Landsbankans og eftir atvikum annarra íslenskra banka. Á markaðnum eru þrír til fjórir stórir bankar,
rétt eins og á Íslandi, en hlutdeild ABN AMRO á hollenska markaðnum í árslok 2011 var um 14% og
fjögurra stærstu bankanna um 74%.106

 Aðdragandi og sala
Þann 23. ágúst 2013 ritaði fjármálaráðherra Hollands minnisblað til hollenska þingsins um hugmyndir
um sölu á eignarhlutum ríkisins í ABN AMRO og ASR Nederland N.V. (a.s.r.). Í minnisblaðinu eru
tilgreind fjögur viðmið sem þurfa að vera til staðar áður en ráðist er í sölu á félögunum sem um ræðir
og eru þau eftirfarandi:





Að stöðugleiki ríki á fjármálamarkaði.
Að fjármálamarkaðir hafi fjárhagslegt svigrúm eða getu (e. absorption capacity) og áhuga á kaupum
á fjármálagerningum sem lagt er til að verði seldir eða gefnir út.
Að félögin sjálf séu reiðubúin til sölu (e. IPO readiness).
Að markmiðum um fullar endurheimtur fjárframlaga sé náð eins og kostur er.

Þann sama dag birti NLFI ráðgefandi minnisblað til fjármálaráðherra um tilhögun sölu á eignarhlutum
í báðum félögum (e. Advisory memorandum on the sales options for ABN AMRO and a.s.r.). Í
minnisblaðinu komst NLFI að þeirri niðurstöðu að skráning hluta á skipulegan verðbréfamarkað sé
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Þann 18. desember 2009 var ABN AMRO stofnað og tók þá þegar yfir hluta af eignum sem tilheyrðu áður ABN
AMRO Holding N.V. og þann hluta af Fortis Bank N.V. Nederland sem hollenska ríkið hafði áður tekið yfir. Síðar
eða þann 6. febrúar 2010 þá var félaginu skipt upp í tvö félag, annars vegar félagið sjálft og hins vegar Royal Bank
Scotland N.V. Stuttu síðar eða þann 1. júlí 2010 sameinaðist félagið með samruna við Fortis Bank (Nederland)
N.V. og var síðarnefnda félaginu slitið í framhaldinu. Þann 11. mars 2011 nýtti ABN AMRO sér kauprétt á 210
milljónum forgangshlutabréfa sem voru síðan færð niður í framhaldinu. NLFI fór eftir það með 100% eignarhlut.
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Bréf hollenska fjármálaráðherrans til hollenska þingsins, dags. 23. ágúst 2013, bls. 9
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skynsamlegasta leiðin þegar kemur að sölu á bréfum í bankanum. Aðrir bankar sýndu ekki áhuga á
samruna eða kaupum á ABN AMRO. Eftir sem áður var til staðar áhugi hjá fjárfestum sem vildu kaupa
í bönkum sem stunda hefðbundna viðskiptabankastarfsemi líkt og ABN AMRO. Jafnframt kom fram í
minnisblaðinu að ABN AMRO þyrfti a.m.k. eins árs aðlögunartíma til að bæta afkomu sína og undirbúa
bankann undir skráningu í kauphöll. Í minnisblaðinu kom einnig fram að NLFI myndi í tvígang, eftir sex
og tólf mánuði kanna hvort félögin séu tilbúin fyrir sölu. Ef slík könnun leiddi í ljós að félögin væru
söluhæf myndi það taka aðra fjóra til sex mánuði að undirbúa sölu og skráningu. Í minnisblaðinu segir
einnig að strax í kjölfar umfjöllunar neðri deildar hollenska þingsins á minnisblaðinu skuli NLFI ráða
sjálfstæðan ráðgjafa sér til aðstoðar við undirbúning sölu. Í desember 2013 lauk þinglegri meðferð og
fól ráðherra NLFI að undirbúa sölu með sölu í almennu útboði sem meginvalkost en halda jafnframt
opnum möguleikanum á sölu til fjármálastofnanna (e. strategic sale).

Viðmið við val á ráðgjafa
NLFI birti þann 19. desember 2014 útboðsskjöl á heimasíðu sinni ásamt því að setja auglýsingu í
Financial Times. Þar var óskað eftir tilboðum af hálfu fjármálaráðgjafa vegna almennra útboða (e.
equity capital market services) fyrir þrenns konar hlutverk (e. global coordinator, bookrunner, co-lead
manager).
Til viðmiðunar við val á fjármálaráðgjafa horfði NLFI til eftirfarandi sjónarmiða:








Styrkur á markaði fyrir eiginfjárgerninga.107
Styrkur í sölu hlutabréfa fjármálafyrirtækja.108
Styrkur í útboðum á hlutabréfum til einstaklinga.109
Djúp og breið hæfni á sviði miðlunar, sölu og dreifingu hlutabréfa og greiningar á félögum.110
Styrkleiki, þekking og reynsla teymis.111
Stýring á raunverulegum, mögulegum og áskynjuðum hagsmunaárekstrum.112
Samfélagsleg ábyrgð.113

Síðar eða þann 2. febrúar 2015 birti NLFI lista yfir 26 fjárfestingarbanka sem stofnunin hugðist gera
rammasamkomulag við um aðkomu að ráðgjöf vegna hugsanlegrar sölu eignarhluta hollenska ríkisins.

Ákvörðun um sölu
Fjármálaráðherra Hollands ritaði hollenska þinginu þann 22. maí 2015 bréf þar sem upplýst var um
ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að hefja sölu á 20-30% eignarhlut í ABN AMRO að teknu tilliti til
aðstæðna á markaði. Í bréfinu kom fram að ráðherra hafi þann 27. mars 2015 frestað ákvörðun um
sölu, m.a. vegna launahækkana stjórnenda ABN AMRO og annarra atriða í starfsemi bankans.
Þann sama dag birti NLFI ráðgefandi skýrslu sína til fjármálaráðherra um tilhögun sölu hlutabréfa í ABN
AMRO (e. Exit Advice ABN AMRO). Skýrslan var framhald minnisblaðsins sem gefið var út þann 23.
107

e. Strength of equity capital markets [ECM] capabilities
e. Strenght of financial institutions equity issuance capabilites
109
e. Strenght of equity offering expertise to retail investors
110
e. Depth and breadth of trading, sales, distribution, and research capabilities
111
e. Strenght, knowledge, and experience of the available team
112
e. Managing actual, potential, and perceived conflicts of interests
113
e. Corporate social responsibility
108
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ágúst 2013. Í skýrslunni kom fram að fyrstu þrjú viðmiðin sem sett voru fram í minnisblaðinu frá 23.
ágúst 2013 hafi verið uppfyllt. Nánar tiltekið að fjármálamarkaðir væru stöðugir, að kaupgeta og áhugi
væri til staðar á markaði og að félagið sjálft væri tilbúið undir sölu. Mælt var með sölu á 20-30% hlut í
ABN AMRO til að ná jafnvægi á milli seljanleika hlutabréfanna og möguleika á að hagnast á hækkandi
hlutabréfaverði í framtíðinni. Heppileg tímasetning var talin vera fjórði ársfjórðungur 2015.
Jafnframt kom fram í skýrslunni að NLFI hafi ráðið Rothschild sem fjármálaráðgjafa og Allen & Overy
(A&O) sem lögfræðiráðgjafa vegna fyrirhugaðrar sölu. Hlutverk fjármálaráðgjafans Rothschild í ferlinu
var þríþætt. Í fyrsta lagi að veita ráðgjöf og aðstoð vegna sölu á ABN AMRO. Í öðru lagi að aðstoða við
ráðningu fjárfestingarbanka sem munu styðja við nýskráningu og í þriðja lagi að veita stuðning með
viðbótar mannaforða til handa NLFI þegar mikið lægi við.
NLFI tilkynnti síðan þann 25. júní 2015 að ABN AMRO fengi að útnefna einn ráðgjafa vegna sölunnar
og tilnefndi ABN AMRO sjálfan sig. Samtímis tilkynnti NLFI að tilnefning annarra fjármálaráðgjafa fari
ekki fram fyrr en fulltrúadeild hollenska þingsins hafi samþykkt skráningu ABN AMRO á fyrirhuguðum
þingfundi þann 30. júní 2015 Einnig gaf NLFI út að stofnunin hyggðist reyna að halda kostnaði vegna
sölunnar undir 1,0% af söluandvirði nýskráningar.

Ráðgjafar og kostnaður
Þann 24. júlí 2015 greindi NLFI frá því að stofnunin hefði valið þrjá fjárfestingarbanka sem leiðandi
umsjónaraðila með skráningu, þ.e. ABN AMRO Bank N.V., Deutsche Bank AG London Branch og Morgan
Stanley og Co. International plc. Fjárfestingarbankarnir staðfestu um leið að söluþóknun yrði undir
1,0% af söluandvirði. NLFI tilkynnti einnig að ekki lægi fyrir ákveðin tímasetning á skráningu ABN AMRO
og að skráning væri háð stöðu á fjármálamörkuðum.
NLFI tilkynnti svo stuttu síðar eða þann 30. júlí 2015 frekari tilhögun á þóknanagreiðslum til handa
fjárfestingarbönkum, m.a. að engar fastar þóknanir yrðu greiddar og að ákveðið þak væri sett á
ferðakostnað hvers fjárfestingarbanka ásamt því að heildarfjárhæð greiddra þóknana til
fjárfestingarbanka yrðu ekki hærri en 4,5 milljónir evra.114 Til samanburðar má nefna að eigið fé ABN
AMRO var 15.885 milljónir evra þann 30. júní 2015.
Í lok ágúst tilkynnti svo NLFI val á átta fjárfestingarbönkum til viðbótar þeim þremur sem valdir voru
sem umsjónaraðilar með skráningu í eftirstandandi tvo ráðgjafaflokka vegna sölunnar (e. bookrunner
og co-lead manager). Sem söluráðgjafi (e. bookrunner) voru ING Bank N.V. og Rabobank fyrir sölu innan
Hollands (e. local bookrunner) og Barclays Bank plc., Citigroup Global Markets ltd., JP Morgan
Securities plc. og Merrill Lynch International fyrir sölu á alþjóðlegum mörkuðum (e. international
bookrunner). Sem aðstoðar söluráðgjafi (e. co-lead manager) voru fjárfestingarbankarnir RBC Europe
ltd og Keefe, Bruyette & Woods tilnefndir.
Af skýrslum og fréttatilkynningum NLFI vegna fyrirhugaðs söluferli má sjá að fjöldi söluráðgjafa hafi
ráðist m.a. af því að viðbúið var að stór hluti hlutabréfa í ABN AMRO yrði seldur til alþjóðlegra fjárfesta
utan Hollands, nánar tiltekið í öðrum löndum Evrópu, Bandaríkjunum og í Asíu. Þá virtist NLFI umhugað
að fá til ráðgjafar aðila sem hefðu styrkleika á sem flestum sviðum, t.d. hæfi að miðla hlutabréfum á
ákveðnum undirmörkuðum, þannig að sem hópur myndaði söluráðgjafateymið sterka heild. Virðist
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Ekki liggur fyrir á þessari stundu hvernig þóknanir skiptast á milli mismunandi ráðgjafa í söluferlinu á ABN
AMRO.
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ráðning alþjóðlega viðurkenndra bandarískra fjárfestingarbanka hafa miðað að sölu til fagfjárfesta á
alþjóðlegum mörkuðum en ráðning ABN AMRO Bank miða að sölu til innlendra einstaklinga.
Tafla C1: Hlutverk söluráðgjafa í ferlinu
Hlutverk
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nánari lýsing

Yfirumsjón með útboðinu (e. Managing the IPO process)
Umsjón með samskiptum við mögulega fjárfesta og aðstoð við stjórnendur í
samskiptum við þá (e. Liasing with potential investors and assisting management in
talks with potential clients)
Ráðgjöf um hvernig eigi að markaðssetja ABN AMRO til fjárfesta (e. Advising in the
preparation of the so-called „equity story“)
Umsjón með áreiðanleikakönnun (e. Conducting due diligence for the syndicate)
Aðstoð með gerð útboðslýsingar (e. Assisting in the preparation of the prospectus)
Aðstoð með gerð kynninga fyrir greiningardeildir og fjárfesta (e. Assisting in the
preparation of analyst presentation and roadshows)
Safna saman og greina viðbrögð fjárfesta og kauptilboð þeirra (e. Collecting and
analysing feedback from potential investors and the orders they place)
Veita ráðgjöf varðandi dreifingu hlutabréfa til væntanlegra fjárfesta og á hvaða verði á
að bjóða bréfin (e. Advising on the distribution of shares to potential investors and
advising about the exact price at which the shares should be offered)

Útboð og skráning
Þann 27. október 2015 birti NLFI og ABN AMRO sameiginlega yfirlýsingu þar sem fram komu áform um
að hefja sölu á hlutabréfum í ABN AMRO og skrá bankann á Euronext Amsterdam á fjórða ársfjórðungi
2015 (e. intention to float). Stuttu síðar eða þann 9. nóvember 2015 birti ABN AMRO árshlutauppgjör
fyrir níu mánaða fjárhagstímabilið sem lauk 30. september 2015
Daginn eftir birti NLFI og ABN AMRO tilkynningu um útboð og skráningu. Samhliða var skráningarlýsing
birt, stærð útboðs, verðbil og áskriftartímabil. NLFI tilkynnti að það ætlaði að selja hluti sem samsvaraði
20,0% af eignarhlut ríkisins og skuldbatt sig um leið að hafa til ráðstöfunar 3,0% aukreitis hluti til
viðbótar. Áskriftartímabilið var frá 10. nóvember til 17. nóvember 2015 fyrir einstaklinga í Hollandi en
stóð til 18. nóvember 2015 fyrir fagfjárfesta. Endanlegt verð í útboðinu var ákvarðað 19. nóvember
2015 og viðskipti hófust í kauphöll þann 20. nóvember 2015.
Endanlegt útboðsverð á hvern hlut var 17,75 evrur og var markaðsvirði hlutafjár bankans þá 16,7
milljarðar evra, sem samsvaraði 1,04x bókfærðu virði eigin fjár hluthafa bankans þann 30. september
2015 (e. price to book ratio) og 8,13x af hagnaði sem tilheyrði hluthöfum bankans á tólf mánaða
tímabilinu sem lauk þann sama dag (e. price to trailing twelve months earnings). Við birtingu
útboðslýsingar í upphafi áskriftartímabils var gefið til kynna útboðsverð á bilinu 16 til 20 evrur á hvern
hlut. Samsvaraði verðbilið í upphafi 0,93x til 1,17x af bókfærðu virði eigin fjár ABN AMRO. Var þetta
verðbil þrengt þegar á leið á áskriftartímabilið og endaði í fyrrgreindu útboðsverði, eins og sjá má á
mynd C1. Útboðið er stærsta útboð banka í Evrópu síðan árið 2007, annað stærsta útboð í Evrópu frá
árinu 2011, annað stærsta útboð sögunnar í Hollandi og önnur stærsta ríkissala í Evrópu síðan í maí
2007.
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Tafla C2: Niðurstöður á verðmati á hlutum í almennu útboði og skráningu á ABN AMRO (fjárhæðir í
milljónum evra nema á hvern hlut)115
Verðmatsliðir
Hagnaður sem tilheyrir hluthöfum

Fjárhæð og magn
€ 2.052

Eigið fé hluthafa
Óefnislegar eignir
Eigið fé hluthafa að frádregnum óefnislegum eignum

€ 16.089
€ (259)
€ 15.830

Söluandvirði
Eignarhlutur sem var seldur
Afleitt markaðsvirði hlutabréfa
Samtals útistandandi hlutir
Afleitt markaðsvirði á hvern hlut

€ 3.838
23,0%
€ 16.685
940.000.001
€ 17,75

Markaðsvirði
Sem margfeldi af eigin fé hluthafa
Sem margfeldi af eigin fé hluthafa að frádregnum óefnislegum eignum
Sem margfeldi af hagnaði sem tilheyrir hluthöfum

1,04x
1,05x
8,13x

Mynd C1: Útboðsverðbil m.v. bókfært virði eigin fjár hluthafa í almennu útboði og skráningu á
hlutum í ABN AMRO á áskriftartímabili116

1,2x

1,1x

1,0x

0,9x

0,8x
10. nóvember 2015

19. nóvember 2015
Lægri mörk

Hærri mörk

115

Heimild: ABN AMRO. Sýnir hagnað sem tilheyrir hluthöfum og eigið fé á tólf mánaða tímabili sem lauk þann
30. september 2015.
116
Heimild: ABN AMRO, Bankasýsla ríkisins.
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