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Inngangur 

Vísað er til bréfs fjármála- og efnahagsráðuneytis („ráðuneytið“), dags. 28. apríl 2016, til Bankasýslu 

ríkisins. Í því er m.a. vísað til samskipta ráðuneytisins við Bankasýslu ríkisins fyrr á árinu vegna sölu 

Landsbankans hf. („Landsbankinn“) á eignarhlut í Borgun hf. („Borgun“ og sala eignarhluta 

Landsbankans í Borgun hér eftir „Borgunarmálið“). Í fyrrgreindu bréfi ráðuneytis er þess nú óskað, í 

ljósi fyrri samskipta og munnlegra og skriflegra fyrirspurna, sem beint hefur verið til fjármála- og 

efnahagsráðherra („ráðherra“) um málið á Alþingi, að ráðuneytinu verði gerð grein fyrir stöðu málsins 

og til hvaða úrræða hefur verið gripið vegna þess, bæði af hálfu stofnunarinnar sem og bankans sjálfs. 

Ráðherra hafa borist þrjár skriflegar fyrirspurnir vegna Borgunarmálsins: (1) „Sala á eignarhlut 

Landsbanka Íslands í Borgun hf.“ Svandís Svavarsdóttir, 144. löggjafarþing (þingskjal 669 – 437. mál) 

frá 4. desember 2014, sem svarað var 12. janúar 2015 (þingskjal 819 – 437. mál), (2) „Sala á eignarhlut 

Landsbankans hf. í Borgun hf. og Valitor hf.“ Kristján L. Möller, 145. löggjafarþing (þingskjal 755 – 472. 

mál) frá 26. janúar 2016, sem svarað var 14. mars 2016 (þingskjal 1003 – 472. mál) og (3) „Verðmat á 

hlut Landsbankans í Borgun.“ Kristján L. Möller 145. löggjafarþing (þingskjal 760 – 477. mál). Þá hefur 

fimm sinnum verið beint munnlegum fyrirspurnum vegna Borgunarmálsins til ráðherra í óundirbúnum 

fyrirspurnartíma: (1) „Sala Landsbankans á Borgun.“ Árni Páll Árnason (umræða á 65. fundi 145. 

löggjafarþings 21. janúar 2016, málsnúmer B517), (2) „Sala Landsbankans á hlut sínum í Borgun.“ Árni 

Páll Árnason (umræða á 66. fundi 145. löggjafarþings 25. janúar 2016, málsnúmer B529), (3) „Söluferli 

Borgunar.“ Svandís Svavarsdóttir (umræða á 78. fundi 145. löggjafarþings 18. febrúar 2016, málsnúmer 

B599), (4) „Svar við fyrirspurn um Borgunarmálið.“ Kristján L. Möller (umræða á 90. fundi 145. 

löggjafarþings 17. mars 2016, málsnúmer B698), og (5) „Sala Landsbankans á eignarhlut sínum í 

Borgun.“ Kristján L. Möller (umræða á 124. fundi 145. löggjafarþings 2. júní 2016, málsnúmer B984). 

Bankasýslu ríkisins barst einnig bréf vegna Borgunarmálsins frá Þorsteini Sæmundssyni, Alþingismanni, 

dags. 25. mars 2015, sem stofnunin svaraði 5. maí 2015. 

Málavextir 

Þann 25. nóvember 2014 tilkynnti Landsbankinn að bankinn hefði undirritað samning um sölu á 31,2% 

eignarhlut sínum í Borgun fyrir 2.184 m.kr. Með bréfi Bankasýslu ríkisins til bankaráðs Landsbankans, 

dags. 26. janúar 2016, óskaði stofnunin eftir upplýsingum um sölu Landsbankans á eignarhlut í Borgun. 

Var óskað eftir upplýsingum um (1) rökstuðning fyrir því hvers vegna einungis hafi verið samið um 

þátttöku í hlutdeild Valitors hf. en ekki Borgunar vegna sölu Visa Europe Limited til Visa Inc., (2) 

greinargerð um söluferlið, sátt við Samkeppniseftirlitið, rökstuðningi fyrir lokuðu söluferli og 

fyrirkomulagi upplýsingaöflunar, (3) verðmat bankans á eignarhlutum í Valitor hf. og Borgun og (4) 

skýrslu um sölu eigna bankans á árunum 2009 til 2015. Var bréfið sent í framhaldi af upplýsingum, sem 

þá höfðu nýlega verið birtar í fjölmiðlum um söluna. 

Með bréfi, dags. 11. febrúar 2016, svaraði Landsbankinn bréfi stofnunarinnar. Í svarbréfi bankans, sem 

var samtals 126 blaðsíður, upplýsti bankinn einnig að Fjármálaeftirlitið („FME“) hefði sent bankanum 

erindi, dags. 29. janúar 2016, og farið fram á tilteknar upplýsingar vegna Borgunarmálsins, og jafnframt 

að bankinn hefði farið þess á leit við Ríkisendurskoðun að stofnunin skoðaði sölu bankans á 

eignarhlutnum í Borgun. Sama dag barst Bankasýslu ríkisins einnig bréf frá ráðherra, þar sem kom fram 

að „[það væri] mat ráðherra að umræða undanfarinna vikna vegna sölu Landsbankans á hlut sínum í 

Borgun [væri] til þess fallin að skaða bankann [og því væri] nauðsynlegt áður en lengra [væri] haldið í 
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[söluferli eignarhluta ríkissjóðs í Landsbankanum] að hvaðeina er [skipti máli varðandi] sölu 

Landsbankans á Borgun verði upplýst og málið afgreitt með þeim hætti að traust til bankans og 

stjórnenda hans verði tryggt.“  

Bankasýsla ríkisins tók svör Landsbankans til athugunar og birti rökstuddar athugasemdir sínar við þeim 

með bréfi, dags. 11. mars 2016. Voru þær að meginstefnu til í fjórum liðum. Í fyrsta lagi að 

Landsbankanum átti að vera það fullljóst að rökstyðja þurfi sérstaklega frávik frá meginreglunni um að 

viðhafa opið söluferli á eignum bankans og að í þessu tilfelli hafi rökstuðningur bankans verið 

ófullnægjandi, ólíkt þeim rökstuðningi, sem Landsbankinn færði á sínum tíma fyrir ákvörðun sinni að 

selja Eignarhaldsfélagið Vestia ehf. í lokuðu söluferli til Framtakssjóðs Íslands. Í öðru lagi að verklagi við 

samningsgerð hafi að mörgu leyti verið áfátt, m.a. vegna skorts á fyrirvara um hlutdeild Borgunar vegna 

mögulegrar sölu á Visa Europe Limited til Visa Inc. Í þriðja lagi að spurningar hefðu vaknað upp hjá 

stofnuninni um verðmat bankans á eignarhlutnum í Borgun. Í fjórða lagi að það hafi verið gagnrýnisvert 

að bankinn skuli hafa komið sér í þá stöðu að eini viðsemjandinn hafi verið hópur fjárfesta sem innihélt 

m.a. stjórnendur Borgunar. Bankasýsla ríkisins benti svo á að ef bankinn teldi tilefni til að þá gæti hann 

leitað réttar síns vegna sölunnar. Stofnunin benti enn frekar á að bankinn hefði áorkað miklu frá 

stofnun hans, m.a. með endurskipulagningu í rekstri og arðgreiðslum til ríkissjóðs. Bankasýsla ríkisins 

taldi hins vegar að sölumeðferðin hefði varpað verulegum skugga á árangur Landsbankans og að fagleg 

ásýnd bankans og stjórnenda hans hafi beðið hnekki. Bankasýsla ríkisins beindi því einnig til stjórnar 

Landsbankans að grípa til viðeigandi ráðstafana til að endurheimta það traust og þann trúverðugleika 

sem Borgunarmálið hefði kostað bankann. Óskað var eftir því að hluthöfum bankans yrði gerð grein 

fyrir því með hvaða hætti bankaráðið teldi rétt að bregðast við og ekki síðar en tveimur vikum fyrir 

aðalfund bankans þann 14. apríl 2016.  

Þann 16. mars sl. tilkynnti Landsbankinn að hann hefði falið lögmönnum að undirbúa málssókn vegna 

sölunnar. Sama dag birtist yfirlýsing fimm bankaráðsmanna á heimasíðu bankans um að þeir myndu 

ekki gefa kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Í yfirlýsingu þeirra kom m.a. fram að „Bankasýslan 

[hafi í raun veist] harkalega að bankanum af óbilgirni sem [hafi síst verið] til þess [..] fallið að auka 

traust.“ Daginn eftir birti Bankasýsla ríkisins fréttatilkynningu þar sem fram kom, að það lægi fyrir að 

kjósa þyrfti a.m.k. fimm nýja bankaráðsmenn fyrir Landsbankann, að skipuð hefði verið ný valnefnd 

samkvæmt ákvæði 7. gr. laga nr. 88/2009 og að auglýst yrði eftir einstaklingum til stjórnarsetu. 

Jafnframt undirstrikaði stofnunin af gefnu tilefni að í samskiptum sínum við Landsbankann vegna 

Borgunarmálsins hefði hún staðið faglega að verki og að hún biði áfram eftir efnislegum svörum við 

bréfi sínu, dags. 11. mars sl. 

Þann 19. mars sl. birti svo Bankasýsla ríkisins auglýsingu í dagblöðum, þar sem kallað var eftir því að 

einstaklingar, sem teldu sig uppfylla ákveðin hæfisskilyrði, gæfu kost á sér til stjórnarsetu í 

fjármálafyrirtækjum. Valnefnd stofnunarinnar sendi svo stjórn Bankasýslu ríkisins tilnefningar úr hópi 

þessara einstaklinga sem hún taldi hæfa til stjórnarsetu í Landsbankanum. Stjórn Bankasýslu ríkisins 

tilnefndi svo úr þeim hópi þá einstaklinga, sem síðan voru kosnir á framhaldsaðalfundi bankans sem 

fram fór þann 22. apríl sl. 

Þann 31. mars. sl. tilkynnti Landsbankinn um innleiðingu á nýrri stefnu um orðsporsáhættu ásamt nýrri 

stefnu um sölu eigna. Þar kemur fram með skýrum hætti að meginregla bankans sé að söluferli séu 

opin. Frávik frá þeirri meginreglu verða að vera rökstudd, skráð og háð samþykki bankaráðs. Í stefnunni 

er ennfremur skilgreint hvaða eignir teljast til mikilvægra eigna með tilliti til verðmætis og 
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orðsporsáhættu. Þannig kemur fram í stefnunni um sölu eigna að áhættu- og fjármálanefnd bankans 

skuli setja skráðar verklagsreglur, m.a. um hvenær skuli afla verðmats og áreiðanleikakönnunar ytri 

aðila við sölu á mikilvægum eignum. Þann 2. maí sl. auglýsti t.d. Landsbankinn til sölu 23,3% eignarhlut 

sinn í Eyrir Invest hf. í samræmi við nýja stefnu bankans um sölu eigna.  

Þann 31. mars sl. birti FME einnig niðurstöðu sína vegna athugunar á viðskiptaháttum bankans vegna 

sölu á eignarhlut í Borgun. Taldi FME að verklagi hafi verið áfátt og það heilt á litið ekki hafa verið til 

þess fallið að skila bestri niðurstöðu fyrir bankann. Var það mat FME að verklag bankans hafi ekki að 

öllu leyti samræmst eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum á fjármálamarkaði, sbr. ákvæði 19. gr. 

laga nr. 161/2002. 

Þann 28. apríl sl. ritaði ráðuneytið bréf til Bankasýslu ríkisins, sem varð svo tilefni útgáfu þessarar 

skýrslu, þar sem þess er m.a.  óskað, í ljósi fyrri samskipta og munnlegra og skriflegra fyrirspurna, sem 

beint hefur verið til ráðherra um Borgunarmálið á Alþingi, að ráðuneytinu verði gerð grein fyrir stöðu 

málsins og til hvaða úrræða hefur verið gripið vegna þess, bæði af hálfu stofnunarinnar sem og bankans 

sjálfs. Brást stofnunin strax við bréfi ráðuneytisins með því að senda bréf til Landsbankans, dags. 4. maí 

2016, með beiðni um frekari upplýsingar um Borgunarmálið. Þar sem Landsbankinn hafði áður veitt 

ítarlegar upplýsingar um Borgunarmálið á opinberum vettvangi, bæði að eigin frumkvæði, sbr. 

samantekt Landsbankans hf. til Alþingis, dags. 26. janúar 2016, og í svörum til Bankasýslu ríkisins, sbr. 

svarbréf Landsbankans hf. til Bankasýslu ríkisins, dags. 11. febrúar 2016, og í samræmi við beiðni 

ráðuneytisins, óskaði stofnunin eftir frekari upplýsingum frá bankanum, sem kallað hafði verið eftir í 

munnlegum og skriflegum fyrirspurnum til ráðherra á Alþingi, en ekki hefðu enn fengist svör fyrir. Í 

bréfi stofnunarinnar til Landsbankans var því óskað eftir upplýsingum um Borgunarmálið í fimm 

töluliðum um (1) afrit af verðmati bankans á Borgun, sem lagt var fyrir bankaráð, (2) afrit af öðrum 

lýsandi verðmatsgögnum, ef formlegt verðmat hafi ekki verið framkvæmt af hálfu bankans, (3) 

upplýsingar um verðmat annarra aðila á eignarhlut í Borgun, (4) hvort til skoðunar hafi komið að setja 

fyrirvara í kaupsamning um auknar greiðslur til seljanda við verðmætaukningu félagsins (e. earn-out 

clause) og (5) hvort nýtt bankaráð telji að lokið sé athugunum á málinu innan Landsbankans og hvort 

gripið hafi verið til nægilegra úrræða af hálfu bankans til að auka traust og trúverðuleika hans, og hvort 

bankaráðið hafi sett sér einhver tímamörk varðandi slíka athugun. 

Þann 18. maí sl. barst svarbréf Landsbankans við bréfi stofnunarinnar, dags. 4. maí 2016. Í svarbréfi 

bankans kom m.a. fram að hann hefði „[útbúið samantekt] [..] þar sem fram koma niðurstöður 

verðmatsútreikninga [og verðmat hafi verið] lagt til grundvallar þegar Landsbankinn samþykkti tilboðið 

þann 27. október 2014 með fyrirvara um samþykki bankaráðs.“ Í viðhengi með svarbréfinu fylgdu svo 

tvö fylgiskjöl, sem lýstu verðmatinu með nánari hætti. Þá kom fram í svari Landsbankans að bankinn 

hefði ekki annað verðmat undir höndum. Jafnframt kom fram að í verðmati hafi verið gert ráð fyrir að 

hagnaður Borgunar myndi aukast, en slíkar væntingar voru reistar á rekstraráætlunum félagsins sjálfs. 

Aftur á móti hafi bankinn verið þeirrar skoðunar að umtalsverð áhætta væri fólgin í rekstri Borgunar 

og hætta á að rekstrarmarkmið myndu ekki nást. Af þeim sökum hefði ekki komið til álita að tengja 

söluverðið við rekstur, enda „hefði slíkt fyrirkomulag væntanlega bæði falið í sér kröfu kaupenda um 

endurgreiðslu á hluta söluverðs ef rekstraráætlanir myndu ekki ganga eftir á sama hátt og að 

aukagreiðsla myndi koma til ef rekstrarniðurstaða yrði umfram áætlanir.“ Að lokum kom fram í svari 

bankans að nýkjörið bankaráð hefði fjallað um söluferli Borgunar og telji að það hefði átt að vera opið, 

að bankaráð biði eftir „niðurstöðu [á forkönnun] Ríkisendurskoðunar“ og að bankaráðið hafi enn til 

skoðunar höfðun dómsmáls vegna Borgunarmálsins, sbr. tilkynningu 16. mars sl. Bankasýsla ríkisins 
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hefur ekki talið sérstakt tilefni til að svara bréfi Landsbankans, dags. 4. maí 2016. Hins vegar má segja, 

að svör Landsbankans hafi rennt enn styrkari stoðum undir þær athugasemdir, sem stofnunin birti í 

bréf til bankans, dags. 11. mars 2016.  

Þann 23. maí sl. sendi Ríkisendurskoðun Bankasýslu ríkisins bréf þar sem tilkynnt var að forkönnun 

stofnunarinnar á eignasölu Landsbankans væri lokið og væri niðurstaða hennar að ráðast í aðalúttekt.1 

Ástæða úttektar Ríkisendurskoðunar er sú að stofnuninni bárust formlegar og óformlegar beiðnir frá 

einstaka þingmönnum, Landsbankanum og Bankasýslu ríkisins um að stofnunin tæki eignasölu 

Landsbankans síðustu ár til skoðunar. Sumar beiðnirnar beindust einungis að sölu Landsbankans á 

eignarhlut sínum í Borgun en aðrar að eignasölu almennt óháð sölunni á Borgun. Mun úttekt 

Ríkisendurskoðunar taka til eignasölu Landsbankans á árunum 2010 til 2016, þar sem horft verður 

sérstaklega til reglna og verkferla Landsbankans á eignasölu ásamt sölu á eignum sem fram fóru í 

lokuðu söluferli. Er markmið úttektar Ríkisendurskoðunar að svara því hvort reglur og ferlar 

Landsbankans sem giltu um eignasölur hans á þessu tímabili, ásamt einstaka eignasölum, hafi verið í 

samræmi við eigendastefnu ríkisins og til þess fallin að auka hag bankans og treysta orðspor bankans.2 

Er stefnt að því að birta niðurstöður úttektarinnar í opinberri skýrslu til Alþingis í nóvember 2016.  

Staða Borgunarmálsins og úrræði aðila 

Í bréfi ráðuneytisins, dags. 28. apríl 2016, er þess óskað að ráðuneytinu verði gerð grein fyrir stöðu 

málsins og til hvaða úrræða hefur verið gripið vegna þess, bæði af hálfu stofnunarinnar sem og bankans 

sjálfs. Bankasýsla ríkisins fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum í samræmi við lög, góða 

stjórnsýslu- og viðskiptahætti og eigendastefnu ríkisins á hverjum tíma, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 

88/2009. Stofnunin hefur ekki rannsóknarheimildir samkvæmt lögum en hefur lagt mikið kapp á að 

afla allra upplýsinga sem varða Borgunarmálið og að greina þær með ítarlegum hætti. Þá hefur 

Landsbankinn, sem er hlutafélag og því einkaréttarlegs eðlis, brugðist skjótt og vel við 

upplýsingabeiðnum stofnunarinnar. 

Eins og rakið hefur verið hér á undan, hefur Bankasýsla ríkisins gripið til margs konar úrræða til að 

upplýsa um málið og þar með efla traust til bankans í samræmi við þær lagaheimildir, sem stofnunin 

hefur. Þannig óskaði Bankasýsla ríkisins eftir upplýsingum um Borgunarmálið frá Landsbankanum með 

bréfum, dags. 26. janúar 2016 og dags. 4. maí 2016. Eftir að svar Landsbankans við fyrra bréfinu barst 

stofnuninni, dags. 11. febrúar 2016, réðst stofnunin í ítarlega athugun á Borgunarmálinu. Tók stofnunin 

jafnframt málið upp með FME með fundi 29. febrúar sl. og með Ríkisendurskoðun með fundi 1. mars 

sl. Í bréfi til Landsbankans, dags. 11. mars 2016, birti stofnunin niðurstöðu athugunarinnar og óskaði 

eftir því að hluthöfum bankans yrði gerð grein fyrir því með hvaða hætti bankaráðið teldi rétt að 

bregðast við niðurstöðu stofnunarinnar um að „grípa til viðeigandi ráðstafana til að endurheimta það 

traust og þann trúverðugleika sem [Borgunarmálið hefði] kostað bankann.“ Í kjölfar tilkynningar fimm 

bankaráðsmanna þann 16. mars sl. um að þeir hygðust ekki gefa kost á sér til áframhaldandi 

stjórnarsetu auglýsti Bankasýsla ríkisins í dagblöðum eftir því að áhugasamir einstaklingar gæfu kost á 

sér í stjórnir þeirra fjármálafyrirtækja sem hún fer með eignarhluti í. Þá kaus stofnunin nýjan meiri 

                                                           
1 Sjá http://rikisendurskodun.is/hlutverk/uttektir-i-gangi/#eignasala.  
2 Sjá „Eigendastefna ríkisins 2009: Fjármálafyrirtæki“ 
https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettatilkynningar/nr/12457 og „Almenn eigendastefna ríkisins: Hlutafélög og 
sameignarfélög.“ https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/15766.  

http://rikisendurskodun.is/hlutverk/uttektir-i-gangi/#eignasala
https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettatilkynningar/nr/12457
https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/15766
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hluta bankaráðs, þ.e. fimm nýja aðalmenn í sjö manna aðalstjórn, á framhaldsaðalfundi Landsbankans 

22. apríl sl.  

Landsbankinn hefur einnig gripið til ýmissa úrræða vegna Borgunarmálsins. Þann 26. janúar sl. sendi 

bankinn bréf til nefndarsviðs Alþingis með samantekt um Borgunarmálið. Þá fór Landsbankinn fram á 

það við Ríkisendurskoðun að stofnunin skoðaði sölu bankans á eignarhlutnum í Borgun, eins og fram 

kom í bréfi bankans til Bankasýslu ríkisins, dags. 11. febrúar 2016. Þá má leiða líkur að því að með 

tilkynningu fimm bankaráðsmanna þann 16. mars sl. hafi meirihluti stjórnar bankans axlað að einhverju 

leyti ábyrgð á Borgunarmálinu, enda kom tilkynning þeirra í kjölfar bréfs Bankasýslu ríkisins til bankans, 

dags. 11. mars 2016, með niðurstöðum athugunar stofnunarinnar á Borgunarmálinu. Þann 16. mars sl. 

tilkynnti Landsbankinn einnig að hann hefði falið lögmönnum að undirbúa málssókn vegna sölunnar og 

þann 12. ágúst sl. var ákvörðun tekin af hálfu bankaráðs að höfða mál fyrir dómstólum vegna sölunnar. 

Í fréttatilkynningu bankans þann dag kemur fram að það hafi verið mat bankaráðs að Landsbankinn 

hafi farið á mis við fjármuni í viðskiptunum þar sem bankanum voru ekki veittar nauðsynlegar 

upplýsingar. Þann 31. mars. sl. tilkynnti svo bankinn um innleiðingu á nýrri stefnu um orðsporsáhættu 

ásamt nýrri stefnu um sölu eigna, sem þegar virðist vera komin til framkvæmdar, sbr. auglýsingu 

bankans á sölu á 23,3% eignarhlut sínum í Eyrir Invest hf., sem birtist 2. maí sl.  

Þá verður einnig að líta til þess að aðrar stjórnsýslustofnanir hafa gripið til úrræða. Þannig gerði FME 

athugun á viðskiptaháttum Landsbankans vegna sölu á hlut hans í Borgun og birti niðurstöður í 

gagnsæistilkynningu þann 31. mars sl. Þá hefur Ríkisendurskoðun tilkynnt um úttekt á eignasölum 

bankans á tímabilinu 2010 til 2016. Virðist athugun Ríkisendurskoðunar á eignasölum bankans því mun 

umfangsmeiri en athugun á Borgunarmálinu einu og sér, en Landsbankinn hafði farið þess á leit við 

stofnunina sem kjörinn endurskoðandi bankans að hún „skoði sölu bankans á eignarhlut sínum í 

Borgun“ eins og fram kemur í bréfi Landsbankans, dags. 11. febrúar 2016. Er Bankasýslu ríkisins ekki 

kunnugt um önnur tilvik þar sem jafnmargar ríkisstofnanir, tvær sem heyra undir fjármála- og 

efnahagsráðherra og ein sem heyrir undir Alþingi, hafi að eigin frumkvæði tekið mál með sjálfstæðum 

hætti til jafn ítarlegrar skoðunar eins og Borgunarmálið.  

Þegar þetta er ritað er staða Borgunarmálsins í raun sú að bæði Bankasýsla ríkisins og bankaráð 

Landsbankans bíða eftir niðurstöðu aðalúttektar Ríkisendurskoðunar á eignasölu bankans á árunum 

2010 til 2016. Segja má að með bréfi Bankasýslu ríkisins, dags. 26. janúar 2016, til Landsbankans þar 

sem stofnunin óskaði eftir upplýsingum um Borgunarmálið hafi hafist atburðarrás, sem leiddi til 

þessarar úttektar. Er gert ráð fyrir því að endanleg skýrsla Ríkisendurskoðunar verði gefin út í nóvember 

á þessu ári. Þannig kemur fram í svarbréfi Landsbankans, dags. 18. maí sl., við bréfi stofnunarinnar, 

dags. 4. maí sl., að bankaráð bíði eftir niðurstöðu úttektar Ríkisendurskoðunar. Niðurstöður hennar 

gætu haft áhrif á ákvörðun stofunarinnar um tillögu til ráðherra um sölu á eignarhlutum ríkisins í 

bankanum. 
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Samantekt 

Bæði Bankasýsla ríkisins og FME hafa gert opinberar athugasemdir við að Landsbankinn seldi Borgun í 

lokuðu ferli. Landsbankinn hefur tekið undir þær athugasemdir og breytt starfsreglum sínum í þá veru 

og einnig breytt samkvæmt þeim við sölu á eignum á þessu ári. Bankasýsla ríkisins hefur auk þess gert 

athugasemdir og óskað eftir gögnum um hvernig Landsbankinn stóð að virðismati á Borgun og hagaði 

fyrirvörum varðandi verðmætaaukningu. Að dómi Bankasýslu ríksins hafa þau viðbótargögn, sem henni 

hefur síðar borist, ekki breytt sjónarmiðum stofnunarinnar, sem fram komu í bréfi hennar til bankaráðs 

Landsbankans, dags. 11.febrúar 2016. Athugasemdir Bankasýslu ríkisins urðu til þess að fimm 

bankaráðsmenn Landsbankans ákváðu að gefa ekki kost á sér til áframhaldandi setu í ráðinu á aðalfundi 

hans í apríl sl. og tilnefndi stofnunin nýja bankaráðsmenn í þeirra stað. Þá hefur Landsbankinn tilkynnt 

nýjar stefnur um sölu eigna og um orðsporsáhættu. Þá tilkynnti bankinn 12. ágúst sl. að bankaráð hans 

hefði ákveðið að höfða mál fyrir dómstólum vegna sölunnar á eignarhlutnum í Borgun. Bankasýsla 

ríkisins og nýtt bankaráð Landsbankans bíða eftir niðurstöðu aðalúttektar Ríkisendurskoðunar á 

eignasölu Landsbankans á árunum 2010 – 2016 en hennar er að vænta í nóvember á þessu ári. 

Bankasýsla ríkisins telur að svo stöddu að allar þær upplýsingar, sem unnt er að gefa á þessari stundu 

um Borgunarmálið og óskað var eftir, annars vegar af hálfu ráðuneytisins í bréfum, dags. 11. febrúar 

og 28. apríl 2016, og hins vegar af hálfu Alþingis í munnlegum og skriflegum fyrirspurnum til ráðherra, 

hafi verið gerðar opinberar. Stofnunin er tilbúin að eiga fundi með öllum þingnefndum sem og öllum 

þingflokkum, þannig að öllum Alþingismönnum verði gert kleift að beina frekari fyrirspurnum um 

Borgunarmálið til stofnunarinnar telji þeir að einhverjum spurningum þar að lútandi sé ósvarað. Mun 

Bankasýsla ríkisins veita svör við öllum þeim spurningum sem stofnunin getur, innan þeirra marka sem 

lög setja um starfsemi hennar og fjármálafyrirtækja, sem hún fer með eignarhluti í fyrir hönd ráðherra.  
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