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Samantekt 

Þessi stöðuskýrsla um Íslandsbanka hf. („Íslandsbanka“) er gerð á grundvelli i. og j. liðar 4. gr. laga nr. 

88/2009 um Bankasýslu ríkisins, en þar segir að það sé verkefni stofnunarinnar að gera tillögur til 

ráðherra um hvort og hvenær tilteknir eignarhlutir í fjármálafyrirtækjum verða boðnir til sölu og að 

undirbúa og vinna slíkar tillögur. Í janúar 2016 birti stofnunin sams konar skýrslu um Landsbankann hf. 

(„Landsbankann“).  

Bankasýsla ríkisins telur mikilvægt að draga úr eignarhaldi ríkisins í fjármálafyrirtækjum, m.a. á 

grundvelli áhættu og dvínandi ábata, sem að mestu leyti skýrist af því að einskiptistekjur eru ekki lengur 

til staðar. Telur stofnunin þessi sjónarmið vera í samræmi við þær áherslur, sem fram koma í sáttmála 

ríkisstjórnarinnar frá nóvember 2017 og niðurstöðum Hvítbókar um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið 

frá desember 2018. Þá er heimild í fyrirliggjandi fjárlögum fyrir árið 2020 að selja eignarhlut ríkisins í 

Íslandsbanka. Bankasýsla ríkisins telur því rétt að stefna að því að bjóða að lágmarki fimmtungshlut í 

Íslandsbanka til sölu í svokölluðu tvíbreiðu eða samhliða söluferli (e. dual track sale process), þar sem 

aðallega yrði stefnt að frumútboði (e. initial public offering, IPO), með skráningu hluta á skipulegum 

verðbréfamarkaði í kjölfar almenns útboðs, þ.e. útboðsleið (e. IPO track), en samhliða að sölu á hluta 

eða mögulega öllu hlutafé bankans með uppboði, þ.e. uppboðsleið (e. M&A track). Eins og tafla S1 

sýnir gæti útboðsleiðin falist í einhliða skráningu hlutanna á innlendum markaði eða tvíhliða skráningu 

á innlendum og erlendum markaði, en uppboðsleiðin í sölu á mögulega öllu hlutafé til erlends banka 

eða sölu á minnihluta til sérhæfðs fagfjárfestis, með sérþekkingu á rekstri fjármálafyrirtækja.1 Þannig 

útilokar Bankasýsla ríkisins samruna Íslandsbanka við Arion banka hf. („Arion banka“) eða 

Landsbankann, nema að komi til sérstakrar lagasetningar, þar sem stofnunin telur að samruninn hafi í 

för með sér lægri ábata en kostnað, eins og er fjallað um í sérstökum viðauka. 

Tafla S1: Möguleg niðurstaða samhliða söluferlis eignarhluta í Íslandsbanka 

Útboðsleið Uppboðsleið 

 Einhliða skráning 

 Tvíhliða skráning 

 Sala að hluta til sérhæfðs fagfjárfestis 

 Sala að fullu til erlends banka 
 

Eru þessi áform í samræmi við þær fyrirætlanir, sem stofnunin upplýsti ráðherra um í bréfi þann 22. 

maí sl. um að leggja fram drög að tillögu til ráðherra um að hefja formlega sölumeðferð á eignarhlutum 

í bankanum. Þá er slíkt söluferli í samræmi við ákvæði laga nr. 88/2009 sem og laga nr. 155/2012 um 

sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum varðandi samkeppni, gagnsæi, virka 

upplýsingamiðlun til almennings, dreifða eignaraðild og opið, hlutlægt og hagkvæmt söluferli.  

Bankasýsla ríkisins telur að sölumeðferð (þ.e. frá birtingu þessarar skýrslu, skv. ákvæðum i. og j. liðar 

4. gr. laga nr. 88/2009, framlagningu tillögu stofnunarinnar um sölu til ráðherra skv. ákvæðum 1. mgr. 

1. gr. laga nr. 155/2012, ákvörðunar ráðherra að hefja sölumeðferð, skv. ákvæðum 2. mgr. 1. gr. laga 

nr. 155/2012 og til ákvörðunar ráðherra um að samþykkja eða hafna fyrirliggjandi tilboðum, skv. 

ákvæðum 2. mgr. 4. gr. sömu laga) geti verið lokið á síðari hluta ársins 2021 eða á fyrri hluta ársins 

                                                           

1 Hér er að sjálfsögðu mögulegt að slíkur fagfjárfestir væri erlendur banki. 
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2022, eins og sýnt er í töflu S2. Ekki er horft til tímasetningar næstu Alþingiskosninga við útfærslu 

sölumeðferðar. 

Tafla S2: Tímasetning lögbundinna ákvarðana í sölumeðferð á eignarhlut í Íslandsbanka2 

Árshluti  Ákvörðun  Lagastoð 

1H 2020  Bankasýsla ríkisins birtir stöðuskýrslu um 
Íslandsbanka 

 i. og j. liður 4. gr. 
laga nr. 88/2009 

      

   Bankasýsla ríkisins afhendir ráðherra tillögu um 
sölu 

 1. mgr. 1. gr. laga 
nr. 155/2012 

      

   Ráðherra tekur ákvörðun um 
hvort sölumeðferð eignarhlutarins verði hafin 

 2. mgr. 2. gr. 
laga nr. 155/2012 

      

2H 2021 eða 
1H 2022 

 Ráðherra tekur ákvörðun um 
hvort tilboð skuli samþykkt eða hafnað 

 2. mgr. 4. gr. 
laga nr. 155/2012 

 

Við gerð tillögu til ráðherra, sbr. ákvæði 1. mgr. 1. gr. laga nr. 155/2012, og framkvæmd sölumeðferðar, 

sem Bankasýsla ríkisins annast skv. ákvæðum 1. mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012, horfir stofnunin til 

viðmiða um hvenær sé rétt að hefja sölumeðferð á eignarhlutum, sem birt voru í fyrrnefndri skýrslu 

um Landsbankann, og markmiða eigandastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki, sem stofnuninni ber að 

fara eftir, en í núgildandi stefnu frá febrúar 2020 segir að ásættanleg skilyrði þurfi að vera fyrir hendi 

áður en eignarhlutur er seldur, eins og sýnt er í töflu S3. Þannig telur stofnunin sérstaklega að miðað 

við núverandi arðsemi Íslandsbanka og verðmat á hlutabréfum í evrópskum bönkum að ólíklegt sé að 

eignarhlutur ríkisins í bankanum verði seldur á bókfærðu virði í ríkisreikningi, sem samsvarar 0,8x af 

undirliggjandi eigin fé hluthafa bankans, eða hlutafjármargfaldara (e. price-to-book multiple). 

Bankasýsla ríkisins telur því að þessi viðmið séu ekki að fullu uppfyllt miðað við stöðuna nú í dag, en 

telur að þau muni verða uppfyllt þegar kemur að sölu eignarhlutanna, eins og verður fjallað um hér á 

eftir, og hindri því ekki framlagningu tillögu þar að lútandi. 

  

                                                           

2 Því til viðbótar hvílir sú skylda á ráðherra, skv. ákvæði 5. gr. laga nr. 155/2012, um að gefa Alþingi skýrslu um 
sölumeðferðinna að henni lokinni. 
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Tafla S3: Viðmið Bankasýslu ríkisins og markmið eigandastefnu um sölumeðferð eignarhluta3 

Viðmið Bankasýslu ríkisins um hvenær sé rétt 
að hefja sölumeðferð á eignarhlutum 

Markmið eigandastefnu um sölu og eignarhald 
til framtíðar 

 Að íslenskt efnahagslíf hafi styrkst og náð 
stöðugleika. 

 Að virðismat á fjármálafyrirtækjum sé 
ásættanlegt. 

 Að fjárfestar hafi áhuga og bolmagn til 
fjárfestinga í eignarhlutum. 

 Að rekstur, afkoma, fjárhagsskipan og 
stjórnarhættir viðkomandi fjármála-
fyrirtækis bendi til þess að fjármálafyrirtækið 
geti talist álitlegur fjárfestingarkostur. 

 Að ásættanleg skilyrði séu fyrir hendi áður en 
eignarhlutur er seldur. 

 Að gæta langtímahagsmuna ríkissjóðs að 
teknu tilliti til áhættu. 

 Að stuðla að heilbrigðu eignarhaldi til lengri 
tíma. 

 

 

Bankasýsla ríkisins gerir því ráð fyrir því að sölumeðferðin muni taka lengri tíma en stofnunin áætlaði 

upphaflega. Telur stofnunin þannig mikilvægt að undirbúa Íslandsbanka fyrir sölu og að tryggja 

sveigjanleika í sölumeðferð. Eru þessar áherslur í samræmi við sölumeðferð ríkissjóða í öðrum löndum 

Evrópu á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum, eins og t.d. við sölu hollenska ríkisins á eignarhlut í ABN 

AMRO Group N.V. („ABN AMRO“). Þannig liðu rúm tvö ár frá því að Netherlands Financial Investments 

(„NLFI“) birti svipaða skýrslu (23. ágúst 2013), eins og Bankasýsla ríkisins gerir nú, og þangað til að 

frumskráningu hlutanna lauk (20. nóvember 2015).  

Mikilvægt er að undirbúningur Íslandsbanka fyrir sölu hefjist sem fyrst, þannig að hámarka megi 

endurheimtur og ávöxtun ríkissjóðs vegna eignarhlutarins. Arðsemi bankans var einungis 4,8% á árinu 

2019 og er hún lægri en ávöxtunarkrafa ríkisins.4 Bankasýsla ríkisins telur því að arðsemi þurfi að fara 

stigbatnandi á milli ársfjórðunga næstu árin. Sem dæmi má ætla að framtíðar arðsemi við sölu þurfi að 

nema 8,0% til að unnt verði að selja eignarhlutinn á bókfærðu virði í ríkisreikningi, en framtíðararðsemi 

undirliggjandi eigin fjár er stærsti áhrifaþátturinn á markaðsvirði hlutabréfa banka í Evrópu. Lága 

arðsemi bankans má m.a. rekja til hárra opinberra gjalda og eiginfjárkrafna á íslensk fjármálafyrirtæki. 

Á næstu árum stefnir hins vegar í að báðir þessir liðir munu koma til lækkunar, með jákvæðum áhrifum 

á arðsemi Íslandsbanka og annarra íslenskra fjármálafyrirtækja. Í fyrsta lagi voru samþykktar breytingar 

á lögum nr. 155/2010 um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, þar sem gjaldhlutfall var lækkað úr 

0,376% niður í 0,145% í áföngum til ársins 2023. Í öðru lagi var almennt iðgjald í Tryggingarsjóð 

innstæðueigenda og fjárfesta („TIF“) lækkað í júní á síðasta ári með breytingum á lögum nr. 98/1999 

um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Þá liggur fyrir að stofn iðgjaldanna verður 

lækkaður. Munu þessar breytingar leiða til 55% lækkunar á iðgjöldum skv. tilkynningu frá fjármála- og 

                                                           

3 Heimild: Bankasýsla ríkisins og fjármála- og efnahagsráðuneytið (Eigandastefna ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki: 
Nær til þeirra fjármálafyrirtækja sem Bankasýsla ríkisins hefur umsjón með).  
4 Arðsemiskrafa Bankasýslu ríkisins samsvarar áhættulausum vöxtum, sem eru vextir á viðskiptareikningum 
innlánsstofnana hjá Seðlabanka Íslands, að viðbættu 5% álagi. Eftir ákvörðun peningastefnunefndar 5. febrúar sl.  
nema vextir á viðskiptareikningum 2,5% og ávöxtunarkrafa ríkisins samsvarar því 7,5%. 
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efnahagsráðuneytinu dags. 23. janúar sl.5, 6 Í þriðja lagi liggur fyrir að eiginfjárkröfur á fjármálafyrirtæki 

vegna útlána til lítilla og meðalstórra fyrirtækja muni lækka eftir innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 2019/876, sem hefur lagagildi á Íslandi frá og með 1. janúar sl. Með reglugerðinni 

mun áhættugrunnur útlána til lítilla og meðalstórra fyrirtækja (e. small and medium enterprises, eða 

SME) lækka með sérstökum stuðningstuðli (e. SME supporting factor). Íslandsbanki hefur áætlað að 

breytingarnar muni lækka áhættugrunn bankans um 15,6 ma.kr. og leiða til 0,4% hækkunar á 

eiginfjárhlutfalli. Bankasýsla ríkisins telur að teknu tilliti til fyrrgreindra liða og varfærnissjónarmiða 

muni arðsemi Íslandsbanka geta hækkað úr 4,8% í 6,2% og bankinn geta greitt sérstakan arð vegna 

þeirra að fjárhæð 3,5 ma.kr. á næstu tveimur til þremur árum.7 Því til viðbótar verður að horfa til þess 

að Íslandsbanki, eins og önnur fjármálafyrirtæki, hefur ráðist í umfangsmiklar fjárfestingar í 

upplýsingatækni og fjártækni, sem að stórum hluta hafa verið gjaldfærðar, en vænta má að eigi eftir 

að leiða til lægri rekstrarkostnaðar og aukinnar arðsemi í framtíðinni. Þannig kom fram í viðtali við 

bankastjóra Íslandsbanka í Viðskiptablaðinu 16. janúar sl. að bankastarfsemi á Íslandi væri á ákveðnum 

krossgötum varðandi fjárfestingar í stafrænum verkefnum. Í viðtalinu gaf bankastjóri Íslandsbanka 

einnig til kynna að stefnt væri að 10% arðsemi eigin fjár. Þá kom fram í svari Íslandsbanka við umfjöllun 

Markaðarins þann 15. janúar sl. um arðsemi bankans, að stefnt væri að því að ná markmiðum eiganda 

„á næstu tveimur til fjórum árum með því að sjá tekjur hækka meira en kostnað á því tímabili“. Loksins 

má leiða líkur að því að sveiflujöfnunarauki verði lækkaður í framtíðinni, eins og kom fram í nýlegu 

erindi seðlabankastjóra, enda er aukinn einungis hærri í tveimur af þeim 31 löndum Evrópu, sem hafa 

innleitt hann. Þá leggur Bankasýsla ríkisins áherslu á að Íslandsbanki vinni áfram að því á næstu 

misserum að auka arðsemi bankans, eins og t.d. með lækkun rekstrarkostnaðar, sölu eigna sem binda 

of mikið eigið fé miðað við arðsemi, og útgáfu víkjandi lána, sem tilheyra eiginfjárþætti 1. Þann 19. 

febrúar sl. gaf Arion banki út slíkt lán að fjárhæð 100 milljón bandaríkjadalir á góðum kjörum fyrir slík 

lán, eða með 6,25% vöxtum. Þar með ruddi Arion banki veginn fyrir önnur fjármálafyrirtæki að ráðast 

í slíka útgáfu. Þá mun útgáfa slíkra víkjandi lána verða hagkvæmari, ef fyrirliggjandi frumvarp til laga 

um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld nær fram að ganga, en með frumvarpinu koma vextir 

af slíkum víkjandi lánum til frádráttar af skattskyldum tekjum.8 Einnig þarf að horfa til þess að arðsemi 

bankans, sem hefur farið lækkandi undanfarin misseri eins og áður segir m.a. vegna lækkunar 

einskiptistekna, gæti lækkað enn frekar ef afskriftir vegna útlána aukast ef samdráttur verður í 

atvinnulífinu og ef samkeppni á fjármálamarkaði eykst enn frekar.  

Einnig er mikilvægt að auka sveigjanleika við sölumeðferð með því að gera ráð fyrir því að hún taki 

lengri tíma en lágmarks viðmið. Þannig geta breytingar á ytri aðstæðum, eins og sveiflur á 

fjármálamörkuðum eða þróun heimsmála, leitt til þess að sölugátt fyrir frumútboð (e. IPO window) 

lokist tímabundið.9 Þá getur það tekið fleiri ársfjórðunga, en upphaflega var áætlað, fyrir Íslandsbanka 

að ná viðunandi arðsemi. Loksins má ekki útiloka það að seldur verði hlutur í bankanum í opnu söluferli 

                                                           

5 Sjá https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/23/Svigrum-fjarmalafyrirtaekja-
aukid/.  
6 Hér er ekki tekið tillit til iðgjalda í skilasjóð, sem stofnað verður til skv. fyrirliggjandi frumvarpi til laga um 
skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja. 
7 Þá er ekki unnt að útiloka að bankinn ráðstafi umfram eigin fé til að styðja við frekari útlánavöxt eða í varasjóð.  
8 Sjá https://www.althingi.is/altext/150/s/0626.html 
9 Nýjasta dæmið um slíkt er úbreiðsla COVID-19 veirunnar á þessu ári, sem hefur haft afar neikvæð áhrif á 
hlutabréfamarkaði. 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/23/Svigrum-fjarmalafyrirtaekja-aukid/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/23/Svigrum-fjarmalafyrirtaekja-aukid/
https://www.althingi.is/altext/150/s/0626.html
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til sérhæfðra fagfjárfesta með sérþekkingu á rekstri fjármálafyrirtækja, sem myndi styrkja rekstur 

bankans enn frekar fyrir frumútboð eða sölu til erlends banka. 

Samhliða útgáfu þessarar stöðuskýrslu leggur Bankasýsla ríkisins fram tillögu til ráðherra um að selja 

að lágmarki fimmtungs eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka, sbr. ákvæði 1. gr. laga nr. 155/2012. Tillagan 

er reist á þeim rökstuðningi, sem er að finna hér í skýrslunni, um sölumarkmið, söluaðferð og 

söluframkvæmd. Ef ráðherra tekur ákvörðun um að hefja sölumeðferð, sbr. ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga 

nr. 155/2012, mun sölumeðferð, sem verður á forræði Bankasýslu ríkisins, sbr. ákvæði 4. gr. sömu laga, 

taka að lágmarki sex mánuði eftir ákvörðunina. Bankasýsla ríkisins gerir aftur á móti ráð fyrir því að 

þessi hluti sölumeðferðar muni taka lengri tíma, þar sem framvinda sölumeðferðarinnar ræðst m.a. af 

þróun á arðsemi bankans, aðstæðna á mörkuðum og annarra þátta. 

Tafla S4 sýnir hvenær Íslandsbanki áætlar að birta fjárhagsuppgjör á þessu ári. Má ætla að birting 

samskonar upplýsinga á árunum 2021 og 2022 verði á svipuðum tíma og áætlað er fyrir árið 2020. Á 

meðan sölumeðferð stendur mun Bankasýsla ríkisins áfram sýna eftirfylgni, en stofnunin leggur áherslu 

á að birt arðsemi bankans á hverjum ársfjórðungi fari stigvaxandi. Þá mun stofnunin áfram fylgjast með 

þróun innlends hagvaxtar m.v. fyrirliggjandi spár og þróun á innlendum og erlendum 

fjármálamörkuðum til að geta lagt mat á það hvort bankinn sé tækur til sölu hverju sinni, miðað við 

viðmið stofnunarinnar og markmið eigandastefnu ríkisins, sem finna má í töflu S3. Þá er birting 

fjárhagslegra upplýsinga af hálfu Íslandsbanka mikilvæg, þar sem hún markar einnig hvenær sölugátt 

fyrir frumútboð geti verið. Sem dæmi má nefna að ef sala ætti sér stað í september 2021, yrði hún á 

grundvelli upplýsinga úr könnuðu uppgjöri fyrri árshelmings þess árs, og ef sala færi fram í mars 2022, 

yrði hún á grundvelli upplýsinga úr endurskoðuðum ársreikningi fyrra árs.  

Tafla S4: Birting fjárhagsupplýsinga Íslandsbanka 

Dags. Atburður 
12. febrúar 2020 Endurskoðaður ársreikningur fyrir 2019 birtur 
6. maí 2020 Uppgjör fyrsta ársfjórðungs 2020 birt 
29. júlí 2020 Kannað uppgjör fyrri árshelmings 2020 birt 
28. október 2020 Uppgjör fyrstu níu mánaða ársins 2020 birt 

 

Tafla S5 sýnir annars vegar þær ákvarðanir, sem taka þarf í sölumeðferðinni, sem ákvæði laga mæla 

fyrir um, og hins vegar þau skref, sem þarf að taka í samhliða söluferli á eignarhlutum í samræmi við 

viðteknar venjur á fjármálamörkuðum. Þannig liggur fyrir að lög mæla fyrir um ákveðin skref, sem þarf 

að taka í sölumeðferðinni, frá og með birtingu þessarar skýrslu til framlagningu skýrslu ráðherra um 

sölumeðferðina til Alþingis. Þá er ljóst að sölumeðferðin þarf að fylgja viðteknum venjum. Þannig gætu 

fyrstu skrefin í undirbúningi vera ráðning fjármálaráðgjafa og lögfræðilegra ráðgjafa Íslandsbanka og 

Bankasýslu ríkisins. Væri ráðning fjármálaráðgjafa þannig liður í því að efla arðsemi Íslandsbanka og 

ráðning lögfræðilegra ráðgjafa að undirbúa bankann að öðru leyti fyrir sölu. Þessir tveir verkstraumar, 

sem eru sýndir í töflunni, eru nátengdir. Þegar formleg sölumeðferð hefst mun Bankasýsla ríkisins ráða 

leiðandi söluráðgjafa (e. global coordinators). Þá er ljóst að eftir öflun tilboða þarf Bankasýsla ríkisins 

að leggja fram mat á þeim og ráðherra taka afstöðu til þeirra. Þá er ljóst að ráðherra muni alltaf þurfa 

að veita samþykki sitt fyrir því að stíga ýmis skref, eins og birtingu skráningarlýsingar og verðbils, og 

aðlögun þess. Munu Bankasýsla ríkisins og ráðherra ganga frá sameiginlegum skilningi á þeirri aðkomu 

ráðherra í tengslum við ákvörðun um að hefja söluferlið.  
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Tafla S5: Framvinda sölumeðferðar eignarhluta í Íslandsbanka10 

Samkvæmt lögum Samkvæmt viðteknum venjum á markaði 

 Bankasýsla ríkisins birtir stöðuskýrslu 
(i. og j. liður 4. gr. laga nr. 88/2009) 

 Bankasýsla ríkisins afhendir ráðherra tillögu 
um sölu (1. mgr. 1. gr. laga nr. 155/2012 

 Ráðherra fellst á tillögu Bankasýslu ríkisins 
(1. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2012) 

 Ráðherra útbýr greinargerð um sölumeðferð 
og leitar umsagnar Seðlabanka Íslands 

 Ráðherra leggur greinargerð fyrir 
þingnefndir 

 Ráðherra veitir nefndunum hæfilegan frest 

 Ráðherra fær athugasemdir frá nefndunum  

 Bankasýsla ríkisins og Íslandsbanki ráða 
fjármálaráðgjafa  

 Bankasýsla ríkisins og Íslandsbanki gera 
samning um skiptingu kostnaðar 

 Bankasýsla ríkisins og Íslandsbanki ráða 
innlendan og alþjóðlegan lögfræðiráðgjafa 

 Íslandsbanki opnar gagnaherbergi 

 Ráðgjafar framkvæma lögfræðilegar 
áreiðanleikakannanir 

 Ráðgjafar framkvæma mat á stöðu bankans 
fyrir sölu og mögulegu söluandvirði 
 

 Ráðherra tekur ákvörðun hvort sölumeðferð 
verði hafin (2. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2012) 

 Bankasýsla ríkisins ræður söluráðgjafa 
 

 Bankasýsla ríkisins annast sölumeðferð 
eignarhluta í samræmi við ákvörðun 
ráðherra fyrir hönd ríkisins 
(1 mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012) 

 Ráðgjafar framkvæma fjárhagslega 
áreiðanleikakönnun 

 Íslandsbanki og ráðgjafar útbúa 
skráningarlýsingu og sölulýsingu 

 Íslandsbanki og ráðgjafar senda umsóknir til 
kauphalla um skráningu hluta 

 Ráðgjafar afla yfirlýsinga um áhuga frá 
áhugasömum kaupendum 

 Íslandsbanki og ráðgjafar halda 
frumkynningar fyrir fjárfesta 

 Aðilar útbúa drög að kaupsamningi og 
hluthafasamkomulagi 

 Íslandsbanki birtir yfirlýsingu um að hefja 
frumútboð 

 Ráðgjafar halda kynningar greiningardeilda 
fyrir fjárfestum 

 Íslandsbanki birtir skráningarlýsingu og 
verðbil 

 Íslandsbanki og ráðgjafar halda 
fjárfestakynningar 

 Bankasýsla ríkisins og ráðgjafar aðlaga 
verðbil í útboði 

 Ráðgjafar afla tilboða 

 Bankasýsla ríkisins útbýr mat á fyrirliggjandi 
tilboðum (2 mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012) 

 Ráðherra tekur ákvörðun um hvort tilboð 
skuli samþykkt og undirritar samninga um 
sölu (2. mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012 

 Ráðherra leggur skýrslu fyrir Alþingi um 
sölumeðferðina (5. gr. laga nr. 155/2012 

 Aðilar ljúka uppgjöri viðskipta 

                                                           

10 Heimild: Bankasýsla ríkisins. Hér er gert ráð fyrir því að á hverjum tíma liggi fyrir heimild í fjárlögum hvers árs 
að selja eignarhlutinn. 
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Eins og kom fram hér á undan leggur Bankasýsla ríkisins fram tillögu til ráðherra samhliða útgáfu 

þessarar skýrslu, sbr. ákvæði 1. gr. laga nr. 155/2012. Ef og þegar ráðherra hefur fallist á tillögu 

stofnunarinnar, sbr. ákvæði 1. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2012, ber honum að útbúa greinargerð um hana 

og leggja fyrir fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis ásamt því að leita umsagnar 

Seðlabanka Íslands um hana, sbr. sama lagaákvæði.  

Samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2012 „[skal þing]nefndunum veittur hæfilegur frestur 

til þess að gera athugasemdir við efni greinargerðarinnar“, en kaflar þessarar skýrslu endurspegla 

innihald slíkrar greinargerðar. Þar sem ekki eru frekari skýringar á hugtakinu „hæfilegur frestur“ í 

fyrrgreindu ákvæði, er ekki unnt að segja fyrir um á þessari stundu hversu langan tíma útgáfa 

greinargerðar ráðherra og umfjöllun Alþingis taki.  

Þegar ákvörðun ráðherra um að hefja sölumeðferð liggur fyrir mun Bankasýsla ríkisins annast hana, 

sbr. ákvæði 1. mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012 og ákvæði j. liðar 4. gr. laga nr. 88/2009. Þannig ber 

stofnuninni að „[undirbúa] sölu, [leita] tilboða í eignarhlut, [meta] tilboð, [hafa] umsjón með 

samningaviðræðum við utanaðkomandi ráðgjafa og væntanlega kaupendur og annast samningagerð“, 

sbr. ákvæði 1. mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012. Þegar tilboð í eignarhlut liggja fyrir, sbr. ákvæði 2. mgr. 4. 

gr. laga nr. 155/2012, ber Bankasýslu ríkisins að skila ráðherra rökstuddu mati á þeim. Ráðherra tekur 

svo ákvörðun „um hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað og undirritar samninga fyrir hönd 

ríkisins um sölu eignarhlutarins“, sbr. sama lagaákvæði.  

Söluandvirði eignarhlutarins ræðst af fjölda seldra hluta og hlutafjármargfaldara sölunnar. Tafla S6 

sýnir söluandvirði 20%, 50% og 100% eignarhlutar m.v. hlutafjármargfaldara á bilinu 0,6x til 1,0x. Er 

ljóst að söluandvirði liggur á mjög víðu bili, eða frá 21,3 ma.kr. til 177,6 ma.kr. m.v. þessar forsendur. 

Mun það aðallega markast af undirliggjandi arðsemi eigin fjár. Ráðstöfun söluandvirðisins er ekki á 

forræði Bankasýslu ríkisins, en stofnunin telur mikilvægt að slíkar áætlanir liggi fyrir sem fyrst. Er slíkt 

til þess fallið að efla traust almennings á sölumeðferðinni, eins og t.d. kemur fram í skýrslu Efnahags- 

og framfarastofnunarinnar („OECD“), Corporate Governance: A Policy Maker´s Guide to Privatisation.11 

Verði hluturinn seldur með frumútboði hefur Bankasýsla ríkisins talið æskilegt að stefna að 

viðmiðunarstærð (e. benchmark size) um alþjóðleg frumútboð, sem er um 500 milljónir evra eða 

bandaríkjadala. Til að ná slíkri stærð þyrfti að selja tæplega helmings hlut í bankanum á 

hlutafjármargfaldaranum 0,8x. 

Tafla S6: Söluandvirði eignarhlutar m.v. stærð eignarhlutar og hlutafjármargfaldara (ma.kr.)12 

 20% hlutur 50% hlutur 100% hlutur 
0,6x   21,3    53,3    106,6  
0,8x   28,4    71,1    142,1  
1.0x   35,5    88,8    177,6  

  

                                                           

11 Sjá bls. 31 í skýrslunni.  https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ea4eff68-

en.pdf?expires=1580138247&id=id&accname=guest&checksum=75D3AFD3BB206A94C28A00833074CF9C 
12 Heimild: Bankasýsla ríkisins. Miðar við bókfært virði eigin fjár hluthafa Íslandsbanka 31. desember, 2019. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ea4eff68-en.pdf?expires=1580138247&id=id&accname=guest&checksum=75D3AFD3BB206A94C28A00833074CF9C
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ea4eff68-en.pdf?expires=1580138247&id=id&accname=guest&checksum=75D3AFD3BB206A94C28A00833074CF9C
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Á þessari stundu er ekki unnt að leggja fram nákvæma tímaáætlun um sölu eignarhluta í Íslandsbanka. 

Aftur á móti er ljóst að ef hlutur er seldur með frumútboði mun taka töluverðan tíma að selja allan hlut 

ríkisins í bankanum. Þrátt fyrir að það hafi einungis tekið Kaupþing rúmlega tvö ár að selja 87% hlut 

sinn í Arion banka, bendir samanburður við önnur lönd í Evrópu, þar sem ríkissjóðir hafa selt hlut í 

bönkum, að frekari sala eftir frumútboð taki lengri tíma. Tafla S7 sýnir hvernig framvinda 

sölumeðferðar á öllum eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka eftir frumsölu geti orðið. Ef allur eignarhlutur 

í bankanum yrði seldur til erlends banka væri ekki um frekari sölu að ræða. Bankasýsla ríkisins telur þó 

ólíklegt að erlendur banki muni sýna innlendum banka áhuga, þar sem lítið er um samruna banka í 

Evrópu á milli landa um þessar mundir og á meðan staða Íslands á lista fjármálaaðgerðahópsins gegn 

peningaþvætti (e. Financial Action Task Force eða FATF) er óbreytt. Nú er ljóst að íslensk stjórnvöld 

stefna að því að Ísland fari af þessum lista í haust og því er ólíklegt að vera landsins á listanum eigi eftir 

að hafa áhrif á sölumeðferðina. 

Ef fyrst yrði seldur hlutur til sérhæfðra fagfjárfesta, með þekkingu á rekstri fjármálafyrirtækja, myndi 

sala annað hvort með frumútboði eða með sölu til erlends banka fylgja í kjölfarið. Er einnig mögulegt 

að meðeigendur ríkisins í bankanum, þ.e. sérhæfðir fagfjárfestar, myndu einnig selja á sama tíma. Eftir 

frumútboð er ljóst að öll sala eignarhluta í framtíðinni færi fram með frekari útboðum í ljósi þess að 

hlutir í bankanum væru þá þegar skráðir á skipulegum markaði. 

Tafla S7: Möguleg framvinda sölumeðferðar á öllum eignarhlut í Íslandsbanka eftir frumsölu 

   
Frumútboð 

 
Frumútboð 

 
Frekari útboð 

     

         

Frumsala 
Sala til 
fagfjárfesta 

     

       

    Sala til 
erlends banka 

   

  Sala til 
erlends banka 

    

         

  



13 
 

Inngangur 

Þessi stöðuskýrsla er gerð á grundvelli i. og j. liðar 4. gr. laga nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins, en þar 

segir að það sé verkefni stofnunarinnar að gera tillögur til ráðherra  um hvort og hvenær tilteknir 

eignarhlutir í fjármálafyrirtækjum verða boðnir til sölu og að undirbúa og vinna slíkar tillögur. Í bréfi til 

ráðherra, dags. 18. desember sl., sem jafnframt var kynnt ráðherranefnd um efnahagsmál og 

endurskipulagningu fjármálakerfisins, upplýsti stofnunin um áform sín um að birta slíka skýrslu.  

Aðdraganda þessarar skýrslu má rekja til útgáfu Hvítbókar um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið þann 

10. desember 2018, sem gerð var á grundvelli sáttmála ríkisstjórnarinnar.13 Í sáttmálanum kom m.a. 

fram að eignarhald íslenska ríkisins á fjármálafyrirtækjum væri það umfangsmesta í Evrópu og að 

ríkisstjórnin vildi  leita leiða til að draga úr því, en að hvítbókin yrði lögð fyrir Alþingi til umfjöllunar áður 

en stefnumarkandi ákvarðanir yrðu teknar um fjármálakerfið. Um einum og hálfum mánuði eftir útgáfu 

hvítbókarinnar, eða þann 29. janúar sl., gaf fjármála- og efnahagsráðherra munnlega skýrslu til Alþingis 

um hvítbókina. Þar kom m.a. fram í máli ráðherra „[að það yrði] síðan úrlausnarefni [sitt] ásamt með 

öðrum flokkum í ríkisstjórninni að fjalla nánar um, mögulega eftir tillögur frá [Bankasýslu ríkisins], 

hvaða skref kæmu til álita varðandi aðgerðaáætlun um losun á eignarhaldinu.“  

Í framhaldi af umræðum um hvítbókina á Alþingi átti Bankasýsla ríkisins fund með fjármála- og 

efnahagsráðherra, þann 19. mars sl. Eftir fundinn, eða nánar tiltekið þann 4. apríl, sendi stofnunin 

ráðherra bréf, þar sem fram kom að tillaga um að hefja sölumeðferð á eignarhlut í Íslandsbanka í 

samræmi við niðurstöður hvítbókar gæti legið fyrir í lok maí mánaðar. Þann 22. maí  sl. upplýsti 

Bankasýsla ríkisins ráðherra síðan um þá fyrirætlan sína að leggja fram drög að tillögu til ráðherra um 

að hefja sölumeðferð á eignarhlutum í bankanum á að lágmarki fjórðungshlut í svokölluðu samhliða 

söluferli og yrði aðallega stefnt að tvíhliða skráningu hluta á skipulegum markaði í kjölfar almenns 

útboðs (útboðsleið) og til hliðar sölu á mögulega öllu hlutafé bankans með uppboði (uppboðsleið). 

Þann 18. júní og 25. júní sl. kynnti svo stofnunin drög að slíkri tillögu fyrir ráðherranefnd um 

efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins. Þann 20. ágúst sl. sendi Bankasýsla ríkisins svo 

ráðherra minnisblað um framvindu málsins, sem stofnunin kynnti fyrir ráðherranefndinni daginn eftir. 

Í minnisblaðinu kom fram að á milli funda ráðherranefndarinnar hafi hlutabréfaverð evrópskra banka 

lækkað og arðsemi Íslandsbanka minnkað, og að sala á eignarhlutum á þeirri stundu myndi ekki afla 

söluandvirðis, sem væri nálægt bókfærðu virði á ríkisreikningi. Þá komu einnig fram í millitíðinni 

hugmyndir í fjölmiðlum um samruna Íslandsbanka og Arion banka.  

Þann 21. október sl. fór fram sérstök umræða á Alþingi um íslenskt bankakerfi og sölu á hlutum ríkisins 

í bönkunum. Þar lagði ráðherra, sem var til andsvars, áherslu á að gæta að heildarhagsmunum ríkisins: 

„Það er samtal sem við þurfum að eiga betur við Bankasýsluna, hvort við eigum að fara í einhvers konar 

skráningarferli, útboð eða hvort aðrar mögulegar leiðir séu heppilegri til að ná markmiðum okkar.“ Þá 

bætti ráðherra við: „Ég færi líka þau skilaboð inn í þessa umræðu að það er ekki alveg augljóst hvernig 

ríkið á að draga úr eignarhlut sínum í fjármálafyrirtækjum. Þar eru til ólíkar leiðir. Við þurfum að leita 

ráðgjafar hjá Bankasýslunni.“ Þá birti Íslandsbanki uppgjör fyrir fyrstu níu mánuði ársins þann 30. 

október, en þar kom í ljós að arðsemi eigin fjár á þriðja ársfjórðungi var lægri (4,9%) en á fyrri helming 

ársins (5,4%). Í framhaldi af umræðunni á Alþingi um íslenska bankakerfið útbjó Bankasýsla ríkisins 

                                                           

13 Sjá Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um 
ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis 
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minnisblað fyrir fjármála- og efnahagsráðherra dags. 5. nóvember, og átti fund með honum daginn 

eftir. Þar kynnti Bankasýsla ríkisins ráðherra greiningu stofnunarinnar á ýmsum leiðum til að ná settum 

markmiðum, sbr. ummæli ráðherra við umræður á Alþingi. Í minnisblaði stofnunarinnar var m.a. fjallað 

um kosti og galla þeirra hugmynda, sem ræddar höfðu verið, um mögulegan samruna Íslandsbanka og 

Arion banka og möguleika á fjármögnun sérstakra arðgreiðslna bankans með sölu eigna og 

rekstrareininga. Þá upplýsti Bankasýsla ríkisins ráðherra í bréfinu frá 18. desember sl. að hún teldi rétt 

að gera ráð fyrir lengra söluferli en áður var lagt upp með m.a. m.t.t. neikvæðrar þróunar á viðmiðum 

stofnunarinnar og markmiðum eigandastefna ríkisins, sem koma fram í töflu 1. Þá telur stofnunin rétt 

að sinni að stefna að sölu á lægri hlut nú, þ.e. einum fimmta, í stað einum fjórða sem upphaflega var 

áætlað, til að auka sveigjanleika við sölu. Þannig verður t.d. unnt að skrá hlutina einungis á innlendum 

markaði undir útboðsleið og einnig líklegra að sérhæfðir fjárfestar, með sérþekkingu á rekstri 

fjármálafyrirtækja, taki þátt í uppboðsleið. 

Tafla 1: Viðmið Bankasýslu ríkisins og markmið eigandastefnu þegar kemur að ákvörðunum um að 

hefja söluferli eignarhluta14 

Viðmið Bankasýslu ríkisins Markmið eigandastefnu 

 Að íslenskt efnahagslíf hafi styrkst og náð 

stöðugleika. 

 Að virðismat á fjármálafyrirtækjum sé 

ásættanlegt. 

 Að fjárfestar hafi áhuga og bolmagn til 

fjárfestinga í eignarhlutum. 

 Að rekstur, afkoma, fjárhagsskipan og 
stjórnarhættir viðkomandi fjármála-
fyrirtækis bendi til þess að fjármálafyrirtækið 
geti talist álitlegur fjárfestingarkostur. 

 Að ásættanleg skilyrði séu fyrir hendi áður en 

eignarhlutur er seldur. 

 Að gæta langtímahagsmuna ríkissjóðs að 

teknu tilliti til áhættu. 

 Að stuðla að heilbrigðu eignarhaldi til lengri 

tíma. 

 

 

  

                                                           

14 Heimild: Bankasýsla ríkisins og fjármála- og efnahagsráðuneytið. 
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Í ljósi framangreindra þátta hefur stofnunin séð ástæður til að setja saman heildstæðari skýrslu um 

hvernig stofnunin mun haga umsýslu eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka og sölumeðferð þeirra í 

nánustu framtíð, sbr. niðurlag bréfs stofnunarinnar til ráðherra dags. 18. desember.15 Í þessu sambandi 

hefur Bankasýsla ríkisins stuðst við markmið laga nr. 88/2009, meginreglur sölumeðferðar í lögum nr. 

155/2012, niðurstöður Hvítbókar um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið og ákvæði núgildandi 

eigandastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki. Þá hefur stofnunin litið til sjónarmiða um sölumeðferð 

slíkra eignarhluta, sem fram koma í skýrslum OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins („AGS“). Einnig er ljóst 

sölumeðferð verði einnig hagað í samræmi við ákvæði sáttar við Samkeppniseftirlitið, sbr. ákvörðun 

nr. 9/2016 (Framsal Glitnis hf. á 95% hlutafjár Íslandsbanka hf. til Ríkissjóðs Íslands). Loksins hefur 

Bankasýsla ríkisins horft til umsýslu og sölu eignarhluta annarra evrópskra ríkja í viðskiptabönkum.16 

Í þessari skýrslu verður fjallað um undirbúning sölumeðferðar, sölumarkmið, söluaðferð og 

söluframkvæmd. Því til viðbótar eru ítarlegir viðaukar, til frekari rökstuðnings niðurstöðum í 

meginköflum skýrslunnar. Taka þeir mið af þeim upplýsingum, sem ákvæði 2. gr. laga nr. 155/2012 

mæla fyrir um að ráðherra fjalli um í greinargerð sinni fyrir fjárlaganefnd og efnahags- og 

viðskiptanefnd.17 

  

                                                           

15 Bankasýsla ríkisisn gaf út svipaða skýrslu vegna Landsbankans í janúar 2016 (Eignarhald og sala á 
Landsbankanum hf.: Stöðuskýrsla varðandi fyrirhugaða sölumeðferð) .  Sjá 
http://www.bankasysla.is/eignir/landsbankinn/stoduskyrsla-um-solu-a-eignarhlut-rikisins-i-landsbankanum/.  
16 Sölumeðferð mun einnig vera í samræmi við ákvæði almennra laga, eins og laga nr. 108/2007 um 
verðbréfaviðskipti, laga nr. 2/1995 um hlutafélög og laga nr. 123/2015 um opinber fjármál. 
17 Þannig segir t.d. í athugasemdum við það frumvarp, sem varð að lögum nr. 155/2012, að „[e]ðli máls 
samkvæmt hlýtur efni [greinargerðar ráðherra] að byggjast á tillögu Bankasýslu ríkisins“. 

http://www.bankasysla.is/eignir/landsbankinn/stoduskyrsla-um-solu-a-eignarhlut-rikisins-i-landsbankanum/
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Undirbúningur fyrir sölu 

 Inngangur 

Bankasýsla ríkisins leggur fram tillögu til ráðherra um að selja að lágmarki fimmtungs eignarhlut í 

Íslandsbanka, sbr. ákvæði 1. mgr. 1. gr. laga nr. 155/2012, samhliða útgáfu þessarar stöðuskýrslu. 

Stofnunin telur að sölumeðferðin muni taka lengri tíma en stofnunin taldi upphaflega. Gerir stofnunin 

ráð fyrir því að sölu gæti verið lokið á síðari helmingi næsta árs (2021) eða fyrri helmingi þar næsta árs 

(2022).  

Banksýsla ríkisins telur mikilvægt að undirbúningur Íslandsbanka fyrir sölu hefjist sem fyrst. Arðsemi 

bankans var 4,8% á árinu 2019, en Bankasýsla ríkisins telur að arðsemi þurfi að batna á milli 

ársfjórðunga og stefna í að lágmarki 8,0% til að unnt verði að selja eignarhlutinn á bókfærðu virði í 

ríkisreikningi. Stofnunin telur að áhrif breytinga á lögum og reglum um opinber gjöld, eiginfjárkröfur 

og áhættuvægi fjármálafyrirtækja muni hafa jákvæð áhrif á framtíðararðsemi bankans. Þá telur 

stofnunin einnig að aðrir þættir, eins og fjárfestingar í upplýsingatækni, áframhaldandi umbætur í 

rekstri, sala eigna með háa eiginfjárbindingu, útgáfa víkjandi lána í eiginfjárþætti 1 og möguleg lækkun 

á sveiflujöfnunarauka, geti einnig leitt af sér bata á arðsemi. Aftur á móti má ekki útiloka að arðsemi 

bankans, sem hefur farið lækkandi undanfarin misseri eins og áður segir m.a. vegna lækkunar 

einskiptistekna, gæti lækkað enn frekar, t.d. ef afskriftir vegna útlána aukast vegna samdráttar í 

atvinnulífinu og samkeppni eykst á fjármálamarkaði. 

 Áhrif breytinga á lögum og reglum á framtíðar arðsemi 

Arðsemi Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans fyrstu árin eftir stofnun þeirra í október 2008 

markaðist mikið af jákvæðum einskiptisliðum, sem skiluðu hárri arðsemi umfram áhættulausa vexti. Í 

tilfelli Íslandsbanka nam t.d. virðisbreyting samtals 52,1 ma.kr. á árunum 2009 til 2015, en á sama tíma 

nam uppsafnaður hagnaður hluthafa bankans samtals 143,4 ma.kr. Í síðari tíð hefur arðsemi íslenskra 

fjármálafyrirtækja litast meira af háum opinberum gjöldum og miklum eiginfjárkröfum. Á næstu árum 

stefnir aftur á móti í að þessir liðir muni lækka, með jákvæðum áhrifum á arðsemi bankans. Tafla 2 

sýnir áhrif þessara breytinga á arðsemi Íslandsbanka m.v. afkomu bankans á árinu 2019. Telur 

Bankasýsla ríkisins að teknu tilliti til fyrrgreindra liða muni arðsemi Íslandsbanka geta hækkað úr 4,8% 

í 6,2% og bankinn geta greitt sérstakan arð vegna þeirra að fjárhæð 3,5 ma.kr. á næstu tveimur til 

þremur árum. 18  

  

                                                           

18 Þá er ekki unnt að útiloka að bankinn ráðstafi umfram eigin fé til að styðja við frekari útlánavöxt eða í varasjóð, 
frekar en til arðgreiðslna til hluthafa.  
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Tafla 2: Afkoma, arðsemi og eiginfjárkröfur Íslandsbanka á árinu 2019 fyrir og eftir breytingar á 

gjöldum og eiginfjárkröfum (fjárhæð í ma.kr.)19 

 Niðurstaða 
ársins 

Áhrif 
breytinga 

Að teknu tilliti 
 til breytingar 

Staða 31. desember, 2019:    
Áhættugrunnur   884,6    (15,6)   869,0  
Eiginfjárhlutfall (%) 22,4%  22,4% 
  Eiginfjárgrunnur (kr.) 198,3 (3,5) 194,8 
  
Á árinu 2019:     
Hreinar vaxtatekjur   33,7    (0,1)   33,5  
Hreinar þjónustutekjur   13,4     13,4  
Aðrar hreinar rekstrartekjur   1,5     1,5  
  Samtals rekstrartekjur   48,5    (0,1)   48,4  
Rekstrarkostnaður  (28,1)    (28,1) 
Framlag í TIF   (0,9)   0,5    (0,5) 
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki   (3,5)   2,2    (1,4) 
  Samtals rekstrargjöld   (32,6)   2,6    (29,9) 
  Hrein virðisbreyting fjáreigna   (3,7)    (3,7) 
    Hagnaður fyrir skatta   12,3    2,5    14,8  
    Tekjuskattur   (3,7)   (0,1)   (3,8) 
      Hagnaður af áframhaldandi starfsemi   8,6    2,4    11,0  
      Hagnaður af aflagðri starfsemi   (0,1)    (0,1) 
        Hagnaður tímabilsins   8,5    2,4    10,9  
  
Meðal eigið fé    176,8    (3,5)   173,3  
Arðsemi eigin fjár 4,8%  6,2% 

 

Í fyrsta lagi liggur fyrir að eiginfjárkröfur á fjármálafyrirtæki vegna útlána til lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja munu lækka eftir innleiðingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2019/876, sem 

breytir reglugerð nr. 575/2013 um varfærniskröfur vegna starfsemi lánastofnana og 

fjárfestingarfyrirtækja, sem hefur lagagildi á Íslandi frá og með 1. janúar sl. Með reglugerðinni mun 

áhættugrunnur útlána til lítilla og meðalstórra fyrirtækja (e. small and medium enterprises, SME) verða 

lækkaður með sérstökum stuðningsstuðli. Samkvæmt ákvæðum 501. gr. reglugerðarinnar verður 

áhættugrunnur áhættuskuldbindinga til lítilla og meðalstórra fyrirtækja, sem tilheyra þremur 

tegundum áhættuskuldbindinga, þ.e. vegna (1) útlána til fyrirtækja, (2) útlána til einstaklinga, lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja (e. retail) og (3) fasteignaveðlána (e. secured by mortgages on immovable 

property), margfaldaður með stuðli á bilinu 0,7619 til 0,85. Í ársreikningi Íslandsbanka fyrir 2019 kemur 

fram að gildistaka 501 gr. reglugerðarinnar muni leiða til 15,6 ma.kr. lækkunar á áhættugrunni og 0,4% 

hækkunar á eiginfjárhlutfalli.20 Þann 31. desember sl. nam áhættugrunnur Íslandsbanka 884,6 ma.kr. 

                                                           

19 Heimild: Íslandsbanki, Bankasýsla ríkisins. Reiknuð arðsemi að teknu tilliti til breytinganna (6,2%) gerir ráð fyrir 
því að umfram eiginfjárgrunnur verði greiddur út, eða fjármagnaður, með reiðufé, en ekki með útgáfu víkjandi 
lána og komi því að fullu leyti til frádráttar á eigin fé á efnahagsreikningi, sem leiðir til frekari hækkunar á arðsemi 
eftir arðgreiðslu. 
20 Arion banki tilkynnti í ársreikningi sínum fyrir árið 2019 að áhrif innleiðingarnar myndu einnig hafa í för með 
sér 0,4% stigs hækkun á eiginfjárhlutfalli.  



18 
 

eiginfjárgrunnur 198,3 ma.kr. og því eiginfjárhlutfall 22,4%. Að teknu tilliti til lækkunar áhættugrunns 

að fjárhæð 15,6 ma.kr. gæti bankinn lækkað eiginfjárgrunn um 3,5 ma.kr. og viðhaldið þannig sama 

eiginfjárhlutfalli og áður.  

Tafla 3 sýnir fjárhæð áhættuskuldbindinga, áhættuvægi, áhættugrunn og lágmarks eiginfjárgrunn þann 

31. desember, 2019 sl. fyrir þá þrjá flokka útlána, sem SME stuðullinn getur náð til. Er um að ræða 

áhættuskuldbindingar að fjárhæð 869,3 ma.kr., áhættugrunn að fjárhæð 711,5 ma.kr. og lágmarks 

eiginfjárgrunn að fjárhæð 135,2 ma.kr. Má því ætla að lækkun á þessum hluta áhættugrunns um 15,6 

ma.kr. ná í raun til einungis 2,2% af undirliggjandi útlánaáhættu.  

Tafla 3: Lágmarks eiginfjárbinding vegna útlánaáhættu fyrirtækja, einstaklinga, lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja og fasteignaveðlána 31. desember 2019 (fjárhæðir í ma.kr.)21 

 
 
Flokkur áhættuskuldbindinga Fjárhæð 

Áhættu-
vægi skv. 
reglum22 

Birtur 
áhættu-
grunnur 

Lágmarks 
eiginfjár-
grunnur 

Fyrirtæki   469,9  100,0%   496,1    94,3  
Einstaklingar, lítil og meðalstór fyrirtæki   168,1  75,0%   134,4    25,5  
Fasteignaveðlán   231,6  35,0%   81,0    15,4  
  Samtals   869,6  81,8%   711,5    135,2  

 

Í öðru lagi voru samþykktar breytingar á lögum nr. 155/2010 um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, 

þar sem gjaldhlutfall var lækkað úr 0,376% niður í 0,145% í áföngum til ársins 2023. Að teknu tilliti til 

þessarar lækkunar mun hagnaður Íslandsbanka á ársgrundvelli hækka um 2,2 ma.kr. 

Í þriðja lagi var almennt iðgjald í TIF lækkað í júní á síðasta ári með breytingum á lögum nr. 98/1999 

um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Þá liggur fyrir að stofn iðgjaldanna verður 

lækkaður. Munu þessar breytingar leiða til 55% lækkunar á iðgjöldum skv. tilkynningu frá fjármála- og 

efnahagsráðuneytinu dags. 23. janúar sl. Að mati Bankasýslu ríkisins munu breytingarnar geta leitt til 

lækkunar á árlegum iðgjöldum Íslandsbanka til TIF um 0,5 ma.kr.  

Að teknu tilliti til þessara breytinga á opinberum gjöldum gæti hagnaður Íslandsbanka á ársgrundvelli 

aukist úr 8,5 ma.kr. í 10,9 ma.kr. og að teknu tilliti til arðgreiðslu að fjárhæð 3,5 ma.kr. gæti meðal eigin 

fé bankans lækkað úr 176,8 ma.kr. niður í 173,3 ma.kr. Lækkun opinberra gjalda myndi leiða til 1,3% 

stigs hækkunar á arðsemi, en lækkun á eiginfjárkröfum til 0,2% stiga. Af þeim sökum myndi arðsemi 

bankans á ársgrundvelli hækka úr 4,8% í 6,2% á næstu tveimur til þremur árum. 

Þess ber að geta að þessir útreikningar taka ekki tillit til iðgjalda í skilasjóð, sem stofnað verður til skv. 

fyrirliggjandi frumvarpi til laga um skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, eða þeim 

möguleika að Fjármálaeftirlitið („FME“) geri viðbótarkröfur til eigin fjár fjármálafyrirtækja. 

  

                                                           

21 Heimild: Áhættuskýrsla Íslandsbanka 2019, Bankasýsla ríkisins. Lágmarks eiginfjárgrunnur reiknaður m.v. 
19,0% lágmarks eiginfjárkröfu, sem var í gildi 31. desember 2019. 
22 Raunverulegt áhættuvægi má finna með hlutfallinu á milli áhættugrunns og fjárhæðar. 
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 Áhrif annarra þátta á framtíðar arðsemi 

Þrír þættir til viðbótar þeim, sem fjallað var um hér á undan, gætu leitt til betri arðsemi Íslandsbanka í 

framtíðinni. 

Í fyrsta lagi má nefna fjárfestingu bankans í upplýsingatækni á undanförnum misserum. Þar sem 

fjárfestingin hefur að stórum hluta verið gjaldfærð, hefur hún leitt til lækkunar á sögulegri arðsemi. Þar 

sem fjárfestingin á enn eftir að bera ávöxt, má einnig leiða líkur að því að hún muni leiða til aukinnar 

skilvirkni í rekstri bankans og lækkunar á rekstrarkostnaði í framtíðinni. Þannig kom fram í viðtali við 

bankastjóra Íslandsbanka í Viðskiptablaðinu 16. janúar sl. að bankastarfsemi á Íslandi væri á ákveðnum 

krossgötum varðandi fjárfestingar í stafrænum verkefnum. Í viðtalinu kom fram af hálfu bankastjóra 

Íslandsbanka að stefnt væri að 10% arðsemi eigin fjár. Þá kom fram í svari Íslandsbanka við umfjöllun 

Markaðarins þann 15. janúar sl. um arðsemi bankans, að stefnt væri að því að ná markmiðum eiganda 

„á næstu tveimur til fjórum árum með því að sjá tekjur hækka meira en kostnað á því tímabili“ 23. 

Í öðru lagi mun Íslandsbanki halda áfram að vinna að því að bæta arðsemi bankans. Hefur Bankasýsla 

ríkisins lagt áherslu á að Íslandsbanki kanni möguleika á að selja eignir sem binda of mikið eigið fé 

miðað við arðsemi eða dótturfélög, sem ekki eru hluti af framtíðar kjarnastarfsemi, og að gefa út 

víkjandi lán, sem tilheyra eiginfjárþætti 1, eins og Arion banki gerði 19. febrúar sl. Þannig mun útgáfa 

slíkra lána verða hagkvæmari, ef fyrirliggjandi frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta 

og gjöld nær fram að ganga, en með frumvarpinu koma vextir af slíkum víkjandi lánum til frádráttar af 

skattskyldum tekjum.24  

Í þriðja lagi má leiða líkur að því að sveiflujöfnunarauki, sem lagður hefur verið á Íslandsbanka og önnur 

fjármálafyrirtæki, geti lækkað í framtíðinni. Fram kom í áðurnefndu erindi seðlabankastjóra á SFF 

deginum að einnig væri „fyrirséð að sveiflujöfnunarauki verði lækkaður ef að kreppir í efnahagslífinu 

til að viðhalda útlánagetu bankakerfisins og styðja við miðlun peningastefnunnar.“ Þann 1. febrúar sl. 

tók gildi ákvörðun FME um að hækka sveiflujöfnunaraukann úr 1,75% yfir í 2,00%, en skv. ákvæðum 1. 

mgr. 86. gr. d laga nr. 161/2002 getur gildi hans numið 0 til 2,5%. Eins og sjá má á töflu 4, hefur hækkun 

sveiflujöfnunaraukans verið afar skörp undanfarin misseri og þannig hækkað um 0,75% á einungis átta 

mánuðum. 

  

                                                           

23  Arðsemiskrafa Bankasýslu ríkisins samsvarar áhættulausum vöxtum, sem eru vextir á viðskiptareikningum 
innlánsstofnana hjá Seðlabanka Íslands, að viðbættu 5% álagi. Eftir ákvörðun peningastefnunefndar 5. febrúar sl.  
nema vextir á viðskiptareikningum 2,5% og ávöxtunarkrafa ríkisins samsvarar því 7,5%.  
24 Sjá https://www.althingi.is/altext/150/s/0626.html 

https://www.althingi.is/altext/150/s/0626.html


20 
 

Tafla 4: Þróun sveiflujöfnunaraukans 

 1,00% 1,25% 1,75% 2,00% 
Tilmæli fjármálastöðugleikaráðs 22.1.2016 30.9.2016 13.4.2018 19.12.2018 
Ákvörðun FME 1.3.2016 1.11.2016 15.5.2018 1.2.2019 
Gildistaka ákvörðunar FME 1.3.2017 1.11.2017 15.5.2019 1.2.2020 

 

Tafla 5 sýnir gildi sveiflujöfnunaraukans miðað við ákvarðanir eftirlitsaðila í þeim Evrópulöndum, sem 

hafa sett hann. Athygli vekur að í 17 löndum eru engar kröfur um sveiflujöfnunarauka. Eftir hækkunina 

er sveiflujöfnunaraukinn einungis hærri í tveimur löndum (Noregi og Svíþjóð) heldur en á Íslandi, sem 

viðheldur sama sveiflujöfnunarauka og Bretland, Danmörk, Slóvakía og Tékkland. 

Tafla 5: Fyrirliggjandi gildi sveiflujöfnunaraukans í 31 Evrópulandi25 

 0,00% 0,25% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 
Fjöldi    17    1    3    2    1    5    2  

 

Ljóst er að lækkun sveiflujöfnunaraukans ein og sér þarf ekki endilega að leiða til bættrar arðsemi 

Íslandsbanka eða annarra íslenskra fjármálafyrirtækja, ef Seðlabanki Íslands ákvarðar að lækka aukana, 

enda gæti ákvörðun um lækkunina verið tekin í kjölfar samdráttar, sbr. orð seðlabankastjóra hér á 

undan.26 Ef hins vegar er litið til þróunar á tveimur af þeim fjórum kjarnavísum, sem 

fjármálastöðugleikaráð hefur horft til við ákvörðun um breytingar á sveiflujöfnunarauka, þ.e. skuldir 

heimila og og fyrirtækja sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (VLF) og raunvöxt útlána til heimila og 

fyrirtækja, virðast sterkar vísbendingar um að nýlegar hækkanir á sveiflujöfnunaraukanum hafi þegar 

haft þau áhrif að draga úr útlánum bankanna og dregið þannig úr spennu. 

Mynd 1 og mynd 2 sýna þróun á þessum fyrrgreindum kjarnavísum frá desember 2015 til desember 

2019 m.v. gildistöku ákvarðana FME um breytingar á sveiflujöfnunarauka. Sveiflujöfnunaraukinn var 

innleiddur í íslensk lög með breytingum á lögum nr. 161/2002, sem tóku gildi 17. júlí 2015.27 Nær því 

gildi aukans einungis til hækkunar á sveifujöfnunaraukanum, sem tók gildi 15. maí sl., en ekki til 

ákvörðunar FME þann 1. febrúar 2019, sem tók gildi 1. febrúar 2020. Á fyrri myndinni sést að hlutfall 

skulda heimila og atvinnufyrirtækja m.v. VLF náði hámarki (93,5%) um mitt ár 2019, en hóf að lækka í 

kjölfarið, en hækkun á sveiflujöfnunaraukanum tók gildi 15. maí 2019. Á síðari myndinni sjást áhrif 

hækkunar sveiflujöfnunaraukans á raunvöxt útlána til heimila og atvinnufyrirtækja enn betur. 

Raunvöxtur þessara útlána náði hámarki (10,8%) í nóvember 2018, en það er afar mikill vöxtur. En frá 

mars 2019 hefur útlánavöxtur farið hríðlækkandi og var neikvæður í nóvember 2019.   

                                                           

25 Heimild: European Systemic Risk Board. 24. janúar 2020. Sýnir gildi sveiflujöfnunarauka, sem eftirlitsaðilar hafa 
tekið ákvarðanir um, þótt að ákvörðunin hafi ekki tekið gildi. 
26 Eftir að lög nr. 92/2019 um Seðlabanka Íslands tóku gildi 1. janúar sl. var ákvæðum 86. gr. d. laga nr. 161/2002 
breytt þannig  að fjármálafyrirtækjum ber að viðhalda „sveiflujöfnunarauka, samkvæmt reglum sem Seðlabanki 
Íslands setur að undangengnu samþykki fjármálastöðugleikanefndar“. Fyrir gildistöku laga nr. 9/2019 var það 
hlutverk FME að kveða á um sveiflujöfnunaraukann að undangengum tilmælum frá fjármálastöðugleikaráði. 
Breytingin tekur samt sem áður gildi 12 mánuðum síðar, nema í undantekningartilfellum, eins og áður. 
27 Lög nr. 57/2015 um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum (starfsleyfi, 
áhættustýring, stórar áhættuskuldbindingar, starfskjör, eignarhlutir, eiginfjáraukar o.fl.). 
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Mynd 1: Hlutfall skulda heimila og atvinnufyrirtækja og VLF og sveiflujöfnunarauki 2016-201928 

 

Mynd 2: Raunvöxtur skulda heimila og atvinnufyrirtækja og sveiflujöfnunarauki 2016-201929 

 

                                                           

28 Heimild: Bankasýsla ríkisins, Seðlabanki Íslands, FME og Hagstofa Íslands. Tölur í lok hvers ársfjórðungs. Miðar 
við VLF síðustu tólf mánuða og gildistöku ákvörðunar FME. VLF ársins 2019 samsvarar spá Seðlabanka Íslands. 
29 Heimild: Bankasýsla ríkisins, Seðlabanki Íslands, FME og Hagstofa Íslands. Tölur í lok hvers mánuðar. Miðar við 
gildistöku ákvörðunar FME. 
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Í athugasemdum við það frumvarp, sem varð að lögum nr. 57/2015 og innleiddi sveiflujöfnunaraukann 

í íslensk lög, segir að „[á]kvörðun um beitingu sveiflujöfnunaraukans [taki] mið af stöðu 

lánsfjársveiflunnar, áhættu vegna of mikillar þenslu útlána og sérkennum efnahags- og fjármálalífsins 

hérlendis“. Þá segir enn fremur að „[verði] þensla mikil [verði] gerðar auknar kröfur um eigið fé sem 

geta hækkað vexti útlána og slegið á eftirspurn eftir þeim...[og]...[v]erði efnahagssamdráttur getur 

lækkun kröfu um eiginfjárbindingu fjármálafyrirtækja unnið gegn honum.“ Í ljósi þess að hækkun á 

sveiflujöfnunaraukanum er þegar farin að slá á útlánavöxt, eins og mynd 1 og mynd 2 gefa til kynna, 

og þeirrar staðreyndar að Seðlabanki Íslands hefur á síðastliðnum tólf mánuðum lækkað hagvaxtarspá 

sína fyrir þetta ár um 2,0% stig, virðast þegar liggja fyrir aðstæður, sem styðja við lækkun á 

sveiflujöfnunaraukanum frá núverandi gildi.30 

 Lokaorð 

Eins og kemur fram í umfjölluninni hér á undan, telur Bankasýsla ríkisins mikilvægt að arðsemi 

Íslandsbanka fari stighækkandi á næstu misserum, þannig að arðsemi eigin fjár, sem nam 4,8% á árinu 

2019 nálgist 8,0% á næstu misserum. Slík arðsemi ætti að auka líkurnar á því að söluandvirði 

eignarhlutanna samsvari bókfærðu virði þeirra á ríkisreikningi.  

Mynd 3 sýnir hvernig arðsemi Íslandsbanka getur stighækkað næstu misserin, annars vegar vegna 

breytinga á lögum og reglum, sem leiða til lækkunar á opinberum gjöldum og lækkunar á 

eiginfjárkröfum, og hins vegar vegna annarra þátta. Lækkun opinberra gjalda, eins og sérstaks skatts á 

skuldir fjármálafyrirtækja og iðgjalds TIF, gætu bætt arðsemi bankans um 1,3% stig. Lækkun á 

eiginfjárkröfum vegna útlána til smárra og meðalstórra fyrirtækja ætti að bæta arðsemi bankans enn 

frekar, eða um 0,1% stig.31 Að þessu sögðu er þó ljóst að til að ná 8,0% arðsemi þurfa aðrir þættir, eins 

og lækkun rekstrarkostnaðar, sala eigna sem binda of mikið eigið fé og útgáfa víkjandi lána í eigin fjár 

þætti 1, að auka arðsemi bankans um 1,8% stig.32  

  

                                                           

30 Í riti Seðlabanka Íslands Peningamál dags 5. febrúar 2020 spáir bankinn því að VLF vaxi um 0,8% á þessu ári, en 
í sömu útgáfu ári áður (Peningamál dags.6. febrúar 2019) spáði bankinn 2,8% vexti VLF á þessu ári. 
31 Er hér gert ráð fyrir því að Íslandsbanki greiði umfram eigin fé út sem arð til hluthafa. Að sjálfsögðu er ekki unnt 
að útiloka að bankinn ráðstafi umfram eigin fé til að styðja við frekari útlánavöxt eða að byggja upp varasjóði. Þá 
er heldur ekki unnt að útiloka að FME geri viðbótar eiginfjárkröfur (á grundvelli svokallaðrar annarrar stoðar) til 
íslenskra fjármálafyrirtækja í kjölfar lækkunar vegna útlána til lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 
32 Þá má ekki útiloka að arðsemi bankans, sem hefur farið lækkandi undanfarin misseri eins og áður segir m.a. 
vegna lækkunar einskiptistekna, gæti lækkað enn frekar ef afskriftir vegna útlána aukast ef samdráttur verður í 
atvinnulífinu og ef samkeppni á fjármálamarkaði eykst enn frekar. Þessi greining tekur ekki tillit til gjalds, sem 
Íslandsbanki gæti þurft að greiða til skilasjóðs, sbr. frumvarp til laga um skilameðferð lánastofnana og 
verðbréfafyrirtækja. Sjá https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/0426.pdf  

https://www.althingi.is/altext/pdf/150/s/0426.pdf


23 
 

Mynd 3: Möguleg þróun á arðsemi Íslandsbanka 
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Markmið með sölu 

Bankasýsla ríkisins leggur til grundvallar nokkur markmið með sölumeðferð eignarhlutar í 

Íslandsbanka. Í fyrsta lagi endurspegla markmið með sölu eignarhlutarins áherslur stjórnvalda. Í öðru 

lagi dregur sala úr fjárhagslegri áhættu ríkissjóðs. Í þriðja lagi hámarkar sala endurheimtur og ávöxtun 

á fjárframlögum ríkissjóðs til Íslandsbanka. Í fjórða lagi samræmist sala öðrum lögbundnum 

markmiðum, sem stofnuninni ber að fara eftir. 

 

 Áherslur stjórnvalda 

Segja má að höfuðmarkmið með því að hefja sölumeðferð og undirbúning fyrir sölu sé að bregðast við 

áherslum stjórnvalda. Þannig segir í sáttmála núverandi ríkisstjórnar að eignarhald ríkisins á 

fjármálafyrirtækjum sé það umfangsmesta í Evrópu og ríkisstjórnin vilji leita leiða til að draga úr því.33 

Þá er heimild fyrir sölunni í fjárlögum fyrir árið 2020. Mynd 4 sýnir hlut ríkissjóða í Evrópu í bókfærðu 

eigin fé viðskiptabanka í þeirra eigu í árslok 2018, annars vegar í samanburði við opinberar skuldir í 

árslok 2018 og hins vegar í samanburði við verga landsframleiðslu (VLF) árið 2018. Eins og sjá má af 

myndinni er fjárbinding ríkissjóðs mun hærri en í öðrum Evrópulöndum.  

 

Mynd 4: Hlutur ríkissjóða í Evrópu í bókfærðu eigin fé viðskiptabanka í þeirra eigu í árslok 201834 

  

                                                           

33 Sjá Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um 
ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis, bls. 19. 
34 Heimild: Bankasýsla ríkisins, Hagstofa Íslands, Eurostat og ársskýrslur undirliggjandi banka. Bókfært eigið fé 
hluthafa og skuldir hins opinbera (Maastricht skilgreiningin) í árslok 2018 og verg landsframleiðsla (VLF) á árinu 
2018. Hlutur ríkisins í Íslandsbanka samsvaraði 16,4% af opinberum skuldum í árslok 2018 og 6,2% af VLF ársins. 
Til samanburðar samsvaraði hlutur norska ríkisins í DNB ASA 2,0% af VLF í árslok 2018. 
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Í sáttmála ríkisstjórnarinnar kom fram að leggja ætti fram til Alþingis hvítbók um framtíðarsýn fyrir 

fjármálakerfið til umfjöllunar „áður en stefnumarkandi ákvarðanir [yrðu] teknar um fjármálakerfið“. Í 

hvítbókinni var lagt til að hefja sölu á eignarhlut í Íslandsbanka og leggja áherslu á sölu í heilu lagi til 

erlends banka. Þá segir um eignarhlutinn í Íslandsbanka í núgildandi eigandastefnu ríkisins fyrir 

fjármálafyrirtæki í kafla 1.3 (Markmið varðandi einstök félög) að stefnt sé að því að selja allan 

eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka þegar hagfelld og æskileg skilyrði eru fyrir hendi. Jafnframt er tekið 

fram í eigandastefnunni að stuðla eigi að heilbrigðu eignarhaldi til lengri tíma. Að lokum er vert að 

benda á að fyrirliggjandi er heimild í fjárlögum fyrir árið 2020 fyrir sölunni. 

 Áhætta ríkissjóðs 

Annað markmið sölunnar er að draga úr áhættu ríkissjóðs vegna eignarhalds á fjármálafyrirtækjum, en 

það endurspeglar áherslur stjórnvalda, eins og áður hefur komið fram. Ljóst er að með eignarhaldinu 

fylgir áhætta, þar sem sveiflur á fjármálamarkaði eða breytingar á samkeppnisumhverfi geta rýrt 

verðmæti eignarhluta ríkisins. Reynsla okkar sýnir að fjármálaáföll verða með tilheyrandi tjóni fyrir 

hluthafa fjármálafyrirtækja. Síðast en ekki síst eru töluverðar væringar á ýmsum sviðum 

fjármálamarkaðar, m.a. með tilkomu fjártæknifyrirtækja og hraðrar þróunar á sviði greiðslumiðlunar, 

og óvissa þar af leiðandi um framtíðarþróun tekjuöflunar alhliða viðskiptabanka. 

Tafla 6 sýnir virði eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum og skuldir samkvæmt ríkisreikningi fyrir árið 

2018. Þann 31. desember 2018 nam bókfært virði eignarhlutanna 330,8 ma.kr., en eignarhlutir ríkisins 

í Íslandsbanka og Landsbankanum voru færðir á 0,8x af bókfærðu virði eigin fjár hluthafa í árslok 2018. 

Á sama tíma námu vaxtaberandi skuldir ríkissjóðs 855,3 ma.kr. Sala á helmingshlut í Íslandsbanka m.v. 

verðmat á ríkisreikningi myndi afla 69,6 ma.kr. og getað lækkað skuldir ríkissjóðs um 8,1% m.v. árslok 

2018. Þá hefði slík sala lækkað hlut ríkisins í eigin fé fjármálafyrirtækja í árslok 2018 úr 14,7% niður í 

11,6%, sem hlutfall af VLF ársins, og úr 39,0% niður í 30,8% sem hlutfall af opinberum skuldum í árslok 

2018, sbr. mynd 4 hér á undan. 

Tafla 6: Eignir og skuldir ríkissjóðs 31. desember 2018 (fjárhæðir í ma.kr.)35 

Eignir Eignarhlutur Bókfært virði 
Íslandsbanki hf. 100,0%   139,2  
Landsbankinn hf. 99,8%   191,2  
Sparisjóður Austurlands hf. 49,5%   0,4  
  Samtals eignarhlutir í fjármálafyrirtækjum    330,8  
  Aðrar eignir ríkissjóðs    1.893,2  
    Samtals eignir    2.224,0  
   
Þar af sjóður og handbært fé    216,6  
   
Vaxtaberandi skuldir    855,3  
Aðrar skuldir    755,5  
Eigið fé    613,2  
  Samtals skuldir og eigið fé    2.224,0  

 

                                                           

35 Heimild: Ríkisreikningur 2018. Eignarhlutur m.v. útistandandi hluti. 
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Það er ekki á forræði Bankasýslu ríkisins að ráðstafa andvirði sölu eignarhluta ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum. Stofnunin telur þó mikilvægt að slíkar áætlanir liggi fyrir sem fyrst til að efla traust 

almennings á sölumeðferðinni, eins og t.d. kemur fram í skýrslu OECD og vitnað var til hér á undan.  

Í eigandastefnu ríkisins kemur einnig fram að gæta skuli langtímahagsmuna ríkissjóðs að teknu tilliti til 

áhættu. Þannig má benda á að ábati ríkissjóðs vegna eignarhalds á fjármálafyrirtækjum virðist hafa 

farið minnkandi undanfarin sjö ár, þar sem arðsemi eigin fjár þeirra hefur lækkað í samanburði við 

áhættulausa vextir, eins og mynd 5 hér á eftir sýnir. Bankasýsla ríkisins skilgreinir vexti á 

viðskiptareikningum innlánsstofnana í Seðlabanka sem áhættulausa vexti. Þetta voru einnig vextir þess 

skuldabréfs (RIKH 18 1009) sem lagt var inn sem hlutafjárframlag við stofnun bankanna og 

endurspeglar því einnig  fjármagnsskostnað ríkissjóðs. Arðsemi eigin fjár Íslandsbanka árið 2012 var 

17,2%, eða 12,8% umfram áhættulausa vexti. Arðsemi bankans árið 2019 var aftur á móti 4,8%, eða 

1,1% umfram áhættulausa vexti. Hefur því arðsemi eigin fjár bankans því farið lækkandi ár hvert á 

þessu tímabili, bæði á grundvelli nafngildis og umfram áhættulausa vexti. Þess ber þó að geta að 

arðsemi bankans á árinum 2012 til 2016 einkenndist af jákvæðum einskiptisliðum, sem skýrir að mestu 

þá góðu arðsemi á þessu tímabili. Á þessu tímabili námu virðisbreytingar samtals 39,7 ma.kr. og 

hagnaður af aflagðri starfsemi samtals 12,6 ma.kr. Hefur sá umframhagnaður sem myndaðist verið að 

mestum hluta greiddur út í formi sérstakra arðgreiðslna til íslenska ríkisins, en nú nýtur hans ekki lengur 

við. Af þeim sökum telur stofnunin rétt að ráðast í sölu eignarhluta nú. 

Mynd 5: Arðsemi eigin fjár hluthafa Íslandsbanka m.v. áhættulausa vexti 2012 - 201936 

 

  

                                                           

36 Heimild: Íslandsbanki (fjárhagsbók), Seðlabanki Íslands, Bankasýsla ríkisins. 
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 Önnur lögbundin markmið 

Í lögum nr. 88/2009 koma fram fimm markmið sem Bankasýsla ríkisins skal leggja áherslu á í starfsemi 

sinni en þau eru: 

 Endurreisn og uppbygging öflugs innlends fjármálamarkaðar 

 Stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni á fjármálamarkaði 

 Dreifð eignaraðild 

 Tryggja gagnsæi í allri ákvarðanatöku varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi 

 Tryggja virka upplýsingamiðlun til almennings 

Bankasýsla ríkisins telur að sala á eignarhlut í Íslandsbanka samræmist þessum markmiðum. Þannig 

eru meira en ellefu ár liðin frá stofnun bankans (sem og stofnun Arion banka og Landsbankans) af hálfu 

ríkisins. Þá eru um fjögur ár síðan Glitnir hf. lagði fram 95% hlut í bankanum til ríkissjóðs í formi 

stöðugleikaframlags. Er sala því nauðsynlegur þáttur í endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends 

fjármálamarkaðar. Þannig liggur fyrir að verði útboðsleið fyrir valinu, þá verða hlutir í bankanum skráðir 

á innlendan markað. Sala myndi einnig styrkja samkeppni og stuðla að dreifðu eignarhaldi.37  

Þá er mikilvægt að stofnunin viðhaldi gagnsæi í allri ákvörðunartöku og tryggi virka upplýsingamiðlun 

til almennings. Telur stofnunin að fyrirhuguð sölumeðferð muni uppfylla þessi viðmið. Útgáfa þessarar 

stöðuskýrslu tryggir jöfnum höndum gagnsæi og virka upplýsingamiðlun. Gagnsæi í ákvörðunartöku er 

mikilvægt gagnvart þeim sem munu koma að sölumeðferð á einn eða annan hátt, eins og stjórnvöld, 

væntanlegir ráðgjafar og mögulegir kaupendur eignarhluta, bæði almennra fjárfesta og fagfjárfesta, 

þar sem gagnsæi eykur trúverðugleika sölumeðferðar. Upplýsingamiðlun til almennings er einnig 

mikilvæg, þar sem um mikla fjárhagslega hagsmuni er um að ræða og mikilvægt að tryggja upplýsta 

umræðu um sölumeðferð á meðan á henni stendur. Þó ber að geta þess að upplýsingamiðlun á meðan 

sölumeðferð stendur getur verið háð takmörkunum m.a. vegna ákvæða verðbréfalaga og viðtekinna 

venja á markaði við sölu fyrirtækja, m.a. vegna ósk aðila um trúnað um kauptilboð. Aftur á móti eru 

skýrar kröfur í viðeigandi lögum, sbr. ákvæði 5. gr. laga nr. 155/2012 um skýrslugjöf ráðherra að lokinni 

sölumeðferð, sem tryggja að Alþingi jafnt sem almenningur verði upplýstur um hvernig sölumeðferð 

var háttað. 

  

                                                           

37 Bankasýsla ríkisins telur t.d. að sala á öllum eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka til erlends banka uppfylli markmið 
um dreifða eignaraðild. Þannig er mögulegt að ríkissjóður gæti eignast hlut í þeim banka sem keypti hlut í 
Íslandsbanka. 
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Aðferð sölu 

 Inngangur 

Bankasýsla ríkisins leggur fram samhliða þessari stöðuskýrslu tillögu til ráðherra um að hefja 

sölumeðferð á að lágmarki fimmtungshlut ríkisins í Íslandsbanka í svokölluðu samhliða söluferli. 

Aðallega verður stefnt að almennu útboði hluta og skráningu þeirra á skipulegum markaði undir 

svokallaðri útboðsleið (e. IPO track). Samhliða verður einnig stefnt að sölu á minnihluta til sérhæfðs 

fagfjárfestis eða sölu á meirihluta (og mögulega öllu) til erlends banka undir svokallaðri uppboðsleið 

(e. M&A track). 

Bankasýsla ríkisins lítur á útboðsleiðina sem forgangsleið, en á uppboðsleiðina sem hliðarleið. Í fyrsta 

lagi eru afar fá nýleg dæmi um sölu á bönkum, eða samruna þeirra, á milli landa í Evrópu. Í öðru lagi 

hefur sala á hlutum í evrópskum bönkum í samhliða söluferli, eins og hér er lagt upp með, nær alltaf 

endað með útboði, en ekki uppboði. Hér má t.d. nefna sölu Hypo Real Estate Holding AG („HRE“) á 

meirihluta í Deutsche Pfandbrifebank  AG („pbb“).38 Í þriðja lagi hafa evrópsk ríki stuðst nær eingöngu 

við frumútboð (e. initial public offering, IPO) við sölu á bönkum í þeirra eigu. Nærtæk dæmi er að finna 

frá Hollandi, með sölu á hlutum í ABN AMRO í nóvember 2017 og frá Írlandi með sölu á hlutum í Allied 

Irish Banks p.l.c. („AIB“) í júní 2017. Þá seldi slóvenska ríkið hluti í Nova Ljubljanska banka d.d. („NLB“) 

með frumútboði í nóvember 2018. Í fjórða lagi er nú komin reynsla á sölu og skráningu hluta í íslenskum 

félögum með þessum hætti á erlendum mörkuðum.  

 Samhliða söluferli: Útboð og uppboð 

Bankasýsla ríkisins setti fyrst fram hugmyndir um sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum í 

framtíðarstefnu stofnunarinnar sem birtist þann 16. mars 2012.39
 Þar fjallaði stofnunin m.a. um sölu 

eignarhluta í slíku tvíbreiðu eða samhliða söluferli (e. dual track sale process). Í samhliða söluferli eru 

sameinaðar í eitt heildstætt ferli tvær algengustu aðferðir við sölu stærri fyrirtækja. Með uppboði eru 

eignarhlutir seldir beint til annarra fyrirtækja eða framtakssjóða (e. private equity funds), en með 

almennu útboði til einstaklinga og stofnanafjárfesta, eins og verðbréfasjóða, lífeyrissjóða, 

tryggingarfélaga, áhættuvarna- eða vogunarsjóða (e. hedge funds) og skráðir á skipulegum 

verðbréfamarkaði í kjölfarið. Unnt er að hefja sölumeðferð þar sem báðum leiðum er haldið opnum í 

áðurnefndu samhliða söluferli, en í lok sölumeðferðar er ákveðið að hætta við aðra leiðina og ljúka sölu 

með hinni leiðinni. Aðalkostirnir við samhliða söluferli eru þeir að líkur eru á því að fleiri kaupendur 

komi að borðinu og að tímabundnar sveiflur á hlutabréfamarkaði hafa ekki jafn afgerandi áhrif á 

endanlegt söluverð. Þannig aukast líkurnar á að hærra verð fáist fyrir eignarhlutinn. Helstu gallarnir eru 

þeir að söluferlið er flóknara og kostnaðarsamara og að áhugi stofnanafjárfesta, sem koma í gegnum 

útboðsleið, getur minnkað vitandi af tilvist uppboðsleiðar.40  

                                                           

38 Þann 17. febrúar 2015 tilkynnti HRE að félagið stefndi aðallega að sölu á allt að öllu hlutafé í pbb og til vara 
sölu með frumútboði. Þann 10. júní sama ár tilkynnti pbb að bankinn ætlaði að ráðast frumútboð, sem lauk um 
mánuði síðar eða 16. júlí.  
39 Sjá http://www.bankasysla.is/um-bankasysluna/framtidarstefna/.  
40 Af þeim sökum er tilvist uppboðsleiðar í samhliða söluferli oft haldið leyndri. Vegna lögbundinnar kröfu um 
gagnsæi og opið söluferli getur uppboðsleið í samhliða söluferli Íslandsbanka einungis verið opinber. 

http://www.bankasysla.is/um-bankasysluna/framtidarstefna/
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Við sölumeðferðina verður nauðsynlegt að meta annars vegar hversu stóran eignarhlut eigi að selja og 

hins vegar hvor leiðin verði ofan á, þ.e. útboðsleið eða uppboðsleið, eins og sýnt er á mynd 6. Þegar 

kemur að því að huga að hversu stóran eignarhlut eigi að selja má segja að sala nái til (a) minnihluta, 

þ.e. allt að einum þriðja, (b) meirihluta, þ.e. á bilinu helmings og tveimur þriðja hluta og (c) allra hluta. 

Kauphallir gera yfirleitt kröfu um að í frumútboði sé að lágmarki fjórðungur hlutabréfa seldur, svo að 

unnt sé að skrá hluti félagsins. Þannig eru ákveðin lægri mörk ef sala á sér stað með útboði. Sala á lægri 

hlut en einum fimmta til annarra félaga eða framtakssjóða er óvenjuleg, nema að leitað sé að 

sérhæfðum fagfjárfesti. Þá er ólíklegt að erlendir bankar myndu kaupa slíkan hlut. Aftur á móti telur 

Bankasýsla ríkisins líklegt að sala á einum fimmta hlutabréfa muni duga til að hlutur verði skráður 

einhliða á innlendum markaði, m.a. í ljósi þess að um er að ræða útgefanda með hátt markaðsvirði. Þá 

er unnt að líta á sölu á lægri hlut en einum fimmta sem millileik, þar sem hún hindrar ekki síðari sölu 

með útboði eða uppboði. Einnig eru ákveðin efri mörk ef útboðsleið er farin, þar sem það er óvenjulegt 

að allt hlutafé í félagi sé selt með útboði. Er þá frekar farin uppboðsleið, enda má gera ráð fyrir því að 

einn aðili hafi áhuga að eignast hið selda félag að fullu. 

Mynd 6: Hversu stóran hlut á að selja og með hvaða söluaðferð? 
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Að þessu sögðu telur Bankasýsla ríkisins að ef útboðsleið verði ofan á endanum, og seldur verði einn 

fimmti til einn þriðji hlutur í Íslandsbanka, væri unnt að gera það með einhliða skráningu á innlendum 

markaði í kjölfarið. Ef um stærri hlut yrði að ræða, þyrfti tvíhliða skráningu hlutanna. Aftur á móti, ef 

uppboðsleið yrði farin, yrði sala á fimmtungs hlut til sérhæfðs fagfjárfestis, með sérþekkingu á rekstri 

fjármálafyrirtækja, en sala á að lágmarki tveimur þriðju hlutum yrði þá frekar til erlends banka. Sala til 

slíks sérhæfðs fjárfestis gæti verið nokkurs konar millileikur fyrir almennt útboð eða sölu til erlends 

banka, enda væri litið til slíks fagfjárfestis sem aðila sem gæti undirbúið Íslandsbanka enn frekar til 

sölu, t.d. með innleiðingu á úrbótum, sem Bankasýsla ríkisins telur rétt að kanna, eða öðrum úrbótum. 

Hafa þarf í huga tvö atriði til viðbótar við ákvörðun á því hversu stóran hlut eigi að selja. Í fyrsta lagi 

öðlast nýr hluthafi ákveðin réttindi við að eignast tiltekinn hluta í félagi (og að sama skapi missir seljandi  

ákveðin réttindi). Ef seldur er meira en tveir þriðju hlutar getur t.d. nýr eigandi breytt samþykktum 

félags. Að sama skapi heldur núverandi eigandi neitunarvaldi um breytingar á samþykktum með því að 

halda eftir þriðjungshlut. Í öðru lagi þarf sala í alþjóðlegu almennu útboði að ná ákveðinni 
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viðmiðunarstærð (e. benchmark size) til að fá athygli stórra stofnanafjárfesta. Er oftast rætt um 

viðmiðunarstærð að fjárhæð €500 milljónir. Tafla 8 sýnir hversu stóran hlut eigin fjár Íslandsbanka þurfi 

að bjóða til sölu að því gefnu að söluverðið næmi 0,8x af bókfærðu virði eigin fjár hluthafa þann 31. 

desember sl.41 Miðað við þessar forsendur og almennar venjur á verðbréfamarkaði þyrfti í tilviki 

Íslandsbanka að selja tæpan helmingshlut, eða 48,1% hlut með útboðsleið, en þegar endanleg tilboð 

liggja fyrir verður ljóst hvort endanleg ákvörðun ráðherra snúist um sölu á minnihluta eða meirihluta í 

bankanum. 

Tafla 8: Stærð eignarhlutar í Íslandsbanka m.v. lágmarks stærð frumútboðs að fjárhæð 

€500 milljónir42 

Lágmarksfjárhæð útboðs í evrum   € 500,0 m.   
Gengi evru   ISK 135,8   
  Lágmarksfjárhæð útboðs í krónum   67,9 ma.kr.   
    
Áætlað markaðsvirði m.v. bókfært virði  0,8x  
Bókfært virði útboðins eigin fjár hluthafa   84,9 ma.kr.   
Bókfært virði alls eigin fjár hluthafa  177,6 ma.kr.  
  Eignarhlutur seldur í frumútboði  47,8%  

 

 Áherslur 

Í því samhliða söluferli, sem lýst er hér á undan, mun Bankasýsla ríkisins aðallega vilja fara eftir 

útboðsleið, með almennu útboði og skráningu á lágmarki fimmtungs hlut í Íslandsbanka. Mun 

stofnunin jöfnum höndum líta til einhliða skráningar á skipulegum markaði á Íslandi og tvíhliða 

skráningar (e. dual listing), þar sem aðalskráning (e. primary listing) verður á skipulegum markaði á 

Íslandi og varaskráning (e. secondary listing) verður á skipulegum markaði í Evrópu. Eftir því sem stærri 

hlutur í bankanum verður boðinn út, þeim mun líklegri er tvíhliða skráning, enda mun hún auka 

þátttöku alþjóðlegra fjárfesta í frumútboðinu, sbr. farsæl útboð og tvíhliða skráningar Arion banka og 

Marel hf. („Marel“).43 Aftur á móti ef litið er til viðskipta á eftirmarkaði með hluti í þessum félögum, þá 

virðist meirihluti viðskipta fara í gegnum innlendan markað. Frá því að viðskipti hófust með hluti Arion 

banka í kauphöllinni í Reykjavík og í kauphöllinni í Stokkhólmi þann 16. júní 2018 og til 31. desember 

sl. hafa 1.515,3 milljón hluta gengið kaupum og sölu á markaði í Reykjavík, en 576,3 milljónir hluta í 

Stokkhólmi. Er því ljóst að einhliða skráning í kjölfar frumútboðs geti fullnægt skilyrðum og markmiðum 

sölunnar, enda ljóst að erlendir fjárfestingarsjóðir eiga þegar viðskipti með hluti í íslenskum félögum í 

gegnum kauphöllina. 

Bankasýsla ríkisins mun svo til hliðar vilja fara uppboðsleið, þar sem stefnt verður annars vegar að sölu 

á mögulega öllum eignarhlut í bankanum, með áherslu á sölu til erlends banka, eða hins vegar sölu til 

sérhæfðs fagfjárfestis með sérþekkingu á rekstri fjármálafyrirtækja. Bankasýsla ríkisins telur á þessari 

                                                           

41 Þann 4. mars 2020 samsvaraði markaðsverð hlutabréfa í Arion banka hf. („Arion banka“) 0,75x af bókfærðu 
virði og markaðsverð hlutabréfa evrópskra banka í FTSEurofirst 300 vísitölunni 0,63x af bókfærðu virði. 
42 Gengi evru og bókfært virði eigin fjár hluthafa 31. desember 2019. 
43 Hlutir í íslenskum félögum hafa þegar verið skráðir á skipulegum verðbréfamarkaði í Kaupmannahöfn (Össur 
hf.), í Stokkhólmi (Arion banki) og Amsterdam (Marel hf.). 
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stundu að minni líkur en meiri séu á því  að erlendir bankar muni vilja kaupa Íslandsbanka og telur því 

rétt að uppboðsleið verði höfð sem hliðarleið. Þannig hafa t.d. evrópskir bankar einblínt á sinn 

heimamarkað, frekar en landvinninga. Þá telur Bankasýsla ríkisins afar ólíklegt að erlendur banki muni 

sýna innlendum banka áhuga á meðan staða Íslands á lista fjármálaaðgerðahópsins gegn 

peningaþvætti (e. Financial Action Task Force eða FATF) er óbreytt. Stofnunin telur sér hins vegar skylt 

að reyna slíka sölu, m.a. á grundvelli niðurstöðu hvítbókar um að „[það] ætti [...] að kanna möguleika 

á að selja Íslandsbanka til erlends banka að hluta eða öllu leyti“ og þeirrar kröfu, sem gerð er skv. 

ákvæði 3. gr. laga nr. 155/2012 um „[áherslu] á opið söluferli“, „að leitað sé hæsta verðs eða 

markaðsverðs fyrir eignarhluti“ og að við sölu skuli „kappkosta að efla virka og eðlilega samkeppni á 

fjármálamarkaði.“ Ákvörðun FATF hefur aftur á móti haft lítil áhrif á starfsemi viðskiptabanka, skv. 

athugunum FME.44 Nú er ljóst að íslensk stjórnvöld stefna að því að Ísland fari af þessum lista í haust 

og því er ólíklegt að vera landsins á listanum eigi eftir að hafa áhrif á sölumeðferðina. 

  

                                                           

44 Sjá https://www.sedlabanki.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettasafn/frett/2020/01/29/Ahrif-
akvordunar-FATF-a-starfsemi-eftirlitsskyldra-adila/  

https://www.sedlabanki.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettasafn/frett/2020/01/29/Ahrif-akvordunar-FATF-a-starfsemi-eftirlitsskyldra-adila/
https://www.sedlabanki.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettasafn/frett/2020/01/29/Ahrif-akvordunar-FATF-a-starfsemi-eftirlitsskyldra-adila/
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Framkvæmd sölu 

 Inngangur 

Í þessum hluta verður gerð nánari grein fyrir því hvernig Bankasýsla ríkisins lítur á framkvæmd 

sölumeðferðar. Mótast tímasetningar og ákvarðanir í söluferlinu af kröfum samkvæmt lögum sem og 

viðteknum venjum sem viðhafðar eru á verðbréfamarkaði og við sölu fyrirtækja. Bankasýsla ríkisins 

gerir svo ráð fyrir að formlegt samkomulag verði gert við ráðuneytið og ráðherra um ábyrgðarskil, 

verkferla og ákvarðanatöku í söluferlinu. 

Lög nr. 155/2012 og lög nr. 88/2009 kveða ekki á um með beinum hætti tiltekna aðferð sem skuli nota 

við sölumeðferð eignarhluta íslenska ríkisins í fjármálafyrirtækjum heldur setur sölumeðferð ákveðinn 

ramma og meginreglur. Bankasýsla ríkisins telur að bæði útboðsleið og uppboðsleið rýmist vel innan 

gildandi laga. Báðar leiðir verða útfærðar þannig að þær uppfylli markmið laga nr. 88/2009 um dreifða 

eignaraðild og meginreglur laga nr. 155/2012 um hagkvæmni, opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og 

eflingu virkrar samkeppni.45 Jafnframt eru leiðirnar til samræmis við samkeppnissjónarmið og skilyrði 

sem fram koma í sátt sem gerð var við Samkeppniseftirlitið þann 11. mars 2016, sbr. ákvörðun nr. 

9/2016 Framsal Glitnis hf. á 95% hlutafjár Íslandsbanka hf. til Ríkissjóðs Íslands. Þá eru þetta tvær 

aðferðir af þremur sem fjallað er um í skýrslu OECD Corporate Governance: A Policy Maker´s Guide to 

Privatisation sem hafa verið meginaðferðir við sölu á eignarhlutum í fyrirtækjum í eigu erlendra ríkja.46   

Eftir birtingu stöðuskýrslu má skipta formlegu söluferli í þrjá hluta. Hið formlega ferli afmarkast af (1) 

þegar Bankasýsla ríkisins leggur fram formlega tillögu, (2) þegar ráðherra ákveður að hefja sölumeðferð 

og (3) þegar ráðherra tekur afstöðu til fyrirliggjandi tilboða, eins og sýnt er á mynd 7 hér á eftir.47 

  

                                                           

45 Sjá má ítarlega umfjöllun um þessar meginreglur og markmið téðrar laga í viðauka G við þessa tillögu. 
46 Sjá bls. 53: „Among countries, privatisation methods may also vary according to the relative maturity of the 
economy in which the privatisation is taking place. The post-transition economies have mostly sold off small SOEs 
through trade-sale auctions to strategic private investors. Most other countries have relied on share offerings to 
privatise large companies and trade sales to privatise smaller firms. Privatisation through management buy-outs 
has become rare, but it still occurs.“ Á bls. 54 er síðan yfirlit yfir mismunandi aðferðir innan hverrar leiðar með 
útlistun á kostum þeirra og göllum. 
47 Hér ber að geta þess að tillaga er lögð fram samhliða þessari stöðuskýrslu. 
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Mynd 7: Sölumeðferð eignarhluta skv. lögum nr. 155/2012 

 

Einnig er það mat Bankasýslu ríkisins að framangreind lög séu fullnægjandi svo mögulegt sé að ná þeim 

markmiðum sem lýst er í áðurgreindum lögum og eigandastefnu ríkisins. Í töflu 9 hér á eftir má sjá 

framvindu sölumeðferðar, annars vegar samkvæmt viðeigandi lagaákvæðum og hins vegar samkvæmt 

viðteknum venjum á markaði. 
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Tafla 9: Framvinda sölumeðferðar eignarhluta í Íslandsbanka48 

Samkvæmt lögum Samkvæmt viðteknum venjum á markaði 

 Bankasýsla ríkisins birtir stöðuskýrslu 
(i. og j. liður 4. gr. laga nr. 88/2009) 

 Bankasýsla ríkisins afhendir ráðherra tillögu 
um sölu (1. mgr. 1. gr. laga nr. 155/2012 

 Ráðherra fellst á tillögu Bankasýslu ríkisins 
(1. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2012) 

 Ráðherra útbýr greinargerð um sölumeðferð 
og leitar umsagnar Seðlabanka Íslands 

 Ráðherra leggur greinargerð fyrir 
þingnefndir 

 Ráðherra veitir nefndunum hæfilegan frest 

 Ráðherra fær athugasemdir frá nefndunum  

 Bankasýsla ríkisins og Íslandsbanki ráða 
fjármálaráðgjafa  

 Bankasýsla ríkisins og Íslandsbanki gera 
samning um skiptingu kostnaðar 

 Bankasýsla ríkisins og Íslandsbanki ráða 
innlendan og alþjóðlegan lögfræðiráðgjafa 

 Íslandsbanki opnar gagnaherbergi 

 Ráðgjafar framkvæma lögfræðilegar 
áreiðanleikakannanir 

 Ráðgjafar framkvæma mat á stöðu bankans 
fyrir sölu og mögulegu söluandvirði 
 

 Ráðherra tekur ákvörðun hvort sölumeðferð 
verði hafin (2. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2012) 

 Bankasýsla ríkisins ræður söluráðgjafa 
 

 Bankasýsla ríkisins annast sölumeðferð 
eignarhluta í samræmi við ákvörðun 
ráðherra fyrir hönd ríkisins 
(1 mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012) 

 Ráðgjafar framkvæma fjárhagslega 
áreiðanleikakönnun 

 Íslandsbanki og ráðgjafar útbúa 
skráningarlýsingu og sölulýsingu 

 Íslandsbanki og ráðgjafar senda umsóknir til 
kauphalla um skráningu hluta 

 Ráðgjafar afla yfirlýsinga um áhuga frá 
áhugasömum kaupendum 

 Íslandsbanki og ráðgjafar halda 
frumkynningar fyrir fjárfesta 

 Aðilar útbúa drög að kaupsamningi og 
hluthafasamkomulagi 

 Íslandsbanki birtir yfirlýsingu um að hefja 
frumútboð 

 Ráðgjafar halda kynningar greiningardeilda 
fyrir fjárfestum 

 Íslandsbanki birtir skráningarlýsingu og 
verðbil 

 Íslandsbanki og ráðgjafar halda 
fjárfestakynningar 

 Bankasýsla ríkisins og ráðgjafar aðlaga 
verðbil í útboði 

 Ráðgjafar afla tilboða 

 Bankasýsla ríkisins útbýr mat á fyrirliggjandi 
tilboðum (2 mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012) 

 Ráðherra tekur ákvörðun um hvort tilboð 
skuli samþykkt og undirritar samninga um 
sölu (2. mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012 

 Ráðherra leggur skýrslu fyrir Alþingi um 
sölumeðferðina (5. gr. laga nr. 155/2012 

 Aðilar ljúka uppgjöri viðskipta 

                                                           

48 Heimild: Bankasýsla ríkisins. Hér er gert ráð fyrir því að á hverjum tíma liggi fyrir heimild í fjárlögum hvers árs 
að selja eignarhlutinn. 
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 Framlagning tillögu af hálfu Bankasýslu ríkisins 

Eins og áður hefur komið fram leggur Bankasýsla ríkisins fram tillögu til ráðherra um að hefja sölu 

samhliða útgáfu þessarar stöðuskýrslu. Segja má að þær ákvarðanir sem þurfi að taka á þessu stigi 

skiptist í tvennt. Annars vegar um þau skref sem ráðherra og stofnuninni ber að taka samkvæmt lögum 

nr. 155/2012 og hins vegar þau skref sem þarf að stíga við framkvæmd á samhliða söluferli, eins og hér 

er lýst.49  

Ef ráðherra fellst á tillögu stofnunarinnar, ber honum skv. ákvæði 1. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2012 að 

útbúa greinargerð og leggja fyrir fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Þar segir að „[í] 

greinargerðinni skulu m.a. koma fram upplýsingar um helstu markmið með sölu eignarhlutarins, hvaða 

söluaðferð verði beitt og hvernig sölumeðferð verði háttað að öðru leyti.“ Þá ber ráðherra einnig að 

leita umsagnar Seðlabanka Íslands „um jafnræði bjóðenda, líkleg áhrif sölu á gjaldeyrismarkað, 

gjaldeyrisforða og laust fé í umferð.“ Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2012 „skal 

[þingnefndunum] veittur hæfilegur frestur til þess að gera athugasemdir við efni greinargerðarinnar.“ 

Hæfilegur frestur er ekki útskýrt nánar í fyrrgreindu ákvæði og því í höndum ráðherra að ákveða slíkan 

frest. Af þeim sökum er ekki unnt að segja fyrir um á þessari stundu hversu langan tíma útgáfa 

greinargerðar ráðherra og umfjöllun Alþingis taki, en vonir standa til þess að umfjöllun þessarar 

stöðuskýrslu geti stuðlað að því að framangreindur frestur verði styttri en ella, þar sem allar viðeigandi 

upplýsingar eiga að liggja fyrir.  

Bankasýsla ríkisins og Íslandsbanki gætu samhliða umsagnarferli ráðherra hafið valferli við ráðningu á 

ráðgjöfum, eins og t.d. sjálfstæða fjármálaráðgjafa (e. independent financial advisors) sér til aðstoðar 

við undirbúning söluferlis. Þannig gerir Bankasýsla ríkisins ráð fyrir því að Íslandsbanki muni ráða 

sérstakan fjármálaráðgjafa, í samráði við stofnunina, sem lið í því að halda áfram að innleiða úrbætur í 

rekstri bankans í því skyni að efla arðsemi bankans.50 Því til viðbótar verður nauðsynlegt að ráða 

lögfræðilega ráðgjafa, bæði innlenda og erlenda, í því skyni að undirbúa bankann fyrir sölu, en gert er 

ráð fyrir að stofnunin og Íslandsbanki ráði sér sameiginlega lögfræðiráðgjafa. Nauðsynlegt verður að 

stofnunin og Íslandsbanki verði búin að komast að skriflegu samkomulagi um skiptingu kostnaðar, áður 

en ferli við slíkar ráðningar verður hafið. 51 Ráðning sjálfstæðs fjármálaráðgjafa er einnig mikilvæg í því 

skyni að aðstoða við framkvæmd sölumeðferðar síðar meir og m.a. hafa eftirlit með þeim 

söluráðgjöfum, sem ráðnir verða síðar. Mikilvægi þess að ráða lögfræðilega ráðgjafa er ekki bara að 

                                                           

49 Meðfylgjandi tillögu þessari er viðauki E sem er frumkostnaðaráætlun vegna sölunnar. Í skráningarlýsingu fyrir 
frumútboð á hlutum í Arion banka að fjárhæð 39,0 ma.kr., sem lauk 14. júní 2018, kom fram að áætlaður 
kostnaður bankans vegna útboðsins yrði 1,0 ma.kr. (eða 2,3% af söluandvirði) og áætlaður kostnaður seljenda 
yrði 1,5 ma.kr. (eða 3,4% af söluandvirði). Bankasýsla ríkisins áætlar að kostnaður ríkissjóðs sem seljanda yrði 
lægri m.a. vegna þess að ríkissjóðir greiða yfirleitt lægri söluþóknanir en einkaaðilar og áætlunum stofnunarinnar 
um að Íslandsbanki beri stærri hlut af heildarkostnaði vegna sölunnar.  
50 Við frumútboð hollenska ríkisins á hlutum í ABN AMRO réð NLFI, systurstofnun Bankasýslu ríkisins, N M 
Rothschild & Sons Limited („Rothschild“) sem fjármálaráðgjafa, en ABN AMRO réð Lazard & Co., Limited 
(„Lazard“) sem fjármálaráðgjafa. Þá réð NLFI Deutsche Bank AG, London Branch og Morgan Stanley & Co. 
International plc sem aðalsöluráðgjafa. Þá réð Marel STJ Advisors Group Limited sem ráðgjafa við útboð og 
skráningu hluta í félaginu í kauphöll í Amsterdam, en Citigroup Global Markets Limited sem aðalsöluráðgjafa. 
51 Í tilfelli sölu Kaupþings á hlutum í Arion banka með frumútboði bar bankinn stóran hluta af kostnaði í tengslum 
við  útboðið. 
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undirbúa bankann undir sölu heldur einnig ráðgjöf í tengslum við ráðningu söluráðgjafa, en 

samningaviðræður við þá snúast um flókin viðfangsefni, mikla hagsmuni og ná yfir lögsögur. Bankasýsla 

ríkisins mun leitast eftir því að stofnunin og Íslandsbanki standi saman að ráðningu slíkra ráðgjafa, þar 

sem hagmunir stofnunarinnar og bankans fara að langmestu leyti saman. Er gert ráð fyrir því, en gæti 

þó breyst, að fyrst yrði ráðist í ráðningu á sjálfstæðum fjármálaráðgjöfum, svo á innlendum 

lögfræðiráðgjafa og síðast erlendum.52 Framangreindar ráðningar þyrftu að uppfylla meginreglur laga 

nr. 155/2012 um gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Af þeim sökum myndi slíkar ráðningar gerast eftir 

opið valferli þar áhugasömum væri gefinn kostur á að lýsa yfir áhuga um að starfa sem sérstakur 

fjármálaráðgjafi eða lögfræðilegur ráðgjafi og ráðgjafar, skipaðir eftir fyrirfram gefnum viðmiðum. 

Að lokum hefst svo forval á söluráðgjöfum með svipuðum hætti og gert var í tilfelli fyrirhugaðrar sölu 

á hlutum í Landsbankanum í byrjun árs 2016. Gerir stofnunin ráð fyrir því að njóta aðstoðar Ríkiskaupa 

við val sitt á ráðgjöfum í opnu og gagnsæju valferli eftir fyrirfram gefnum viðmiðum.53 Við ráðningu 

ráðgjafa stofnunarinnar mun stofnunin styðjast við erlend viðmið, m.a. þau sem NLFI studdist við 

ráðningu ráðgjafa við sölu á eignarhlutum í ABN AMRO og þau viðmið sem UK Financial Investments 

Ltd. („UKFI“) nýtti við ráðningu á ráðgjöfum við sölu á eignarhlutum í breskum bönkum. 

Þess má geta að ákvæði 43. gr. laga nr. 155/2012 virðist gera ráð fyrir því að ráðgjafar verði ráðnir eftir 

að ákvörðun ráðherra um að hefja sölumeðferð liggi fyrir. Þessu mun fylgja fjárútlát af hálfu Bankasýslu 

ríkisins, umfram almenna fjárheimild hennar, og því mikilvægt að ráðherra og stofnunin sammælist um 

fyrirkomulag þar að lútandi, sjá nánar í viðauka E um kostnaðaráætlun stofnunarinnar. Eins og áður 

hefur verið getið, gerir stofnunin ráð fyrir því að gera samkomulag við Íslandsbanka um skiptingu og 

greiðslu kostnaðar vegna sölunnar. Í þessu sambandi gæti verið nauðsynlegt að taka til endurskoðunar 

samning Bankasýslu ríkisins við Íslandsbanka um almenn og sérstök markmið í rekstri er varðar 

samskipti og upplýsingar í framhaldinu með hliðsjón af breyttu eignarhaldi, áður en eignarhlutir eru 

seldir. 

 Ákvörðun ráðherra að hefja sölumeðferð 

Í ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2012 segir „[að]  liðnum fresti [nefndanna] [skuli] ráðherra taka 

ákvörðun um hvort sölumeðferð eignarhlutarins verði hafin í samræmi við efni greinargerðarinnar. 

Ráðherra getur í ákvörðun sinni gert breytingar á einstökum þáttum í fyrirhugaðri sölumeðferð, m.a. 

að teknu tilliti til athugasemda fjárlaganefndar eða efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis við 

greinargerðina.“ 

                                                           

52 Sjá m.a. í skýrslu OECD Corporate Governance: A Policy Maker´s Guide to Privatisation á bls. 73 en þar segir: 
„Privatisation is a resource intensive activity, often demanding skills and expertise that require outside expertise. 
As experience from the OECD countries shows, most privatisation transactions have included some degree of 
involvement of external advisors [...].Typically, the hiring of advisors is one of the tasks carried out during the very 
early stages of the programme. Depending on the size of the SOE, and the complexity of the transaction (e.g. 
IPO), the SOE may hire its own advisors, including financial advisors and management consultants. The 
government owner, too, will have its own advisors to provide legal counsel, accounting and financial advice, 
strategic and transactional advice provided by investment banks, and advertising and PR firms for what concerns 
communication, market research and the public relations campaign. In this regard, the government and the SOE 
need to ensure that they are not hiring the same advisory firms to avoid conflicts of interest.“ 
53 Fjármálaráðgjafar, söluráðgjafar og lögfræðilegir ráðgjafar eru mikilvægustu ráðgjafar sem koma að söluferli.  
Að sjálfsögðu koma einnig að ferlinu aðrir ráðgjafar t.d. á sviði almannatengsla o.fl. 
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Með slíkri ákvörðun ráðherra hefst eiginleg sölumeðferð, sem Bankasýsla ríkisins annast skv. ákvæði 

4. gr. laga nr. 155/2012, en þar segir „[að stofnunin skuli] [undirbúa] sölu, [leita] tilboða í eignarhlut, 

[meta] tilboð, [hafa] umsjón með samningaviðræðum við utanaðkomandi ráðgjafa og væntanlega 

kaupendur og annast samningagerð“. 

Um leið og ráðherra hefur tekið ákvörðun um að hefja sölumeðferð mun Bankasýsla ríkisins formlega 

ráða söluráðgjafa á grundvelli þess forvals, sem fer fram með aðstoð Ríkiskaupa. Á fyrri stigum verða 

ráðnir tveir til þrír leiðandi söluráðgjafar (e. global coordinators, GloCos) og á síðari stigum aðrir 

söluráðgjafar, sérstaklega fyrir útboðsleiðina (e. joint book runners og co-lead managers), m.a. innlend 

fjármálafyrirtæki. 

Að mati Bankasýslu ríkisins getur þessi hluti sölumeðferðar tekið að lágmarki sex mánuði. Er það óháð 

því hvort um uppboð eða útboð er ræða. Ef um almennt útboð hlutabréfa verður að ræða þá er á 

alþjóðlegum hlutabréfamarkaði rætt um að seljendur hafi nokkrar sölugáttir til að halda frumútboð. 

Þær miða aðallega við hvenær fjárhagsuppgjör undirliggjandi félags liggur fyrir. Þá er birting 

fjárhagslegra upplýsinga af hálfu Íslandsbanka mikilvæg, þar sem hún markar einnig hvenær sölugátt 

fyrir frumútboð getur verið. Sem dæmi má nefna að ef sala ætti sér stað í september 2021, yrði hún á 

grundvelli upplýsinga úr könnuðu uppgjöri fyrri árshelmings þess árs, og ef sala færi fram í mars 2022, 

yrði hún á grundvelli upplýsinga úr endurskoðuðum ársreikningi fyrra árs. Einnig geta 

markaðsaðstæður hverju sinni verið tímabundið erfiðar þannig að rétt sé að fresta frumútboði. Þá hafa 

frídagar einnig áhrif og sumarfrí, innanlands jafnt sem erlendis.  

Í viðauka D er gerð ítarleg grein fyrir viðmiðum Bankasýslu ríkisins og eigandastefnu ríkisins sem þurfa 

að vera nægilega uppfyllt svo að Bankasýsla ríkisins telji ráðlagt að selja eignarhluti. Stofnunin mun 

með reglubundnum hætti í þessu ferli öllu, ásamt ráðgjöfum sínum, meta hvort markaðsaðstæður og 

afkoma Íslandsbanka uppfylli áðurnefnd viðmið. Þannig mun stofnunin og ráðgjafar hennar leggja 

áherslu á að Íslandsbanki haldi áfram að innleiða nauðsynlegar umbætur á rekstri bankans þannig að 

sem hæst verð fáist fyrir seldan eignarhlut.54 

Eins og áður sagði er tillaga Bankasýslu ríkisins sú að hefja sölumeðferð á hlutum í Íslandsbanka með 

útboðsleið sem forgangsleið og uppboðsleið sem hliðarleið. Innan útboðsleiðar færi fram gerð 

skráningarlýsingar og umsókna til kauphalla, en Bankasýsla ríkisins gerir ráð fyrir einhliða eða tvíhliða 

skráningu á hlutnum, annars vegar í kauphöll á Íslandi og hins vegar í kauphöll í Evrópu, t.d. í Stokkhólmi 

eins og í tilfelli Arion banka. Kauphallir setja oft skilyrði fyrir skráningu að lágmarki fjórðungshlutur, þ.e. 

25%, en stofnunin telur að mögulega verði unnt að skrá einungis fimmtungshlut, þ.e. 20%, í einhliða 

skráningu á innlendum markaði. Þá myndu einnig hefjast fyrstu fjárfestakynningar og kynningar fyrir 

greiningardeildir söluráðgjafa. Vonir standa til að í fyrstu fjárfestakynningum muni áhugasamir 

fjárfestar koma að máli við söluráðgjafa og sýna áhuga á að verða hornsteinsfjárfestar (e. cornerstone 

investors), sem myndu skuldbinda sig fyrirfram til að kaupa ákveðið magn af hlutum í útboðinu á 

útboðsgengi og samþykkja að birta nöfn sín í skráningarlýsingunni, eins og gert var í tilfelli frumútboðs 

                                                           

54 Íslandsbanka ber til að mynda að „grípa til viðeigandi ráðstafana“ ef arðsemi bankans á tveimur samliggjandi 
ársfjórðungum er lægri en ávöxtunarkrafa ríkisins, sbr. ákvæði 3.1. í samningi Bankasýslu ríkisins og bankans um 
almenn og sérstök markmið í rekstri. 



38 
 

Arion banka og útgáfu á nýjum hlutum í Marel við skráningu hluta í kauphöll í Amsterdam.55 Ef ákveðið 

er að hætta við uppboðsleið og einskorða sig við útboðsleið, er gefin út yfirlýsing um að hefja 

frumútboð, sem er almennt talin sterk vísbending um að lokið verði við sölu. Í kjölfar slíkrar ákvörðunar 

eiga greiningardeildir söluráðgjafa fundi með áhugasömum fjárfestum. Að þeim loknum er 

skráningarlýsing og verðbil birt, en í kjölfar þeirra eiga sér stað loka fjárfestakynningar Íslandsbanka 

með ráðgjöfum. Á meðan slíkir fundir standa yfir er tilboða og áskriftarloforða aflað og verðbil útboðs 

þrengt áður en að endanlegur listi af áskrifendum liggur fyrir og endanlegt kauptilboðsverð.  

Innan uppboðsleiðar fara söluráðgjafar fljótlega að hafa samband við áhugasama banka og 

framtakssjóði um kaup á hlut í Íslandsbanka. Upphaflega eru upplýsingar sem þeir fá um bankann 

almenns eðlis en verða svo ítarlegri. Eftir því sem lengra líður á söluferlið er kaupendahópurinn 

þrengdur af söluráðgjöfum, að höfðu samráði við Bankasýslu ríkisins og fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, og yfirlýsingar þeirra um áhuga á kaupum breytast í skuldbindandi tilboð. Þá fá 

þeir enn frekari aðgang að gagnaherbergi. Á sama tíma eru lögð fram drög að kaupsamningi (e. sale 

and purchase agreement) og hluthafasamkomulagi á þessu stigi ferlisins. Að lokum standa vonir til að 

eftir verði 2-3 tilboðsgjafar og unnt verði að taka ákvörðun, reista á rökstuddu mati Bankasýslu ríkisins 

og að fengnu áliti söluráðgjafa, sem yfirfarið yrði af sjálfstæðum fjármálaráðgjafa stofnunarinnar, um 

hvort að taka eigi ákveðnu tilboði eða að hætta við uppboðsleið og einskorða söluferlið við 

útboðsleiðina. Það athugast að ferlið er mjög svipað að þessu leyti til, hvort sem er verið selja hluta til 

sérhæfðs fagsfjárfestis eða fulla sölu bankans. Ekki er unnt að útiloka að erlendur banki myndi greiða 

kaupverð á eignarhlut í Íslandsbanka með útgáfu á hlutabréfum til íslenska ríkisins. Þá er heldur ekki 

unnt að útiloka að sérhæfður fagfjárfestir myndi vilja binda fjárfestingu sína í öðrum eiginfjárgerningi 

heldur en almennum hlutum, eins og t.d. eiginfjárgerningum með breytirétti. 

Í öllu þessu ferli verður ráðherra og ráðuneyti upplýst um framvindu þess og gang mála með 

reglulegum hætti. 

  

                                                           

55 Þar sem í slíku fælist skilyrt framsal á eignarhlutum þyrfti Bankasýsla ríkisins að leggja rökstutt mat á tilhögun 
um hornsteinsfjárfesta og ráðherra að lokum að ákveða og samþykkja slíka samninga, sbr. ákvæði 2. mgr. 4. gr. 
laga nr. 155/2012. Kostur við þátttöku hornsteinsfjárfesta er fyrst og fremst sá að áhætta seljanda við sölu 
minnkar, en gallinn er að það dregur úr sveigjanleika hans við ákvörðun um sölu.  
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 Afstaða ráðherra til fyrirliggjandi tilboðs 

Ljóst er að ráðherra þarf að koma að ýmsum ákvörðunum í söluferlinu, þrátt fyrir að Bankasýsla ríkisins 

annist það skv. ákvæði 1. mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012. Sérstaklega er mikilvæg aðkoma hans varðandi 

allar ákvarðanir sem tengjast sölu eða framsali eignarhluta og er hún nauðsynleg við upphaf lokahluta 

sölumeðferðar, þegar ráðherra þarf að taka afstöðu til fyrirliggjandi tilboða, sbr. ákvæði 2. mgr. 4. gr. 

laga nr. 155/2012. Við þá ákvörðun mun forgangsmeginregla laga nr. 155/2012 um hagkvæmni leiða 

för, en í henni felst að leitað er hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir þá eignarhluti sem ríkið ætlar sér 

að selja á hverjum tíma. Ef önnur sjónarmið eiga að hafa forgang þá þarf slík ákvörðun að vera í 

samræmi við önnur markmið með sölu og rökstutt sérstaklega, sjá ítarlega umfjöllun  um meginreglur 

og lögbundin markmið sölumeðferðar í viðauka H.56 

Mynd 8: Afstaða ráðherra til fyrirliggjandi tilboða skv. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 155/2012 í samhliða 

söluferli á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka 

     Afstaða fjármála- og 
efnahags ráðherra 

 Stuðningsmat 

      fjármálaráðgjafa 

              

              

Útboðsleið 
(e. IPO track) 

 Rökstutt mat 
Bankasýslu ríkisins 

 Uppboðsleið 
(e. M&A track)   

              

     Verðmat fjárfestingarbanka 
(söluráðgjafa) 

     

          

              
              
           Ákvörðun um að þrengja 

hóp tilboðsgjafa 

 Ákvörðun um að efna til         Ákvörðun um að taka 

frumútboðs       besta tilboði 

 Ákvörðun um að birta 
lýsingu með verðbili og 
fjölda útboðinna hluta 

 Ákvörðun um breytingar 
á verðbili 

 Ákvörðun um endanlega 
sölu hluta og framsal 
þeirra í kjölfarið 

 

          

           

 Undirritun samnings um 
sölutryggingu 

    Undirritun 
kaupsamnings 

 Undirritun framsals á 
eignarhlutum 

    Undirritun framsals á 
eignarhlut 

 Undirritun samnings um 
tímabundið sölubann 

    Undirritun 
hluthafasamkomulags 

                                                           

56 Hér er rétt að benda á að í skýrslu AGS frá júní 2017 nr. 17/163 segir að einblína eigi á að finna kaupendur að 
bönkunum sem teljist til varfærinna fjárfesta, sem tilbúnir séu til að skuldbinda sig til lengri tíma til fjárfestinga 
á Íslandi. Og burtséð frá því, telur sjóðurinn að orðspor og „gæði“ nýrra eigenda að bönkunum eigi að hafa 
forgang, frekar en að fá sem hæst verð.  
Sjá https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17163.ashx 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17163.ashx
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Þessi mynd hér að framan sýnir hvaða ákvarðanir - samkvæmt þeim venjum sem viðgangast á 

verðbréfamarkaði og við sölu fyrirtækja - ráðherra ber að taka eða staðfesta skv. áðurnefndu ákvæði. 

Eins og sjá má af myndinni þarf ráðherra að velja m.a. hvor leiðin, þ.e. útboðsleið (og þá að hluta eða í 

heild) eða uppboðsleið, verði farin í lokakafla söluferlis, þannig að hin leiðin teljist fullreynd. Ákvörðun 

um hvor leiðin verður farin yrði tekin af hálfu ráðherra eftir að hafa móttekið rökstutt mat af hálfu 

Bankasýslu ríkisins, en stofnunin myndi við slíkt mat njóta aðstoðar og álits ráðgjafa sinna, og byggja 

það mat á grundvelli þeirra tilboða sem liggja fyrir eftir uppboðsleið og áætlað verðmats miðað við 

útboðsleið.  

Ef ráðherra myndi ákveða að fara uppboðsleið sbr. framangreint, þá myndu fara fram 

samningaviðræður við viðkomandi aðila um nánari skilmála og í kjölfarið að undirrita kaupsamning, 

framsal á eignarhlut og hluthafasamkomulag, sem gera má ráð fyrir að seljandi og kaupandi myndu 

vilja gera með sér, þ.e. í því tilfelli að ríkissjóður selji ekki allan hlut í bankanum.57 Ljóst má vera að ef 

stofnunin og ráðherra telja vænstan kost að leita að sérhæfðum fagfjárfesti, að slíkar viðræður og 

hluthafasamkomulag munu vera umfangsmiklar og ítarlegar, enda þarf að vera sameiginlegur 

skilningur á áframhaldandi vegferð aðila varðandi aðkomu að rekstri bankans og mögulegri síðari sölu 

ríkisins á eignarhlutum sínum. 

Ef uppboðsleið teldist aftur á móti fullreynd yrði stuðst við útboðsleið á lokakafla söluferlisins. Að 

loknum fjárfestakynningum, öflun áskrifta ofl. myndi Bankasýsla ríkisins óska eftir tillögu af hálfu 

söluráðgjafa að úthlutun hluta til þeirra einstaklinga, stofnanafjárfesta og annarra aðila, sem hafa skráð 

sig fyrir hlutum í bankanum, í samræmi við markmið og meginreglur laga nr. 88/2009, laga nr. 

155/2012 og fyrirliggjandi eigandastefnu ríkisins um dreifða eignaraðild ásamt tillögu að verði. Myndi 

Bankasýsla ríkisins yfirfara tillögu söluráðgjafa um úthlutun og verð58.  

Lokatillaga Bankasýslu ríkisins um úthlutun og verð yrði svo staðfest af ráðherra, sem undirritaði svo 

framsal á hlutum í samræmi við lokatillögu stofnunarinnar.59 Í þessu sambandi þarf að horfa til 

samanburðar á væntanlegu söluandvirði eignarhlutar í Íslandsbanka við sölu, annars vegar við 

hagnaðar- eða hlutafjármargfaldara, sem álykta má af markaðsvirði hlutabréfa í Arion, og hins vegar 

við bókfært virði eignarhlutarins á ríkisreikningi.60 Rétt er þó að benda á að oft á tíðum er veittur 

einhvers konar afsláttur (e. IPO discount) frá væntu markaðsverði eða gangvirði í frumútboði, en það 

ræðst af markaðsaðstæðum hverju sinni.  

Þá þarf ráðherra einnig að undirrita og samþykkja söluráðgjafarsamning (e. underwriting agreement) 

og samning um tímabundið sölubann (e. lock-up agreement) við söluráðgjafa með Bankasýslu ríkisins 

                                                           

57 Í kaupsamningi má gera ráð fyrir að útgefandi og seljandi hlutanna beri sams konar ábyrgð gagnvart kaupanda 
eins og er að finna í sölutryggingarsamningi.  
58 Á þessari stundu er að ekki mögulegt að segja fyrir um hvaða fjárfestar muni taka þátt í almennu útboði á 
hlutum í Íslandsbanka. Til samanburðar má nefna að í frumútboði á hlutum í Arion banka í júní 2018 var 25% af 
söluandvirði keypt af innlendum fjárfestum. Af erlendum fjárfestum voru 35% fjárfesta frá Bretlandi, 27% 
fjárfesta frá Bandaríkjunum og 13% fjárfesta frá öðrum löndum. Af þátttakendunum voru 26% vogunarsjóðir 
59 Lítur Bankasýsla ríkisins svo á að ráðherra framselji hvern og einn hlut ríkisisins í bankanum, en ekki hlutina í 
heild sinni. 
60 Á ríkisreikningi fyrir árið 2018 var hlutur ríkisins í Íslandsbanka bókfærður á 0,8x af bókfærðu virði undirliggjandi 
eiginfjár hluthafa bankans þann 31. desember 2018. 
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og Íslandsbanka.61 Í söluráðgjafarsamningi gætu verið gerðar kröfur til útgefanda og seljanda hlutanna 

um ábyrgð á yfirlýsingum í skráningarlýsingu og skaðleysi söluráðgjafa. Í samningi um sölubann má 

búast við 180 daga takmörkun á frekari sölu ríkisins á eignarhlutum í Íslandsbanka, eftir frumútboð. 

Eins og fram kemur hér á undan er það á forræði ráðherra skv. ákvæði 4. gr. laga nr. 155/2012 „að 

[taka] ákvörðun um hvort tilboð [sem liggja fyrir í lok sölumeðferðar] skuli samþykkt eða þeim hafnað“.  

Samkvæmt ákvæði 5. gr. sömu laga „skal ráðherra leggja fyrir Alþingi skýrslu um sölumeðferð 

eignarhlutarins þar sem gerð skal grein fyrir helstu niðurstöðum [þegar sölumeðferð er lokið]“. Er það 

skilningur Bankasýslu ríkisins að framlagning slíkrar skýrslu sé óháð því hvort að sölumeðferð ljúki með 

samþykki eða höfnun tilboða. Gerir stofnunin ráð fyrir því að aðstoða ráðherra við skýrslugerðina. 

 

 

  

                                                           

61 Búast má við að söluráðgafar óski eftir því að þessir aðilar samþykki að selja ekki eða bjóða út frekari hluti í 180 
daga eftir útboð. Þá þarf einnig að samþykkja fyrirkomulag um stöðugleikavörslu í kjölfar útboðs og sölu 
aukreitishluta (e. green shoe option). 
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Viðauki A: Eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum 

Þann 7. október 2008 skipaði FME skilanefnd fyrir Glitni banka hf. („Glitni“) og Landsbanka Íslands hf. 

(„Landsbanka Íslands“) og tveimur dögum síðar fyrir Kaupþing banka hf. („Kaupþing“), eða gömlu 

bankanna. Í kjölfarið stofnaði fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs nýja banka utan um innlenda 

starfsemi þeirra, þ.e. Nýja Landsbanka Íslands hf., sem síðar varð Landsbankinn með stofnfundi þann 

7. október 2008, Nýja Glitni banka hf. (sem síðar varð Íslandsbanki) með stofnfundi þann 8. október 

2008 og Nýja Kaupþing banka hf., sem síðar varð Arion banki, með stofnfundi þann 18. október 2008. 

Lagði ráðherra fram hlutafé til þeirra 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.62 

Tilteknum innlendum eignum og skuldum Kaupþings, Glitnis og Landsbanka Íslands var svo ráðstafað 

með þremur stjórnvaldsákvörðunum FME dagana 9., 14. og 21. október 2008. Í kjölfar samninga á milli 

ríkisins, gömlu bankanna og nýju bankanna urðu verulegar breytingar á eignarhaldi ríkisins á nýju 

bönkunum, þannig að ríkissjóður eignaðist 13,0% hlut í Arion banka, 5,0% hlut í Íslandsbanka og 81,3% 

hlut í Landsbankanum.63 Fjármagnaði ríkissjóður hlutafjárframlag til bankanna þriggja með útgáfu 

sérstaks skuldabréfs. Að sama skapi urðu verulegar breytingar á eignarhaldi sparisjóða, sem þegar voru 

starfandi, í kjölfar fjármálaáfallsins og eignaðist ríkissjóður stofnfjárhluti í fimm þeirra.64 Var þar um að 

ræða 90,9% hlut í Sparisjóði Bolungarvíkur, 49,5% hlut í Sparisjóði Norðfjarðar, 90,0% hlut í Sparisjóði 

Svarfdæla, 55,3% hlut í Sparisjóði Vestmannaeyja og 75,9% hlut í Sparisjóði Þórshafnar og nágrennis. 

Tafla A1 sýnir eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum í árslok 2010, eftir að endurfjármögun þeirra 

var lokið. Var samtals bókfært virði eiginarhluta í átta fjármálafyrirtækjum þá 139,9 ma.kr. 

Tafla A1: Eignarhlutir ríkisisins í fjármálafyrirtækjum 31. desember 2010 (fjárhæðir í ma.kr.)65 

Eignir Eignarhlutur Bókfært virði 
Arion banki 13,0%   9,9  
Íslandsbanki 5,0%   6,3  
Landsbankinn 81,3%   122,0  
  Eignarhlutir í viðskiptabönkum    138,2  
Sparisjóður Bolungarvíkur 90,9%   0,5  
Sparisjóður Norðfjarðar 49,5%   0,2  
Sparisjóður Svarfdæla 90,0%   0,4  
Sparisjóður Vestmannaeyja 55,3%   0,6  
Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis 75,9%   0,1  
  Stofnfjárhlutir í sparisjóðum í fjármálafyrirtækjum    1,7  
    Samtals eignarhlutir í fjármálafyrirtækjum    139,9  

                                                           

62 Við stofnun lagði ríkissjóður einungis til lágmarks hlutafé að fjárhæð 775,0 m.kr., eða fimm milljónum evra. 
63 Um endurskipulagningu viðskiptabankanna var fjallað um í ritinu Skýrsla fjármálaráðherra 
um endurreisn viðskiptabankanna frá mars 2011, sem var lögð fyrir Alþingi. 
64 Um endurskipulagningu sparisjóða var fjallað í ritinu Skýrsla um starfsemi Bankasýslu ríkisins 2011. 
65 Heimild: Ríkisreikningur 2010. 
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Frá því að stofnfjármögnun nýju bankanna og endurfjármögnun starfandi sparisjóða lauk hafa orðið 

enn frekari breytingar á eignarhaldi ríkisins í fjármálafyrirtækjum.66 

 Í fyrsta lagi jókst eignarhlutur ríkisins í Landsbankanum úr 81,3% i 98,2% við útgáfu á svokölluðu 

skilyrtu skuldabréfi Landsbankans til Landsbanka Íslands í apríl 2013.67  

 Í öðru lagi jókst eignarhluturinn í bankanum við samruna hans, annars vegar við forvera Sparisjóðs 

Bolungarvíkur, Sparisjóðs Svarfdæla og Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis og hins vegar við 

Sparisjóð Vestmannaeyja á árinu 2015.  

 Í þriðja lagi jókst eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka árið 2016 vegna framsals Glitnis á 95% 

eignarhlut í bankanum, sem var hluti af svokölluðu stöðugleikaframlagi. 

 Í fjórða lagi lækkaði hlutur ríkisins  í Arion banka í kjölfar sölu alls hlutarins í febrúar 2018. 

 Í fimmta lagi breytti Sparisjóður Norðfjarðar um nafn og félagaform og varð að Sparisjóði 

Austurlands hf.  

Tafla A2 sýnir eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum í árslok 2018, eftir ofangreindar breytingar. 

Hafði þá fjöldi fjármálafyrirtækja, sem voru að hluta til í eigu ríkisins, farið úr átta niður í þrjá, en 

bókfært virði þeirra aukist úr 139,9 ma.kr. í 330,8 ma.kr. Munar þar að sjálfsögðu mestu um 

breytingarnar á eignarhaldi ríkisins í Íslandsbanka vegna stöðugleikaframlags. Í árslok 2018 var hlutur 

ríkisins í Íslandsbanka bókfærður á 139,2 ma.kr. og má rekja 132,7,0 ma.kr. til stöðugleikaframlagsins 

en 7,0 ma.kr. til upphaflegs hlutafjárframlags.  

Tafla A2: Eignarhlutir ríkisins í fjármálafyrirtækjum 31. desember 2018 (fjárhæðir í ma.kr.)68 

Eignir Eignarhlutur Bókfært virði 
Íslandsbanki 100,0%   139,2  
  Þar af upphaflegt hlutafjárframlag 5,0%   7,0  
  Þar af stöðugleikaframlag 95,0%   132,2  
Landsbankinn 99,8%   191,2  
Sparisjóður Austurlands hf. 49,5%   0,4  
  Samtals eignarhlutir í fjármálafyrirtækjum    330,8  

 

Eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum er afar umfangsmikið í samanburði við önnur evrópsk ríki, 

eins og sýnt var á mynd 1, fyrr í skýrslunni. Mynd A1 sýnir hins vegar þróun á eignarhaldi ríkisins á 

viðskiptabönkum frá árslokum 1997 til 2018. Sýnir myndin hlut ríkisins í bókfærðu eigin fé hluthafa í 

lok hvers árs í samanburði við VLF hvers árs. 

  

                                                           

66 Þá er rétt að geta einnig þriggja minniháttar breytinga. Þannnig hefur hlutur ríkisins í útistandandi hlutum 
Landsbankans aukist vegna endurkaupa bankans á eigin bréfum. Einnig var nafni Sparisjóðs Norðfjarðar breytt 
yfir í Sparisjóð Austurlands hf. Þá urðu breytingar á reikningsskilum í ríkisreikningi 2017 þannig að eignarhlutir 
voru ekki lengur færður á hreinu kaupverði, eins og áður. 
67 Eignarhlutur ríkisins í Landsbankanum nemur 98,2% af útgefnum hlutum, en 99,8% af útistandandi hlutum. 
68 Heimild: Ríkisreikningur 2018. Eignarhlutur m.v. útistandandi hluti. 
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Mynd A1: Hlutur ríkissjóðs í bókfærðu eigin fé viðskiptabanka sem hlutfall af VLF 1997 – 201869 

 

Í árslok 1997 átti ríkissjóður alla hluti í Búnaðarbanka Íslands hf., Landsbanka Íslands og 

Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf. („FBA“)70 Þá samsvaraði hlutur ríkisins 3,6% af VLF þess árs, en í 

árslok 2018 samsvaraði hluturinn hins vegar 14,7% af VLF ársins.  Frá árslokum 2003 til ársloka 2007 

átti ríkissjóður engan hlut í fjármálafyrirtækjum, en átti alla nýju bankana í árslok 2008, þrátt fyrir að 

hafa einungis lagt þeim til lágmarks hlutafé. Eignarhlutir ríkisins í fjármálafyrirtækjum náðu svo hámarki 

í árslok 2015 eftir að ríkissjóður eignaðist 95% viðbótarhlut í Íslandsbanka og fór þá með allt hlutafé í 

bankanum. Hefur hlutur ríkisins að fjárhæð lækkað, annars vegar vegna arðgreiðslna frá Íslandsbanka 

og Landsbankanum og hins vegar vegna sölu ríkisins á öllum eignarhlut sínum í Arion banka.71 

  

                                                           

69 Heimild: Bankasýsla ríkisins, Hagstofa Íslands og ársreikningar undirliggjandi banka. 
70 Við sölu hafði FBA starfsleyfi sem fjárfestingarbanki, en ekki sem viðskiptabanki. 
71 Þá hefur hlutur ríkisins í eigin fé viðskiptabankanna samkvæmt þessum mælikvarða minnkað þar sem VLF hefur 
aukist verulega á tímabilinu.  
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Bankasýsla ríkisins setti fram hugmyndir um sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum í 

framtíðarstefnu stofnunarinnar sem birtist þann 16. mars 2012.72
 Þar kom fram að það væri stefna 

stofnunarinnar að stuðla að fjölbreyttu eignarhaldi fjármálafyrirtækja við sölu á eignarhlutum í þeim. Í 

stefnuninni komu einnig fram hugmyndir um bæði beinar og óbeinar endurheimtur, 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. Þá var loks 

fjallað um möguleikann á sölu eignarhluta í tvíbreiðu eða samhliða söluferli. 

Allt frá birtingu framtíðarstefnu Bankasýslu ríkisins þann 16. mars 2012 hefur stofnunin lagt áherslu á 

að hámarka fjárhagslegan ávinning, þ.e. endurheimtur og ávöxtun fjárframlaga, með þeim aðferðum 

sem fjallað er hér á undan. Íslandsbanki og Landsbankinn hófu arðgreiðslur árið 2013 og Arion banki 

ári síðar. Í kjölfarið birtu Landsbankinn og Íslandsbanki arðgreiðslustefnu, þar sem miðað var við að 

útgreiðsla almenns arðs næmi ákveðnu hlutfalli af hagnaði fyrra árs. Þá hefur Bankasýsla ríkisins lagt 

áherslu á möguleika Landsbankans og Íslandsbanka, eftir að bankinn komst alfarið í eigu ríkisins, að 

greiða sérstakan arð. Var það gert vegna þess að bankarnir höfðu umfram eigin fé og sérstakar 

arðgreiðslur hagfelldari fyrir ríkissjóð sem eiganda, frekar en sala, þar sem markaðsvirði hlutabréfa í 

evrópskum bönkum var lægra en undirliggjandi bókfært virði hlutafjár.  

Sjóðsstreymi ríkissjóðs vegna hlutdeildar í arðgreiðslum og sölu eignarhuta í viðskiptabönkunum 

þremur er sýnt í töflu A3. Er heildararðgreiðslum skipt í tvo flokka, þ.e. almennar arðgreiðslur, sem 

segja má að samsvari arðgreiðslustefnu viðkomandi banka, og sérstakar arðgreiðslur, sem er 

mismunurinn á arðgreiðslu hverju sinni og þess hluta sem myndi teljast almenn arðgreiðsla m.v. 

fyrirliggjandi arðgreiðslu stefnu.  

Tafla A3: Sjóðsstreymi ríkissjóðs vegna arðgreiðslna og sölu eignarhluta í viðskiptabönkum 2013-

2019 (fjárhæðir í ma.kr.)73 

 Arion banki Íslandsbanki Landsbankinn Samtals 
Almennar arðgreiðslur   2,6    28,5    86,2    117,4  
Sérstakar arðgreiðslur   -      37,6    54,6    92,2  
  Samtals arðgreiðslur   2,6    66,1    140,8    209,5  
  Söluandvirði eignarhluta   23,5    -      -      23,5  
    Samtals sjóðsstreymi   26,1    66,1    140,8    233,0  

 

Á tímabilinu 2013 til 2019 hefur ríkissjóður aflað 233,0 ma.kr. vegna eignarhluta í viðskiptabönkum. 

Þar af eru 117,4 ma.kr. vegna almennra arðgreiðslna, 92,2 ma.kr. vegna sérstakra arðgreiðslna og 

einungis 23,5 ma.kr. vegna sölu eignarhluta. Sjóðsstreymi vegna eignarhalds á Landsbankanum er 

eðlilega mest, eða 140,8 ma.kr., þar sem Landsbankinn hefur viðhaft metnaðarfulla arðgreiðslustefnu. 

Hjá Íslandsbanka hafa sérstakar arðgreiðslur hins vegar verið hlutfallslega fyrirferðarmeiri.   

                                                           

72 Sjá http://www.bankasysla.is/um-bankasysluna/framtidarstefna/.  
73 Heimild: Bankasýsla ríkisins, ársreikningar og árshlutareikningar viðkomandi viðskiptabanka 2014 til 2019. 
Skipting arðgreiðslna í almennar og sérstakar miðar við arðgreiðslustefnu hvers banka á hverjum tíma. Þá liggur 
fyrir að Íslandsbanki mun gera tillögu um 4,2 ma.kr. í arðgreiðslu til hluthafa og Landsbankinn tillögu um 9,5 
ma.kr. í arðgreiðslu á aðalfundum bankanna síðar í þessum mánuði. Sjóðsstreymi tekur ekki til vaxtagreiðslna 
ríkissjóðs vegna hlutafjárframlaga. 

http://www.bankasysla.is/um-bankasysluna/framtidarstefna/
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Viðauki B: Samkeppnisgreining á íslenskum viðskiptabankamarkaði 

 Inngangur 

Íslandsbanki er einn af þremur stærstu alhliða bönkum á Íslandi, ásamt Arion banka og 

Landsbankanum. Þeir veita einstaklingum, fyrirtækjum og stofnanafjárfestum víðtæka 

fjármálaþjónustu. Í því felst m.a., sbr. ákvæði 3. gr. (leyfisskyld starfsemi) laga nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki, móttaka innlána, veiting útlána, viðskipti og þjónusta með fjármálagerninga og 

rekstur verðbréfasjóða. Alhliða bankar hafa afar víðtækar starfsheimildir, sbr. IV. kafla (starfsheimildir) 

laga nr. 161/2002, og eiga því í fjölbreyttri samkeppni. 

Ljóst er að samruni Íslandsbanka við annan innlendan banka eða sala einstakra starfshluta bankans 

mun ekki eiga sér stað, nema með samþykki Samkeppniseftirlitsins. Er það vegna þess að þegar er mikil 

samþjöppun á markaði fyrir fjármálaþjónustu á Íslandi og ólíklegt að aðrir kaupendur en innlendir 

keppinautar muni sýna einstökum rekstrarþáttum eða eignum áhuga, sérstaklega í ljósi þess að 

Bankasýsla ríkisins telur að þrátt fyrir sterka markaðsstöðu á Íslandi muni sala á öllum bankanum ekki 

ná athygli erlendra banka um þessar mundir. Augljóst er að samþjöppun á markaði mun einungis 

aukast ef kaupandi væri einn af núverandi keppinautum Íslandsbanka. 

Við mat á samþjöppun á markaði styðjast samkeppnisyfirvöld í Evrópu (þ.m.t. á Íslandi) og í 

Bandaríkjunum við svokallaða Herfindahl-Hirschman samþjöppunarstuðulinn (e. HH index), eða „HHI 

stuðullinn“. Íslensk samkeppnisyfirvöld hafa stuðst við mælikvarðann við mat á samrunum, sbr. 

ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 22/2000 (Samruni Íslandsbanka hf. og Fjárfestingarbanka atvinnulífsins 

hf.) og álit þess nr. 8/2000 (Fyrirhugaður samruni Búnaðarbanka Íslands hf. og Landsbanka Íslands hf.), 

en þó ekki í ákvörðun nr. 16/2003 (Samruni Búnaðarbanka Íslands hf. og Kaupþings banka hf. ). Einnig 

styðst seðlabanki Bandaríkjanna (í St. Louis) við HHI stuðulinn við mat á samþjöppun á bankamarkaði.74  

HHI stuðullinn samsvarar veginni markaðshlutdeild samkeppnisaðila á sama markaði. Hann er 

reiknaður með því að leggja saman markaðshlutdeild hvers samkeppnisaðila í öðru veldi og gefur því 

hlutdeild stærri fyrirtækja á markaði aukið vægi. Líta samkeppnisyfirvöld hvort tveggja til HHI 

stuðulsins eftir samruna og breytinga á honum vegna samruna.  

Í riti Samkeppniseftirlitsins nr. 3/2019 (Greining á markaði fyrir fjárhagskerfi) segir m.a.: „Í 

viðmiðunarreglum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins vegna láréttra samruna [...] kemur fram 

að framkvæmdastjórnin telji [að] [...] [sé] HHI á milli 1.000 og 2.000 stig eftir samruna, er almennt 

ólíklegt að samruni skapi samkeppnisleg vandamál sé hækkun stuðulsins við samruna innan við 250 

stig, og sé stuðullinn yfir 2.000 stig eftir samruna er að sama skapi ólíklegt að hafa þurfi áhyggjur af 

samruna, sem hækkar stuðulinn um minna en 150 stig“75. Þá kemur einnig fram í sama riti að 

„[b]andarísk samkeppnisyfirvöld [telji]  að unnt sé að flokka markaði gróflega í þrennt eftir gildi HHI 

stuðulsins. Sé HHI undir 1.500, telst markaður ekki vera samþjappaður, sé stuðullinn á milli 1.500 og 

2.500 telst markaður vera nokkuð samþjappaður, en sé stuðullinn yfir 2.500 er það vísbending um mjög 

                                                           

74 Sjá https://www.stlouisfed.org/bank-supervision/banking-markets-and-hhi.  
75 Sjá https://www.samkeppni.is/media/skyrslur-2019/skyrsla3-2019.pdf. 

https://www.stlouisfed.org/bank-supervision/banking-markets-and-hhi
https://www.samkeppni.is/media/skyrslur-2019/skyrsla3-2019.pdf
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mikla samþjöppun á markaðinum.“ Þá segir einnig í bandarísku viðmiðunarreglunum að eftir því sem 

HHI stuðullinn eftir samruna er hærri og aukningin á HHI stuðlinum er meiri vegna samrunans, þeim 

mun meiri áhyggjur hafi samkeppnisyfirvöld og meiri líkur á að yfirvöld sækist eftir frekari upplýsingum 

til að framkvæma samkeppnis- og markaðsgreiningu.76 

Er því ljóst að með viðmiðunarreglur framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að leiðarljósi, sem festa 

ekki ákveðin mörk eða breytingar á HHI stuðlinum í kjölfar samruna, muni Samkeppniseftirlitið alltaf 

leggja sjálfstætt mat á mögulegan samruna eða sölu einstakra rekstrareininga, og væntanlega einungis 

samþykkja slíka ráðstöfun ef samþjöppun á markaði mun minnka, en hafna að öðrum kosti eða setja 

samrunanum skilyrði. Hefur Samkeppniseftirlitið verið sérstaklega á varðbergi gagnvart frekari 

samþjöppun á bankamarkaði. Þannig hefur Samkeppniseftirlitið bent á aukna samþjöppun á íslenskum 

bankamarkaði, eins og í riti nr. 1/2011 (Umræðuskjal: Samkeppni á bankamarkaði), og litið sérstaklega 

til „[sameiginlegrar] markaðsráðandi stöðu Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans“ og sagt m.a. 

„að aðstæður á markaði fyrir almenna viðskiptabankaþjónustu feli í sér frjóan jarðveg fyrir þegjandi 

samhæfingu stóru viðskiptabankanna þriggja“, sbr. ákvörðun nr. 18/2012 (Kaup Landsbankans hf. á 

rekstri og eignum Sparisjóðs Svarfdæla). 

Tafla B1: Hvenær eru samkeppnisyfirvöld ólíkleg til að hafa afskipti af samruna?77 

Í Evrópu Í Bandaríkjunum 

 HHI stuðullinn eftir samruna er undir 1.000 
stigum. 

 HHI stuðullinn eftir samruna er á milli 1.000 
og 2.000 stig og breytingin á stuðlinum 
vegna samrunans er minni en 250 stig. 

 HHI stuðullinn eftir samruna er meiri en 
2.000 stig og breytingin á stuðlinum vegna 
samrunans er minni en 150 stig. 
 

 HHI stuðullinn eftir samruna er undir 1.500 
stigum. 

 HHI stuðullinn eftir samruna er á milli 1.500 
og 2.500 stig og breytingin á stuðlinum 
vegna samrunans er minni en 100 stig. 

 

Ljóst er að íslensk samkeppnisyfirvöld horfa til viðmiðunarreglna framkvæmdastjórnar ESB, frekar en 

viðmiðunarreglna bandarískra samkeppnisyfirvalda, þrátt fyrir að vitna til þeirra í mörgum ákvörðunum 

sínum. Þegar litið er til íslensks markaðar er aftur á móti hjálplegt að nota viðmið bandarískra 

samkeppnisyfirvalda, þar sem þau flokka markaði í þrjá samkeppnisþjöppunarflokka eftir gildi HHI 

stuðulsins, eins og kom hér fram á undan. Þrátt fyrir að þessi viðmið séu ekki nákvæmlega hin sömu 

og evrópsk og íslensk samkeppnisyfirvöld styðjast við, gefa þau til kynna með einföldum mælikvarða 

hversu mikil samþjöppun ríkir á íslenskum fjármálamarkaði. 

Bankasýsla ríkisins hefur áætlað HHI stuðulinn fyrir helstu markaði þeirrar fjármálaþjónustu, sem 

viðskiptabankarnir þrír starfa á. Undanskildir eru markaðir á sviði greiðslumiðlunar, sem fer fram í 

dótturfélögum þessara banka, þ.e. Valitor Holding hf. hjá Arion banka og Borgun hf. hjá Íslandsbanka, 

en þau eru bæði í söluferli. Þá er einnig undanskilin greining á rekstrarfélögum verðbréfasjóða, sem fer 

                                                           

76 Sjá https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf. 
77 Sjá https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=EN og  
https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf. 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0205(02)&from=EN
https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf
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einnig fram í dótturfélögum, þ.e. Stefni hf. hjá Arion banka og Íslandssjóðum hf. hjá Íslandsbanka, en 

þegar er mikil samkeppni á þeim markaði. Ekki var heldur litið til millibankamarkaðar með erlendan 

gjaldeyri eða krónur, en ljóst er að það yrði um gríðarlega mikla samþjöppun að ræða á 

millibankamarkaði með gjaldeyri eftir samruna Arion banka og Íslandsbanka, þ.e. samruna á milli 

tveggja af þeim þremur aðilum, sem eru viðskiptavakar á þessum markaði.78, 79  

Bankasýsla ríkisins skoðaði sérstaklega markaði fyrir hefðbundna viðskiptabankastarfsemi, þ.e. markað 

fyrir innlán og útlán, m.v. við stofnstærðir eða stöðu 31. desember 2018. Innlán eru einungis móttekin 

af átta innlendum innlánsstofnunum, þ.e. viðskiptabönkum og sparisjóðum, en útlán eru veitt af 14 

innlendum lánastofnunum (m.a. Íbúðalánasjóði), allt að 21 lífeyrissjóði ásamt erlendum aðilum. 

Nauðsynlegt þótti að skipta markaði fyrir útlán í tvo hluta, þ.e. íbúðarlán til einstaklinga og öll önnur 

útlán, og samsvöruðu fjárhæðir í seinni flokknum til allra annarra útlána en þeirra sem sérstaklega voru 

tilgreind sem íbúðalán til einstaklinga, en ekki var unnt að aðgreina frekar markaði fyrir útlán, eins og 

t.d. til lítilla eða stórra fyrirtækja. Öruggt má heita að stóru viðskiptabankarnir þrír eigi í mikilli 

samkeppni við erlenda banka á markaði fyrir lán til stórra íslenskra fyrirtækja, og samþjöppun því minni 

á þeim markaði en gefið er í skyn í greiningu stofnunarinnar. Stofnunin skoðaði einnig markaði fyrir 

hlutabréf og skuldabréf í kauphöll, sem e.t.v. lýsa best um þessar mundir samkeppnisstyrk Íslandsbanka 

og annarra viðskiptabanka í fjárfestingarbankastarfsemi, en þar starfa átta og tíu aðilar. Niðurstöður 

þessarar greiningar er að finna í töflu B2. Þar má sjá umfang þessara markaða, markaðshlutdeild 

Íslandsbanka og Arion banka, og HHI stuðul fyir hvern og einn markað, bæði fyrir og eftir mögulegan 

samruna bankanna. Við lestur töflunnar er ljóst að stóru viðskiptabankarnir þrír hafa afar sterka 

markaðsstöðu á öllum mörkuðum. Sést það á umfangi starfsemi þeirra m.v. fjárhæð, hlutdeild Arion 

banka og Íslandsbanka og breytingum á HHI stuðlinum við mögulegan samruna þessara tveggja banka, 

en hann yrði í öllum tilfellum langt umfram öll viðmið samkeppnisyfirvalda á Vesturlöndum. 

  

                                                           

78 Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn eru svokallaðir viðskiptavakar á gjaldeyrismarkaði, en auk þeirra er 
Seðlabanki Íslands einnig þátttakandi. Ekki eru birtar tölur um markaðshlutdeild einstakra viðskiptavaka, en í 
september 2019 nam hlutur Seðlabanka 12,6% af veltu. Er því ljóst að viðskiptavakarnir höfðu samtals 87,4% 
hlutdeild í þeim mánuði. 
79 Ef meta á samþjöppun á millibankamarkaði fyrir krónur mætti e.t.v. líta til markaða fyrir innlán, en hann er 
„mjög mikið samþjappaður“.  
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Tafla B2: Samkeppnisgreining á mörkuðum sem Íslandsbanki starfar á80 

 Staða í árslok 2018 Velta á árinu 2018 
 Innlán Íbúðalán Önnur útlán Hlutabréf Skuldabréf 
Fjárhæðir (ma.kr.):      
Arion banki   499,6    342,5    513,5    241,4    317,9  
Íslandsbanki   584,0    249,3    593,6    150,3    345,0  
  Samtals   1.083,6    591,8    1.107,1    391,7    662,8  
  Landsbankinn   694,1    335,8    728,7    199,1    369,0  
  Aðrir innlendir aðilar   71,1    732,9    336,3    393,3    1.099,4  
  Erlendir aðilar81   -      -      309,2    -      -    
    Samtals   1.848,7    1.660,4    2.481,3    984,1    2.131,3  
      

Fjöldi aðila á markaði:   8    25    15    8    10  
      

Markaðshlutdeild:      

Arion banki 27,0% 20,6% 20,7% 24,5% 14,9% 
Íslandsbanki 31,6% 15,0% 23,9% 15,3% 16,2% 

      

HHI stuðull:      

Jöfn markaðshlutdeild   1.250    400    667    1.250    1.000  
      
Fyrir samruna    3.145    1.442    2.071    1.677    1.353  
Eftir samruna   4.852    2.062    3.061    2.426    1.835  
  Breyting   1.707    619    990    749    483  

 

 Innlán 

Þann 31. desember 2018 nam hlutdeild Íslandsbanka á innlánamarkaði 31,6%, sem var næst hæst á 

eftir Landsbankanum á meðal stóru viðskiptabankanna þriggja. Samkvæmt viðmiðunarreglum 

bandarískra samkeppnisyfirvalda er markaðurinn fyrir innnlán nú þegar, þ.e. fyrir mögulegan samruna 

Íslandsbanka og Arion banka, „mjög mikið samþjappaður“, enda HHI stuðulllinn (3.145 stig) yfir 2.500 

stigum. Það þýðir í raun að ekki væri unnt að selja þessa starfsemi til annars keppinauts bankans, þar 

sem HHI stuðulinn myndi alltaf hækka við slíka ráðstöfun. Þar sem móttaka innlána er svo órjúfanlegur 

hluti af starfsemi viðskiptabanka verður þessi hluti starfseminnar heldur aldrei seldur einn og sér, 

heldur með annarri viðskiptabankastarfsemi, þ.e. veitingu útlána. Í ljósi þess hversu mikil samþjöppun 

er þegar á markaði fyrir innlán á Íslandi má því gera ráð fyrir því að Samkeppniseftirlitið myndi aldrei 

heimila samruna Íslandsbanka við Arion banka, enda yrði HHI stuðull markaðarins 4.852 stig eftir 

samrunann. Þá myndi HHI stuðullinn, bæði eftir samrunann og breytingar á honum vegna hans, vera 

langt fyrir utan öll mörk viðmiðunarreglnanna.  Á sínum tíma reiknaði samkeppnisráð út HHI stuðla 

fyrir innlánsmarkað innlánsstofnana fyrir fyrirhugaðan samruna (2.029 stig), og eftir fyrirhugaðan 

samruna (3.424 stig) við rannsókn á fyrirhuguðum samruna Búnaðarbanka Íslands hf. og Landsbanka 

Íslands og komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu nr. 8/2000 að „eftir samruna yrði stuðullinn mun hærri 

en sú viðmiðun sem sett hefur verið fram til að meta hvort samþjöppun á markaði sé orðin það mikil 

að hún raski samkeppni“. Þá sagði samkeppnisráð í sama áliti að „[þ]essi markaðshlutdeild og aukning 

                                                           

80 Heimild: FME, NASDAQ, Seðlabanki Íslands, Bankasýsla ríkisins. 
81 Við útreikning á HHI stuðli var til einföldunar gert ráð fyrir einum erlendum aðila. 
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á samþjöppun [gæfi] ein og sér mjög sterka vísbendingu um að fyrirhugaður samruni leiði til 

markaðsráðandi stöðu og raski samkeppni á heildarinnlánsmarkaðnum“.  

 Íbúðalán til einstaklinga 

Þann 31. desember 2018 nam hlutdeild Íslandsbanka á markaði fyrir íbúðalán til einstaklinga 15,0% og 

var hún lægst á meðal stóru viðskiptabankanna þriggja. Á sama tíma var markaðshlutdeild 

Íbúðalánasjóðs einnig hærri, eða 17,0%, sem og samtals hlutdeild lífeyrissjóðanna, sem var 27,1%. HHI 

stuðull markaðar fyrir íbúðalán einstaklinga var því 1.442 stig í árslok 2018 og því myndi hann teljast 

„ekki samþjappaður“ samkvæmt viðmiðunarreglum bandarískra samkeppnisyfirvalda. Eftir samruna 

við Arion banka yrði HHI stuðull markaðarins hins vegar 2.062 stig og þannig yrði hann „nokkuð 

samþjappaður“ m.v. sömu viðmiðunarreglur. Samkvæmt viðmiðunarreglum framkvæmdastjórnar ESB 

„er almennt ólíklegt að samruni skapi samkeppnisleg vandamál sé hækkun stuðulsins við samruna 

innan við 250 stig“ ef HHI stuðullinn er á milli 1.000 og 2.000 stig eftir samrunann. Þar sem 

breytingarnar á HHI stuðlinum vegna samruna Íslandsbanka og Arion banka yrðu langt umfram þau 

mörk, eða 619 stig, má gagnálykta að líklegt sé að samruninn gæti skapað samkeppnisleg vandamál. 

Sala íbúðalána þar sem breytingar á HHI stuðlinum yrðu minni en 250 stig ættu samkvæmt þessu ekki 

að skapa samkeppnisleg vandmál, eins og fjallað verður nánar um síðar. 

 Önnur útlán en íbúðalán til einstaklinga 

Þann 31. desember 2018 nam hlutdeild Íslandsbanka á markaði fyrir önnur útlán en íbúðalán til 

einstaklinga 23,9%, sem var næst hæst á eftir Landsbankanum á meðal stóru viðskiptabankanna 

þriggja. HHI stuðull markaðarins var 2.071 stig þann 31. desember 2018. Hann myndi því teljast 

„nokkuð samþjappaður“ skv. viðmiðum bandarískra samkeppnisyfirvalda. Eftir samruna Íslandsbanka 

og Arion banka myndi stuðullinn verða 3.061 stig og yrði þannig „mjög mikið samþjappaður“. 

Breytingin á HHI stuðlinum yrði því 990 stig, eða langt yfir þeim mörkum viðmiðunarreglna 

framkvæmdastjórnar ESB, þar sem framkvæmdastjórnin er líkleg til að hafa áhyggjur. Eins og 

viðmiðunarreglur framkvæmdastjórnarinnar segja fyrir um eru töluverðar líkur á því að 

samkeppnisyfirvöld myndu ekkert aðhafast við sölu slíkra lána, eða hluta lána, til minni keppinauta 

þannig að breytingarnar á HHI stuðlinum vegna sölu til eins eða fleiri keppinauta yrði minni en 250 stig. 

 Viðskipti með hlutabréf og skuldabréf 

Á árinu 2018 nam hlutdeild Íslandsbanka á verðbréfamarkaði 15,3% fyrir hlutabréf og 16,2% fyrir 

skuldabréf m.v. fjárhæð viðskipta.  Var bankinn með lægri hlutdeild en Landsbankinn á báðum 

mörkuðum, en hærri hlutdeild en Arion banki á skuldabréfamarkaði.  Á árinu var HHI stuðullinn fyrir 

viðskipti með hlutabréf 1.677 stig, en 1.353 stig fyrir skuldabréf. Samkvæmt viðmiðunarreglum 

bandarískra samkeppnisyfirvalda væri fyrri markaðurinn „nokkuð samþjappaður“, en hin seinni „ekki 

samþjappaður“. Þar sem HHI stuðullinn er undir 2.000 stigum á báðum mörkuðum, er ólíklegt að 

samkeppnisyfirvöld myndu aðhafast ef breytingar á stuðlinum yrðu lægri en 250 stig miðað við 

viðmiðunarreglur framkvæmdastjórnar ESB. Eftir samruna við Arion banka, hins vegar, yrði HHI 

stuðullinn 2.426 stig fyrir markað með hlutabréf og 1.835 stig fyrir markað með skuldabréf, og 
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breytingarnar 749 stig og 484 stig, eða langt um fram 250 stig. Er því líklegt að samkeppnisyfirvöld 

myndu gera verulegar athugasemdir við slíkan samruna.82  

  

                                                           

82 Þegar þetta er ritað liggur einungis fyrir markaðshlutdeild aðila á hlutabréfamarkaði á árinu 2019, en ekki á 
skuldabréfamarkaði. Hlutdeild Íslandsbanka jókst á árinu úr 15,3% í 20,0%%, en hlutdeild Arion banka lækkaði að 
sama skapi úr 24,% niður í 20,5%. Nær engin breyting var á HHI stuðli markaðarins á milli ára, en hann var 1.677 
stig árið 2018, en 1.649 stig árið 2019. Er því ljóst að samruni þessara banka m.v. hlutdeild á markaði árið 2019 
hefði sömu áhrif eins og m.v. hlutdeild árinu áður. 
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Viðauki C: Endurheimtur og ávöxtun fjárframlaga til Íslandsbanka 

 Inngangur 

Í skýrslu Bankasýslu ríkisins Eignarhald og sala á Landsbankanum hf.: Stöðuskýrsla varðandi 

fyrirhugaða sölumeðferð, sem var birt þann 8. janúar 2016, setti stofnunin fram ítarlegri hugmyndir 

um endurheimtur á fjárframlagi til Landsbankans. Var skýrslan útbúin í kjölfar þess að fram kom í 

frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2016 að stefnt væri að sölu á allt að 30% eignarhlut í Landsbankanum. 

Þá lágu hins vegar ekki fyrir neinar hugmyndir um sölu eignarhluta ríkisins á Íslandsbanka, en við 

birtingu skýrslunnar benti allt til þess að Glitnir myndi framselja 95% hlut í bankanum til ríkissjóðs. 

Bankasýsla ríkisins lagði aldrei fram til ráðherra formlega tillögu um að hefja sölumeðferð í 

Landsbankanum, en tók þó fyrstu skrefin í því að ráða söluráðgjafa. Þann 3. maí sama ár birti stofnunin 

hins vegar tilkynningu um „að fresta um ótilgreindan tíma ákvörðun um ráðningu ráðgjafa vegna 

söluferlis á eignarhlutum ríkisins í [Landsbankanum]“, enda höfðu orðið breytingar á aðstæðum og 

fyrirsjáanlegt var að kosningar yrðu haldnar um haustið þetta ár.83  

Tafla C1: Hugmyndir Bankasýslu ríkisins um endurheimtur á fjárframlagi ríkissjóðs84 

Beinar endurheimtur Óbeinar endurheimtur 
□ Almennt útboð og skráning □ Útgreiðsla eigin fjár 

 Einhliða á innlendum markaði  Arðgreiðslur 

 Tvíhliða á innlendum og alþjóðlegum 
markaði 

 Kaup á eigin bréfum 

□ Sala til fagfjárfesta □ Útgáfa fjármálagerninga af hálfu ríkissjóðs 

 Innlendir lífeyris- og fjárfestingarsjóðir  Útgáfa skiptanlegra skuldabréfa 

 Alþjóðlegir sérhæfðir fjárfestingarsjóðir  Sala á eignarhlut með skilyrtum 
endursölurétti 

□ Sala til erlendra fjármálafyrirtækja □ Makaskiptasamningar 
  Skipti á eignarhlut og ríkisskuldabréfum 
  Framlagning eignarhluta til lækkunar 

ríkisábyrgðar á skuldbindingum LSR 
□ Samruni við innlent fjármálafyrirtæki □ Endurskipulagning 
  Uppskipting 
  Sala eigna 
 □ Arðgreiðsla hluta til almennings 

  

                                                           

83 Sjá http://www.bankasysla.is/fjolmidlar/frettir/nr/350/.  
84 Titill töflunnar í skýrslunni frá 8. janúar 2016 var „Hugmyndir Bankasýslu ríkisins um endurheimtur fjárframlaga 
ríkissjóðs til Landsbankans“ (bls. 35). Hún er hér stílfærð á Íslandsbanka. 

http://www.bankasysla.is/fjolmidlar/frettir/nr/350/
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Frá framlagningu framangreindrar skýrslu í janúar 2016 og eftir að ríkissjóður eignaðist allt hlutafé í 

Íslandsbanka í mars það ár, hefur Bankasýsla ríkisins lagt áherslu á möguleika bankans að greiða 

sérstakan arð. Var það gert vegna þess að Íslandsbanki hafði umfram eigin fé og ekki greitt arð í langan 

tíma. Voru sérstakar arðgreiðslur hagfelldari fyrir ríkissjóð sem eiganda, frekar en sala, þar sem 

markaðsvirði hlutabréfa í evrópskum bönkum var lægra en undirliggjandi bókfært virði hlutafjár. 

Þannig greiddi Íslandsbanki t.d 27,0 ma.kr. í sérstakan arð í desember 2016, innan við ári eftir að 

ríkissjóður eignaðist allt hlutafé í bankanum.  

Tafla C2 sýnir arðgreiðslur Íslandsbanka á tímabilinu frá 2013 til 2019, en bankinn greiddi í fyrsta skipti 

arð árið 2013. Taflan sýnir einnig hlut ríkisins í arðgreiðslum bankans, og hvernig hann skiptist vegna 

upphaflegs hlutafjárframlags, sem samsvaraði 5% af hlutafé bankans, og hins vegar til 

stöðugleikaframlags, sem samsvaraði 95% af hlutafé bankans. 

Tafla C2: Arðgreiðslur Íslandsbanka og hlutur ríkisins í þeim 2013 – 2019 (fjárhæðir í ma.kr.) 

Ár Arðgreiðslur 
Hlutur ríkisins í 

arðgreiðslu 

Vegna 
hlutafjár- 
framlags 

Vegna 
stöðugleika-

framlags 
2013   3,0    0,2    0,2    -    
2014   4,0    0,2    0,2    -    
2015   9,0    0,5    0,5    -    
2016   37,0    37,0    1,9    35,2  
2017   10,0    10,0    0,5    9,5  
2018   13,0    13,0    0,7    12,4  
2019   5,3    5,3    0,3    5,0  
  Samtals   81,3    66,1    4,1    62,0  

 

Taflan sýnir að af 81,3 ma.kr. greiddi Íslandsbanki einungis 16,0 ma.kr. á árunum 2013 til 2015, en 65,3 

ma.kr. á árunum 2016 til 2019, þ.e. eftir að bankinn komst alfarið í eigu ríkissjóðs. Af 661,1 ma.kr. sem 

fallið hefur í skaut ríkisins má rekja einungis 4,1 ma.kr. til þess 5% eignarhlutar, sem til kom vegna 

upphaflegs hlutafjárframlags ríkissjóðs til bankans, en 62,0 ma.kr. vegna þess 95% eignarhlutar, sem 

var hluti af stöðugleikaframlagi. 

Eins og áður hefur komið fram leggur Bankasýsla ríkisins fram samhliða útgáfu þessarar skýrslu tillögu 

til ráðherra um að hefja sölumeðferð á að lágmarki fimmtungshlut ríkisins í Íslandsbanka í svokölluðu 

samhliða söluferli. Telur stofnunin að sala eignarhluta í Íslandsbanka með þessum hætti vera í 

samræmi við langtíma heildstæða áætlun stofnunarinnar, þar sem  annars vegar er leitast við að 

hámarka fjárhagslegan ávinning (þ.e. endurheimtur og ávöxtun) fjárbindingar ríkissjóðs vegna 

eignarhluta í fjármálafyrirtækjum og hins vegar að lágmarka fjárhagslega áhættu vegna þeirra. Verður 

hér gerð nánari grein fyrir þessari endurheimtu aðferð og öðrum endurheimtuaðferðum, eins og 

sérstökum arðgreiðslu, endurheimtuaðferðum, sem hafa áhrif á samkeppni, eins og samruna við 

innlent fjármálafyrirtæki og sölu eigna, og loksins endurheimutaðferðum, sem ekki hafa áhrif á 

samkeppni, eins og útgreiðslu hluta til almennings, makaskiptasamninga eða útgáfu skiptanlegra 

skuldabréfa af hálfu ríkissjóðs (e. exchangeable bonds). Var fjallað um allar þessar aðferðir í fyrrnefndri 

skýrslu um Landsbankann. 
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 Samhliða söluferli: Skráning í kjölfar útboðs eða sala í kjölfar uppboðs 

Í samhliða söluferli eru tvær söluleiðir sameinaðar, þ.e. annars vegar sölu með almennu útboði og 

skráningu (útboðsleið) til stofnanafjárfesta og einstaklinga og hins vegar sölu til sérhæfðs fagfjárfestis 

eða erlends fjármálafyrirtækis með uppboði (uppboðsleið). 

Samkvæmt útboðsleiðinni þarf að bjóða til sölu að minnsta kosti fimmtungs hlut, en stofnunin telur 

það vera lágmarks stærð  (e. minimum free float) á hlutabréfum á skipulegum markaði fyrir einhliða 

skráningu á innlendum markaði. Bankasýsla ríkisins telur þó rétt að stefna að því að fleiri hlutir verði 

seldir í Íslandsbanka og hlutirnir því skráðir tvíhliða, þ.e. í kauphöll innanlands, eða aðalskráning (e. 

primary listing) og í öðru landi í Evrópu, eða varaskráning (e. secondary listing). Á þessari stundu telur 

stofnunin líklegasta kosti fyrir varaskráningu vera í Stokkhólmi, Kaupmannahöfn, Osló, Amsterdam eða 

London.  

Samkvæmt uppboðsleiðinni verður lögð áhersla á að reyna að selja allan eignarhlut í Íslandsbanka til 

erlends banka. Þrátt fyrir það verður söluferlið opið og gegnsætt, þar sem öllum bjóðendum verður 

tryggt jafnræði, sbr. ákvæði 3. gr. laga nr. 155/2012, þannig að tryggt verði að leitað sé að hæsta verði 

eða markaðsverði. Áhersla er hins vegar lögð á að selja til erlends banka, þar sem slík sala væri í 

samræmi meginreglu ákvæðis 3. gr. laga nr. 155/2012 um „að efla virka og eðlilega samkeppni á 

fjármálamarkaði“. Þá væri slík sala einnig í samræmi við ábendingar starfshóps um hvítbókina og 

ábendingar AGS í skýrslu sjóðsins frá júní 2017.85 Í skýrslunni leggur AGS áherslu á að fjárfestar í 

eignarhlutum ríkisins séu varfærir og líti á eignarhluti sem langtíma fjárfestingu. Hér ber að geta þess 

að í fyrirliggjandi eigandastefnu segir um eignarhald á Íslandsbanka í markmiði 1.3. varðandi einstök 

félög „[að] [stefnt sé] að því að selja allan eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka þegar hagfelld og æskileg 

skilyrði eru fyrir hendi“. Þá er einnig áréttaður sá skilningur að sala til erlends banka, sem er í dreifðu 

eignarhaldi, uppfylli markmið um dreift eignarhald, sbr. ákvæði i. liðar 4. gr. laga nr. 88/2009. Aftur á 

móti má ekki útiloka sölu á minnihluta til sérhæfðs fagfjárfestis, með sérþekkingu á rekstri 

fjármálafyrirtækja, sem ætti sér þá stað í undanfara að almennu útboði eða endanlegri sölu til erlends 

fjármálafyrirtækis. 

Bankasýsla ríkisins lítur á útboðsleiðina sem forgangsleið, en á uppboðsleiðina sem hliðarleið. Í fyrsta 

lagi eru afar fá nýleg dæmi um sölu á bönkum, eða samruna þeirra, á milli landa í Evrópu. Í öðru lagi 

hefur sala á hlutum í evrópskum bönkum í samhliða söluferli, eins og hér er lagt upp með, nær alltaf 

endað með útboði, en ekki uppboði. Hér má t.d. nefna sölu Hypo Real Estate Holding AG („HRE“) á 

meirihluta í Deutsche Pfandbriefbank  AG („pbb“).86  Í þriðja lagi hafa evrópsk ríki nær eingöngu stuðst 

við frumútboð við sölu á bönkum í þeirra eigu. Nærtæk dæmi er að finna frá Hollandi, með sölu á 

hlutum í ABN AMRO í nóvember 2017 og frá Írlandi með sölu á hlutum í Allied Irish Banks p.l.c. („AIB“) 

í júní 2017. Þá seldi slóvenska ríkið hluti í Nova Ljubljanska banka d.d. („NLB“) með frumútboði í 

nóvember 2018. Í fjórða lagi er nú komin reynsla á sölu og skráningu hluta í íslenskum félögum með 

þessum hætti á erlendum mörkuðum.  

                                                           

85 Sjá https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17163.ashx  
86 Þann 17. febrúar 2015 tilkynnti HRE að félagið stefndi aðallega að sölu á allt að öllu hlutafé í pbb og til vara 
sölu með frumútboði. Þann 10. júní sama ár tilkynnti pbb að bankinn áætlaði frumútboð, sem lauk um mánuði 
síðar eða 16. júlí.  

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17163.ashx
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Það samhliða söluferli sem lýst var hér á undan og framkvæmd þess mun uppfylla öll markmið og 

meginreglur laga nr. 88/2009, laga nr. 155/2012 og núverandi eigandastefnu ríkisins. Þá uppfyllir það 

einnig ákvæði sáttar við Samkeppniseftirlitið, samanber ákvörðun nr. 9/2016 („Framsal Glitnis hf. á 

95% hlutafjár Íslandsbanka hf. til Ríkissjóðs Íslands“). Að lokum styður það við áherslur stjórnvalda, 

sem bæði koma fram í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og í Hvítbók um framtíðarsýn fyrir 

fjármálakerfið. Hvor leiðin verði á endanum valin, þ.e.a.s. uppboðsleið eða útboðsleið, mun hins vegar 

ráðast af rökstuddu mati á fyrirliggjandi tilboðum. Með meginreglunni um hagkvæmni, sbr. ákvæði 3. 

gr. laga nr. 155/2012, er átt við að leitað sé hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir þá eignarhluti sem 

ríkið ætlar sér að selja á hverjum tíma, en um er ræða forgangsmeginreglu sem gengur almennt framar 

en aðrar meginreglur við sölu. Ef önnur sjónarmið eiga að ráða för við afstöðu til fyrirliggjandi tilboða 

en hæsta verð eða markaðsverð þarf að leggja fram rökstutt kostnaðar- og ábatamat.   

 Sérstakar arðgreiðslur 

Bankasýsla ríkisins telur á grundvelli mats á núverandi arðgreiðslusvigrúmi Íslandsbanka og 

fjármagnsskostnaði bankans að sérstakar arðgreiðslur séu ekki lengur hagkvæmasti kostur við 

endurheimtur og ávöxtun eignarhlutar ríkissjóðs í bankanum. Eins og kom fram hér á undan má rekja 

37,6 ma.kr. af samtals 66,1 ma.kr. endurheimtum vegna eignarhlutar í Íslandsbanka til sérstakra 

arðgreiðslna af hálfu bankans. 

Tafla C4 sýnir arðgreiðslusvigrúm Íslandsbanka m.v. niðurstöður könnunar- og matsferlis (e. 

supervisory review and evaluation process, eða SREP) FME frá september 2019 á eiginfjárþörf bankans 

og bestu skipan eigin fjár 31. desember 2019. Gerði FME kröfu þá um að lágmark 18,75% 

eiginfjárhlutfall. Til viðbótar við eiginfjárkröfur FME þarf að bæta 0,25% hækkun á sveiflujöfnunarauka, 

sem tók gildi 1. febrúar sl. Að teknu tilliti til þeirrar aukningar samsvaraði lágmarks eiginfjárkrafa FME 

því 19,00% af áhættugrunni í árslok 2019. 

Því til viðbótar hefur stjórn bankans samþykkt svokallaðan stjórnenda auka á bilinu 0,50% til 2,00% af 

áhætttugrunni. Má því segja að Íslandsbanki þurfi að viðhalda eiginfjárhlutfalli á bilinu 19,5% til 21,0%. 

Til samanburðar nam aftur á móti birt eiginfjárhlutfall bankans þann 31. desember 2019 22,42% og 

nam því raunverulegur stjórnenda auki 3,67%.  
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Tafla C4: Arðgreiðslusvigrúm Íslandsbanka 31. desember 2019 (fjárhæðir í ma.kr.)87 

 Birt  
eigið fé 

Besta skipan 
eigin fjár88 

 
Mismunur 

Fjárhæð    
Áhættugrunnur   884,6    884,6    -    
    
Eiginfjárþáttur 1: Almennt eigið fé   175,6    148,2    27,4  
Eiginfjárþáttur 1: Viðbótar eigin fé   -      16,1    (16,1) 
Eiginfjárþáttur 2   22,7    21,5    1,2  
  Eiginfjárgrunnur   198,3    185,8    12,6  
Samsetning eiginfjárþátta    
Eiginfjárþáttur 1: Almennt eigið fé 19,86% 16,76%  
Eiginfjárþáttur 1: Viðbótar eigin fé 0,00% 1,82%  
Eiginfjárþáttur 2 2,56% 2,43%  
  Eiginfjárhlutfall 22,42% 21,00%  
Samsetning eiginfjárviðmiða    
Almennar eiginfjárkröfur 8,00% 8,00%  
Viðbótar eiginfjárkröfur 1,70% 1,70%  
Eiginfjáraukar 9,05% 9,30%  
  Eiginfjárkröfur FME 18,75% 19,00%  
  Stjórnendaauki 3,67% 2,00%  
    Samtals 22,42% 21,00% 1,42% stig 

 

Eins og sést á töflunni nam umfram eigin fé Íslandsbanka einungis 12,6 ma.kr. þann 31. desember sl., 

en umfram almennt eigið fé nam 27,4 ma.kr. Það þýðir að fræðilega séð væri unnt að greiða þá fjárhæð 

til hluthafa og fjármagna þá útgreiðslu með 12,6 ma.kr. í lausu fé og mismuninn, þ.e. 14,9 ma.kr., með 

útgáfu á víkjandi lánum.89 Aftur á móti getur lánsfjárálag á víkjandi lán, sem tilheyra viðbótar eigin fé í 

þætti 1, verið hærra en ávöxtunarkrafa ríkisins umfram áhættulausa vexti (e. equity risk premium) á 

fjárbindingu í Íslandsbanka, en hún er er 5,0%. Útgáfa Arion banka á slíku láni þann 19. febrúar sl. var 

á vaxtarkjörum, sem voru undir þessari kröfu, og gæti því skilað ábata til hluthafa að því gefnu að 

raunveruleg arðsemi eigin fjár sé í samræmi við ávöxtunarkröfu. 

  

                                                           

87 Heimild: Íslandsbanki, Bankasýsla ríkisins. Besta skipan eigin fjár tekur tillit til hækkunar á sveiflujöfnunarauka 
úr 1,75% í 2,00% frá og með 1. febrúar sl. 
88 Viðmið um eigið fé miðar við að eiginfjáraukar og stjórnenda auki verði uppfylltir með almennu eigin fé í þætti 
1 en annað eigið fé verði fjármagnað í sama hlutfalli og stoð 1 segir til um.  
89 Ef borin er saman besta skipan eigin fjár, sem lágmarkaði hlut almenns eigin fjár í þætti 1, og núverandi skipan 
eigin fjár, hefur Íslandsbanki of mikið útistandandi af víkjandi lánum í þætti 2. Af þeim sökum þyrfti fjármögnun 
á 14,9 ma.kr. arðgreiðslu skiptast á milli 16,1 ma.kr. útgáfu á víkjandi lánum í þætti 1 og endurgreiðslu á 1,2 
ma.kr. á víkjandi lánum í þætti 2. 
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 Samruni Íslandsbanka og innlends fjármálafyrirtækis 

Inngangur 

Samkeppnisgreiningin í viðaukanum hér á undan bendir til þess að munur sé á samþjöppunarstigi á 

þeim mörkuðum sem viðskiptabankarnir stóru starfa á. Þannig er markaður fyrir innlán „mjög mikið 

samþjappaður“, markaðir fyrir önnur útlán og hlutabréf „nokkuð samþjappaðir“ en markaðir fyrir 

íbúðalán til einstaklinga og skuldabréf „ekki samþjappaðir“ samkvæmt viðmiðunarreglum bandarískra 

samkeppnisyfirvalda. En þar sem mikil skörun er á milli þjónustuframboðs stóru viðskiptabankanna 

þriggja mun samruni Íslandsbanka við innlendan banka, þ.e. annað hvort Arion banka eða 

Landsbankann, alltaf leiða til svo mikilla breytinga á HHI stuðlinum að samkeppnisyfirvöld eru afar líkleg 

til þess að heimila ekki slíka samruna.  

Tafla C5 sýnir markaðshlutdeild viðskiptabankanna þriggja og áhrif samruna Íslandsbanka, annars 

vegar við Arion banka og hins vegar við Landsbankann, á HHI stuðul þeirra fimm undirmarkaða, sem 

litið var til. Er ljóst af lestri töflunnar að samruni Íslandsbanka við Landsbankann muni leiða til enn meiri 

samþjöppunar heldur en samruni Íslandsbanka við Arion banka.90 

Tafla C5: Áhrif samruna Íslandsbanka við Arion banka eða Landsbankann91 

 Staða í árslok 2018 Velta á árinu 2018 
 Innlán Íbúðalán Önnur útlán Hlutabréf Skuldabréf 
Markaðshlutdeild      

Arion banki 27,0% 20,6% 20,7% 24,5% 14,9% 
Íslandsbanki 31,6% 15,0% 23,9% 15,3% 16,2% 
Landsbankinn 37,5% 20,2% 29,4% 20,2% 17,3% 
      
Samruni við Arion banka      

HHI stuðull fyrir samruna   3.145    1.442    2.071    1.677    1.353  
HHI stuðull eftir samruna   4.852    2.062    3.061    2.426    1.835  
  Breyting   1.707    619    990    749    483  
      
Samruni við Landsbankann     

HHI stuðull fyrir samruna   3.145    1.442    2.071    1.677    1.353  
HHI stuðull eftir samruna   5.517    2.049    3.477    2.295    1.913  
  Breyting   2.372    607    1.405    618    561  
      

 

Þrátt fyrir að ljóst sé af samkeppnisgreiningunni að samruni tveggja stóru viðskiptabankana yrði ekki 

samþykktur, telur Bankasýsla ríkisins samt nauðsynlegt að fjalla frekar um mögulegan samruna Arion 

banka og Íslandsbanka. Er það vegna þess að ef allur hlutur ríkisins í Íslandsbanka verður boðinn til sölu 

í samhliða ferli, þarf að fylgja meginreglum um sölumeðferð, sem taldar eru í ákvæði 3. gr. laga nr. 

                                                           

90 HHI stuðullinn fyrir markað með þremur aðilum samsvarar A2+B2+C2. Eftir samruna A og B yrði HHI stuðullinn  
(A+B)2 + C2 = A2  + B2 + 2*A*B + C2. Munurinn á HHI stuðlinum fyrir og eftir samruna er því  2*A*B. 
91 Heimild: FME, NASDAQ, Seðlabanki Íslands, Bankasýsla ríkisins. 
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155/2012 um sölumeðferð ríkisins á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum92. Þannig sagði 

stjórnarformaður Arion banka í samtali við Morgunblaðið þann 19. júlí sl. að „[Arion banki] myndi skoða 

sameiningu ef þannig myndi nást fram aukin hagræðing og betri rekstur.“ Í ljósi mikillar skörunar á 

þjónustu Íslandsbanka og Arion banka geta samlegðaráhrif samrunans verið mjög mikil. Þá getur verið 

erfitt fyrir Bankasýslu ríkisins að beinlínis útiloka Arion banka (eða Landsbankann), sem mögulegan 

kaupanda, nema á grundvelli afar vel rökstuddrar ákvörðunar.93  

Ákvarðanir samkeppnisyfirvalda í samrunum að svipaðri stærð á bankamarkaði 

Íslensk samkeppnisyfirvöld hafa fjallað um þrjá samruna af svipuðum toga, en um er að ræða samruna 

sem komu á borð samkeppnisráðs á tímabilinu 2000 til 2003. Í fyrsta lagi er um að ræða ákvörðun 

samkeppnisráðs frá 29. maí 2000 nr. 22/2000 (Samruni Íslandsbanka hf. og Fjárfestingarbanka 

atvinnulífsins hf.), þar sem ráðið ákvað að ekki hafast að á grundvelli ákvæða þágildandi 

samkeppnislaga. Það sem réð mestu um samþykki samkeppnisráðs var sú staðreynd að FBA starfaði 

sem lánastofnun, en ekki innlánastofnun (þ.e. viðskiptabanki eða sparisjóður) og tók því ekki við 

innlánum. Var því ekki um neina skörun á þeim markaði.94 Samkeppnisráð reiknaði hins vegar 

samþjöppun á útlánamarkaði, annars vegar útlán til atvinnuvega og hins vegar fjárfestingarlán. Áætlaði 

ráðið að samruninn myndi auka HHI stuðulinn um 367 til 398 stig í 1.519 stig til 1.539, eins og sjá má í 

töflu C6. Í ákvörðun sinni sagði svo ráðið: „Enda þótt samruninn leiði til nokkurrar samþjöppunar á 

þessu sviði, telur samkeppnisráð ekki ástæðu til að óttast að samruninn verði þess valdandi að 

Íslandsbanki-FBA hf. nái markaðsráðandi stöðu á þessum markaði.“ 

  

                                                           

92 „[..] skal áhersla lögð á opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Með hagkvæmni er átt við að leitað 
sé hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir eignarhluti. Þess skal gætt að skilyrði þau sem tilboðsgjöfum eru sett séu 
sanngjörn og að þeir njóti jafnræðis.“ Þessar meginreglur gætu hins vegar skarast við þá meginreglu sem fram 
kemur í síðasta lið greinarinnar: „Þá skal við sölu kappkosta að efla virka og eðlilega samkeppni á 
fjármálamarkaði.“ 
93 Hér mætti e.t.v. líta til ákvæði sáttar þeirrar sem Bankasýsla ríkisins gerði í framhaldi af framsali á 95% hlutafjár 
Íslandsbanka til íslenska ríkisins, eins og fjallað er um síðar í þessu minnisblaði. 
94 Þann 30. mars 2000, eða tveimur mánuðum fyrir ákvörðunina, hafði FBA verið veitt stafsleyfi sem 
viðskiptabanki, en var ekki byrjaður að taka við innlánum.  
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Tafla C6: Áhrif samruna FBA og Íslandsbanka 

 Útlán til atvinuvega Fjárfestingarlán 
Markaðshlutdeild   
Hlutdeild FBA 14,7% 19,5% 
Hlutdeild Íslandsbanka 12,5% 10,2% 

 27,2% 29,7% 
HHI stuðull   
HHI stuðull fyrir samruna   1.152    1.141  
HHI stuðull eftir samruna   1.519    1.539  
  Breyting   367    398  

 

Í öðru lagi segir í áliti ráðsins frá 15. desember 2000 nr. 8/2000 (Fyrirhugaður samruni Búnaðarbanka 

Íslands hf. og Landsbanka Íslands hf.), að fyrirhugaður samruni myndi leiða til „of mikillar 

samþjöppunar og markaðsráðandi stöðu á tilteknum mörkuðum á eftirfarandi sviðum; markaði fyrir 

innlán, markaði fyrir útlán, greiðslumiðlunarmörkuðum og markaði fyrir verðbréfa- og 

gjaldeyrisviðskipti.“  

Reiknaði samkeppnisráð út HHI stuðla fyrir innlánsmarkað innlánsstofnana fyrir fyrirhugaðan samruna 

(2.029 stig), og eftir fyrirhugaðan samruna (3.424 stig) við rannsókn á fyrirhuguðum samruna 

Búnaðarbanka Íslands hf. og Landsbanka Íslands hf. og komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu nr. 8/2000 

að „eftir samruna yrði stuðullinn mun hærri en sú viðmiðun sem sett hefur verið fram til að meta hvort 

samþjöppun á markaði sé orðin það mikil að hún raski samkeppni“. Þá sagði samkeppnisráð í sama áliti 

að „[þ]essi markaðshlutdeild og aukning á samþjöppun [gæfi] ein og sér mjög sterka vísbendingu um 

að fyrirhugaður samruni leiði til markaðsráðandi stöðu og raski samkeppni á 

heildarinnlánsmarkaðnum“. Er því ljóst að á grundvelli fyrri úrskurða íslenskra samkeppnisyfirvalda og 

viðurkenndra viðmiðunarregla að afar líklegt er að Samkeppnisyfirlitið myndi hafna samruna 

Íslandsbanka og Arion banka. 

Tafla C7: Áhrif fyrirhugaðs samruna Búnaðarbanka Íslands hf. og Landsbanka Íslands hf. 

 Heildarinnlán 
innlánsstofnana Lán til fyrirtækja Velta debetkorta 

Markaðshlutdeild    
Hlutdeild Búnaðarbanka Íslands hf. 23,3% 17,6% 21,0% 
Hlutdeild Landsbanka Íslands hf. 29,9% 27,2% 30,7% 
 53,2% 44,8% 51,7% 
HHI stuðull    
HHI stuðull fyrir samruna   2.029    2.545    2.103  
HHI stuðull eftir samruna   3.424    3.503    3.395  
  Breyting   1.395    958    1.292  
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Í þriðja lagi má líta til ákvörðunar samkeppnisráðs nr. 16/2003 (Samruni Búnaðarbanka Íslands hf. og 

Kaupþings banka hf.), þann 15. maí 2003 þar sem ráðið ákvað að aðhafast ekki á grundvelli þágildandi 

ákvæða samkeppnislaga. Enga útreikninga á HHI stuðli er að finna í ákvörðuninni. Má ætla að samþykki 

fyrir samrunanum hafi aðallega verið grundvallað á því að Kaupþing banki hf. starfaði ekki á 

innlánamarkaði, þrátt fyrir að hafa fengið starfsleyfi sem viðskiptabanki árið 2001, og skilgreindi sig 

sem „norrænan fjárfestingarbanka“ með starfsemi í London, Kaupmannahöfn, Genf, Helsinki, 

Lausanne, Lúxemborg, New York, Reykjavík, Stokkhólmi og Þórshöfn í Færeyjum.95 

Möguleg samlegðaráhrif af samruna 

Ljóst er af þeirri miklu skörun sem er á rekstri Arion banka og Íslandsbanka að töluverð samlegðaráhrif 

geta orðið af samrunanum í formi minni rekstrarkostnaðar. Mjög erfitt er á grundvelli þeirra samruna 

sem fjallað var um hér á undan hversu umfangsmikil samlegðaráhrifin gætu hafa orðið, m.a. vegna 

þess að íslenskir bankar voru í örum vexti á þeim tíma. 

Bankasýsla ríkisins telur hins vegar að með samruna verði mögulega unnt að spara einn tíunda af 

rekstrarkostnaði sameiginlegs banka, eða einn fimmta af rekstrarkostnaði hins yfirtekna banka. Þessu 

til stuðnings bendir stofnunin á þrjá samruna. Í fyrsta lagi má líta til nýlegs samruna tveggja banka á 

Jótlandi, þ.e. Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab and Nordjyske Bank A/S, en samruninn var 

samþykktur af danska fjármálaeftirlitinu 8. júní 2018. Í árslok 2017 námu samtals eignir bankanna um 

343,0 ma.kr. og er hann því um einn þriðji af stærð Íslandsbanka. Á árinu 2019 hafði rekstrarkostnaður 

sameiginlegs banka lækkað um 7,0% miðað við árið 2018. Í öðru lagi mætti líta til fyrirhugaðs samruna 

Búnaðarbanka Íslands hf. og Landsbanka Íslands hf. Í áliti samkeppnisráðs kom fram að árlegur 

sparnaður við sameiningu bankanna myndi verða 1.050 m.kr., en það hefði samsvarað 9,0% af 

sameiginlegum rekstrarkostnaði bankanna árið 2000, sem var 11.646 ma.kr. Í þriðja lagi má líta til 

samruna FirstMerit Corporation og Citizens Republic Bancorp, Inc., tveggja banka í miðvestur ríkjum 

Bandaríkjanna. Þann 12. apríl 2013 varð til banki með eignir að samtals fjárhæð $24, 5 milljarða, eða 

2.912 ma.kr., eða um helmingi stærri en sameinaður Arion banki og Íslandsbanki. Í tillögu til 

hluthafafundar kom fram að um 22% af rekstrarkostnaði síðari bankans myndu sparast vegna 

samrunans, en þó ekki fyrr en á öðru ári eftir samrunann. 

Tafla C8 sýnir möguleg áhrif samruna bankanna m.v. afkomu samstæðu þeirra á árinu 2019 að því 

gefnu að tíundi hluti sameiginlegs rekstrarkostnaðar, þ.e. 5,4 ma.kr., sparist við samrunann. 

Rekstrarkostnaður hér samsvarar rekstrarkostnaði að undanskildum sérstökum skatti á skuldir 

fjármálafyrirtækja og gjöldum í TIF. Miðað við eigin fjár hluthafa þann 31. desember 2019 myndi 

arðsemi eigin fjár hluthafa af áframhaldandi starfsemi eftir skatta aukast um 1,1% stig, eða úr 6,1% í 

7,2%, um leið og samlegðaráhrif hefðu verið að fullu nýtt. 

  

                                                           

95 Þess má geta að við stofnun Íslandsbanka árið 1990 með samruna Alþýðubanka Íslands hf, Iðnaðarbanka 
Íslands hf, Verslunarbanka Íslands hf. og Útvegsbanka Íslands hf. nam markaðshlutdeild sameinaðs banka 23,7% 
í heildarinnlánum og 25,7% í almennum útlánum og afurðalánum. 
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Tafla C8: Möguleg áhrif samruna Arion banka og Íslandsbanka á arðsemi áframhaldandi starfsemi 

árið 2019 (fjárhæðir í ma.kr.)96 

  
Arion 
banki 

 
Íslands-

banki 

 
 

Samtals 

 
Samlegðar- 

áhrif 

Að teknu 
tilliti til 

samruna 
Rekstrakostnaður   26,1    28,1    54,2    (5,4)   48,8  
Hagnaður   14,1    8,6    22,6    4,1    26,8  
      

Eigið fé hluthafa í árslok   189,6    180,1    369,7     369,7  
Arðsemi eftir skatt   6,1%  7,2% 
      

Að lokum er mikilvægt að benda á að með samruna Arion banka og Íslandsbanka er alls ekki öruggt að 

stærðarhagkvæmni verði náð að fullu leyti. Til dæmis eru leiðandi bankar á hinum Norðurlöndunum 

margfalt stærri að efnahag en stóru íslensku viðskiptabankarnir og njóta því mun meiri 

stærðarhagkvæmni.97 Þessum sjónarmiðum voru gerð afar greinargóð skil í Hvítbók um framtíðarsýn 

fyrir fjármálakerfið, en þar kom m.a fram að skýra mætti 0,8% stig af 1,9% stiga vaxtamun á milli 

íslenskra banka og stórra norrænna banka af stærðarhagkvæmni þeirra síðarnefndu. Þessu til 

stuðnings nefndi starfshópurinn í hvítbókinni að „[f]astur kostnaður í bankarekstri [væri] almennt hár 

en breytilegur kostnaður við að þjónusta fleiri viðskiptavini [væri] óverulegur“. Einnig kom fram í 

greiningu Bankasýslu ríkisins árið 2011 að „[í]slensk fjármálafyrirtæki [væru] [..] töluvert langt frá því 

að ná hagkvæmustu stærð […] [og jafnvel að] samanlögð stærð allra viðskiptabankanna [nái] ekki 

hagkvæmustu stærð”.98 

Önnur möguleg hagræn áhrif af samruna 

Bankasýsla ríkisins telur að önnur hagræn áhrif samrunans séu almennt neikvæðari, en jákvæðari. 

Í fyrsta lagi gæti samruninn leitt til minnkandi samkeppni. Augljóst er að hætta er á samkeppnishömlum 

í kjölfar lárétts samruna af þessari stærð. Í áliti sínu nr. 8/2000 benti samkeppnisráð t.d. á að „láréttur 

samruni [leiði] til þess að keppinautar hætta að keppa […] að hið sameinaða fyrirtæki öðlist það mikinn 

efnahagslegan styrk að það geti hækkað verð t.d. með því að draga úr framboði [og] […] sú aukning á 

samþjöppun á markaðnum sem fylgir láréttum samruna [getur] auðveldað þeim fyrirtækjum sem eftir 

eru á markaðnum að draga úr samkeppni og taka þess í stað tillit hvert til annars í því skyni að hámarka 

sameiginlegan hagnað, t.d. með samstíga markaðshegðun sem lýtur að því að hækka verð.“ 

Í öðru lagi gæti samruni tveggja kerfislega mikilvægra banka eins og Arion banka og Íslandsbanka 

raskað fjármálastöðugleika. Þannig mun kerfisáhætta sem og mótaðilaáhætta Seðlabanka Íslands í 

viðskiptum við sameiginlega banka aukast. Þannig lítur t.d. Evrópska bankaeftirlitsstofnunin (e. 

European Banking Authority, EBA) til veltu á gjaldeyrismarkaði sem einn af mörgum viðbótarvísum við 

                                                           

96 Heimild: Ársreikningar samstæðu Arion banka og Íslandsbanka fyrir árið 2018, Bankasýsla ríkisins. Miðar við 
eigið fé hluthafa í lok árs. 
97 Til dæmis námu eignir Íslandsbanka 1.130 ma.kr. í árslok 2018, en eignir DNB Banka ASA 30,821 ma.kr., sem 
var því 27,3x stærri. 
98 Sjá bls. 67 http://www.bankasysla.is/files/SkyrslaBR_2011_net_1596113727.pdf.  

http://www.bankasysla.is/files/SkyrslaBR_2011_net_1596113727.pdf
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mat á annars konar kerfislega mikilvægu fjármálafyrirtæki (e. other systematically important 

institutions, O-SII).99 Í þessu sambandi má einnig benda á sjónarmið stjórnvalda í bæði Kanada og 

Ástralíu, sem staðið hafa gegn innbyrðis samruna stærstu banka þessara landa. Þá má einnig benda á 

að Evrópska bankaeftirlitsstofnunin (e. European Banking Authority, EBA) telur gagnlegt að líta til veltu 

á gjaldeyrismarkaði við mat á annars konar kerfislega mikilvægu fjármálafyrirtæki (e. other 

systmatically important institution, O-SII). Þannig kemur fram í tilmælum fjármálastöðugleikaráðs um 

eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki dags. 1. apríl 2019 að Íslandsbanki og Arion 

banki séu kerfislega mikilvægustu bankarnir þegar kemur að þessum matsþætti. 

Í þriðja lagi væri ekki um beina sölu á eignarhlutum ríkisins að ræða, einungis skipti á hlutabréfum í 

Íslandsbanka fyrir hlutabréf í sameinuðum banka. Þrátt fyrir að ríkssjóður myndi eignast skráð 

hlutabréf, má ekki líta fram hjá því að virði hlutabréfa í sameinuðum banka gæti haldist niðri í ljósi allrar 

óvissu um frekari söluáform ríkisins. 

Í fjórða lagi myndi samruninn taka dýrmætan tíma frá stjórnendum bankanna á tímum mikilla breytinga 

í rekstrarumhverfi þeirra vegna nýrra reglugerða og tæknibreytinga. Íslenskir bankar standa andspænis 

svipuðum áskorunum og aðrir bankar í Evrópu, sem hingað til hafa einungis að takmörkuðu leyti ráðist 

í samruna til að glíma við þær.  

Framkvæmd mögulegs samruna 

Bankasýsla ríkisins telur að samruni Arion banka og Íslandsbanka yrði afar erfiður í framkvæmd.100 

Í fyrsta lagi þyrftu hluthafar að sammælast um hversu stór hluti rynni í skaut annars vegar íslenska 

ríkisins sem eiganda Íslandsbanka og hins vegar hluthafa Arion banka. Skiptihlutfallið yrði einungis 

ákveðið með samningum í kjölfar áreiðanleikakannana og fjárhagsspár. Samningaviðræður þar að 

lútandi gætu orðið afar tímafrekar, m.a. í ljósi þess að miðað við hlutfall eigin fjár bankanna og hagnað 

myndi hlutafé sameinaðs banka skiptast nokkuð jafnt, sbr. hlutfallslega skiptingu hagnaðar og eigin fjár 

hluthafa sameinaðs banka m.v. ársreikninga Arion banka og Íslandsbanka fyrir 2019 í töflu C9. 

Tafla C9:  Hlutfallsleg skipting hagnaðar og eigin fjár m.v. árið 2019  (fjárhæðir í ma.kr.)101 

 Arion banki Íslandsbanki Samtals 
Áframhaldandi starfsemi:    
Hagnaður (kr.)   14,1    8,6    22,6  
Hagnaður eftir skatta (%) 62,1% 37,9% 100,0% 

    

Samstæðan í heild:    

Hagnaður (kr.)   1,1    8,5    9,6  
Hagnaður eftir skatta (%) 11,5% 88,5% 100,0% 
    
Eigið fé hluthafa í lok árs (kr.)   189,6    180,1    369,7  
Eigið fé hluthafa í lok árs (%) 51,3% 48,7% 100,0% 

                                                           

99 Sjá https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6f8765b7-5537-11e9-9439-005056bc530c.  
100 Er hér ekki vikið að formi samrunans, þ.e. hvort að stofnað verið nýtt móðurfélag fyrir báða bankana, eins og 
þegar Íslandsbanki varð til árið 1990, eða bankarnir sameinist undir nafni eða kennitölu annars hvors. 
101 Heimild: Ársreikningar móðurfélaga bankanna fyrir árið 2018. 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6f8765b7-5537-11e9-9439-005056bc530c
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Í öðru lagi þyrfti að liggja fyrir hvernig skipan stjórnar og æðstu stjórnenda sameiginlegs banka yrði. 

Þannig gæti t.d. stjórnarkjör banka orðið erfitt í framkvæmd, þar sem stjórnarmenn í Arion banka eru 

nú tilnefndir af sérstakri tilnefningarnefnd, á meðan stjórnarmenn í Íslandsbanka eru tilnefndir af stjórn 

Bankasýslu ríkisins, en einungis á grundvelli tilnefninga frá sérstakri lögbundinni valnefnd. 

Í þriðja lagi yrði sameiginlegur banki að lúta eigandastefnu ríkisins. Þannig hefur verið töluverður 

munur á þóknunum stjórnarmanna þessara banka. Til dæmis námu þóknanir til stjórnarmanna Arion 

banka 89,1 m.kr. árið 2018 og 103,0 m.kr., en til stjórnarmanna Íslandsbanka 58,7 m.kr. árið 2018 og 

50,3 m.kr. árið 2019. 

Stefna og fyrirmæli stjórnvalda 

Bankasýsla ríkisins telur einnig að slíkur samruni samræmist ekki stefnu stjórnvalda, eins og hún birtist 

t.d. í núgildandi eigandastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki, sem stofnuninni ber að fara eftir skv. 

lögum, sem og tillögum starfshóps um Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið. Í hvítbókinni segir 

t.d. berum orðum að „[l]ágmarksfjöldi banka á Íslandi er þrír“ og rökstyður starfshópurinn þessa 

ályktun m.a. með vísan í millibankamarkaðinn og mikilvægi hans í miðlun peningastefnu „hvort sem 

litið er til stýrivaxta eða gjaldeyrisinngripa.“ Vegur þessi afstaða starfshópsins þungt, þrátt fyrir að hann 

taki undir sjónarmið um aukna stærðarhagkvæmni „með sameiningu tveggja kerfislega mikilvægra 

banka.“  

Þá má heldur ekki líta fram hjá því að slíkur samruni væri í andstöðu við þau samkeppnissjónarmið, 

sem m.a. koma fram í ákvæði 1. gr. og 5. gr. laga nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins. Þá færi slíkur 

samruni einnig gegn sams konar sjónarmiðum í meginreglum um sölumeðferð í ákvæði 3. gr. laga nr. 

155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Loks væri hann ekki í samræmi 

við þau skilyrði sem Samkeppniseftirlitið setti vegna framsal Glitnis hf. á 95% hlutafjár í Íslandsbanka.102 

Eitt af þeim skilyrðum, sem Samkeppniseftirlitið setti stofnuninni, varðaði þannig sölumeðferð 

eignarhluta: „Við sölu eignarhluta í viðskiptabönkum í eigu ríkisins skal Bankasýslan tryggja sérstaklega 

að undirbúningur og meðferð hennar raski ekki samkeppni milli viðskiptabanka sem hún fer með 

eignarhlut í. Bankasýsla mun ekki veita keppinautum Íslandsbanka annars vegar og Landsbankans hins 

vegar aðgang að sölumeðferð eignarhluta í hinum bankanum.“  

Niðurstaða 

Á grundvelli upplýsinganna sem lagðar hafa verið hér fram er ljóst að samruni Arion banka og 

Íslandsbanka, eða tveggja stórra íslenskra viðskiptabanka, þar sem a.m.k. annar er í eigu ríkisins, geti 

ekki átt sér stað nema með sérstökum lögum. Þá dregur stofnunin í efa að samruninn muni skila af sér 

þjóðhagslegum ábata.  

                                                           

102 Sjá Ákvörðun 9/2016 (Framsal Glitnis hf. á 95% hlutafjár Íslandsbanka hf. til Ríkissjóðs Íslands). 
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 Sala rekstrareininga 

Inngangur 

Sala á einstökum rekstrareiningum getur verið aðferð við hámarka endurheimtur og ávöxtun 

fjárbindingu ríkissjóðs í fjármálafyrirtækjum. Þannig hefur verðmat á hlutabréfum í evrópskum 

bönkum hefur lengi verið undir bókfærðu virði undirliggjandi hlutafjár. Þann 4. mars 2020 nam 

hlutafjármargfaldari (e. price to book multiple) banka í FTSEurofirst 300 vísitölunni 0,63x og hlutabréfa 

í Arion banka 0,75x. Lágt verðmat hlutabréfa endurspeglar lága arðsemi, sem m.a. má skýra vegna 

hárra eiginfjárkrafna, sem gerðar eru til banka, og hárra opinberra gjalda, sérstaklega á Íslandi. Af þeim 

sökum er eðlilegt að kanna hvort að einhverjum hluta starfsemi banka gæti verið sinnt á hagkvæmari 

hátt af öðrum aðilum.  

Íslandsbanki er alhliða viðskiptabanki með sterka stöðu á öllum þeim mörkuðum, sem bankinn starfar 

á. Það er á forræði stjórnar bankans, en ekki hluthafa, að taka ákvarðanir um sölu rekstrareininga, eins 

og starfssviða, útibúa eða eigna, eins og t.d. safns útlána. Mikil samlegðaráhrif geta verið fólgin í því að 

reka þessa starfsemi innan sama félags, eins og t.d. lægri rekstrarkostnaður (enda er starfsemin undir 

opinberu eftirliti sama aðila) og meiri víxlsölu (e. cross selling) á þjónustu á milli starfssviða. Þá má ekki 

líta fram hjá því að Íslandsbanki er eitt af sterkustu vörumerkjum á Íslandi. 

Þá þarf ætíð að hafa í huga áhrif sölunnar á samkeppni á markaði. Ef heilar rekstrareiningar, sem starfa 

á afmörkuðum markaði, eru seldar til nýrra keppinauta helst HHI stuðullinn óbreyttur, en 

samkeppnisaðhald gæti samt aukist. Ef heilar rekstrareiningar eru aftur á móti seldar til annarra 

keppinauta á sama markaði mun HHI stuðullinn alltaf hækka, óháð stærð keppinautarins. Ef hins vegar 

hluti rekstrareiningar, eins og t.d. íbúðalán, er selt til minni keppinauta eða nýrra keppninauta, mun 

HHI stuðullinn lækka.103 Áskorunin við sölu heilla (eða hluta) rekstrareininga banka á mörkuðum með 

HHI stuðla eins og íslenskur fjármálamarkaður er því aðallega fólgin í því að finna kaupendur, sem ekki 

eru þegar fyrir stórir keppinautar, ef slík ráðstöfun er líkleg til að hljóta samþykki 

Samkeppniseftirlitsins. 

Sala á dótturfélögum 

Íslandsbanki heldur á fjórum dótturfélögum, en stærst þeirra eru Borgun hf., sem er færsluhirðir og 

útgáfuþjónustuaðili fyrir greiðslukort, og Íslandssjóðir hf., sem er rekstrarfélaga verðbréfasjóða. 

Borgun hf. er 63,5% í eigu bankans, en Íslandssjóði hf. að fullu. Nam bókfært virði fjögurra dótturfélaga 

samtals 5,0 ma.kr. þann 31. desember 2018 í ársreikningi móðurfélags bankans.  

  

                                                           

103 HHI stuðullinn fyrir markað með þremur aðilum samsvarar A2+B2+C2, eins og áður sagði. Ef banki A selur x 
eignir til banka B samsvarar HHI stuðullinnn eftir sölu (A-x)2+(B+x)2+C2  = A2+B2+C2 + 2x2 -2Ax+2Bx. Mismunurinn 
er því 2x(x-A+B) og því lækkar HHI stuðullinn ef (x-A+B)<0, þ.e. ef stærri banki selur hluta eigna sinna til minni 
banka. Ef C starfaði ekki á markaði, þ.e. C=0, og banki A myndi selja hluta eigna sinna til C, myndi HHI stuðullinn 
breytast um 2x*(x-A), þ.e. lækka, þar sem A>x. 
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Sala á rekstrarsviðum 

Eins og fram kom hér á undan geta verið mikil samlegðaráhrif að reka mismunandi fjármálaþjónustu 

innan sama lögaðilans m.a. vegna lægri rekstrarkostnaðar og hærri víxlsölu á milli rekstrarsviða. 

Íslandsbanki skiptir rekstri sínum skv. ársreikningi í sex starfsþætti, þ.e. einstaklingar, viðskiptabanki, 

fyrirtæki og fjárfestar, fjárstýring og eigin viðskipti, stoðeiningar og dótturfélög. Tafla C10 sýnir afkomu 

þessara starfsþátta móðurfélags bankans, þ.e. án dótturfélaga, á árinu 2019 og eignir og skuldir þeirra 

í árslok. Á töflunni sést hversu nátengd starfsþættir og stoðeiningar Íslandsbanka eru varðandi uppruna 

tekna og hlutdeild í rekstrarkostnaði. Þá getur verið afar erfitt að aðskilja skuldir viðskiptavina við 

bankann (þ.e. útlánum) frá skuldum bankans við viðskiptavini (þ.e. innlánum). Af þeim sökum getur 

verið afar erfitt að vita með vissu arðsemi einstakra rekstrareininga og aðskilja þær frá bankanum. 

Tafla C10: Afkoma starfsþátta Íslandsbanka árið 2019 (fjárhæðir í ma.kr.)104 

  
 

Einstaklingar 

 
Viðskipta-

banki 

 
Fyrirtæki og 

fjárfestar 

Fjárstýring 
og eigin 

viðskipti 

 
Aðrar 

stoðeiningar 
Ytri viðskiptavinir   18,1    14,5    19,2    (9,7)   2,1  
Aðrir starfsþættir   (3,0)   (1,9)   (6,7)   11,8    (0,2) 
  Rekstratekjur   15,2    12,6    12,5    2,1    2,0  
  Rekstrarkostnaður   (6,5)   (4,9)   (4,0)   (3,5)   (12,3) 
  Útdeildur kostnaður   (5,6)   (3,4)   (3,4)   0,3    12,1  
    Hagnaður (tap) fyrir skatta   3,1    4,2    5,1    (1,1)   1,8  

      
Útlán viðskiptavina   329,3    230,8    334,8    0,0    -    
Innlán viðskiptavina   290,9    167,6    113,5    49,5    -    
      
Eignir starfsþáttar   332,8    233,9    335,1    267,4    10,6  
Skuldir starfsþáttar   292,4    169,4    116,0    424,0    6,2  

 

Þar sem starfsemi Íslandsbanka er nær eingöngu á Íslandi, þá verður einnig að teljast afar erfitt að selja 

eignir sem eru sérstaklega afmarkaðar, t.d. landfræðilega. Af 1.272,7 ma.kr. í áhættuskuldbindingum 

bankans þann 31. desember 2019 voru áhættuskuldbindingar vegna íslenskra aðila 1.180,8 ma.kr. 

Sala á útlánum 

Sala á útlánum getur verið hagkvæm leið fyrir Íslandsbanka að auka arðsemi bankans. Ástæðan er að 

mikil eiginfjárbinding fylgir útlánum og því gætu þau til lengri tíma verið á efnahagsreikningi annarra 

aðila en viðskiptabanka, þrátt fyrir að hafa í uppphafi verið veitt af viðskiptabanka. Bankar selja einnig 

hluta af lánasafni sínu fyrir tilstilli samkeppnisyfirvalda í kjölfar samruna og fyrir eigið tilstilli, ef þeir 

ákveða að einbeita sér að ákveðnum markaðssvæðum en ekki öðrum. 

Þau útlán sem oftast er seld vegna mikillar eiginfjárbindingar eru vanskilalán (e. non-performing loans). 

Í tilfelli Íslandsbanka er hlutfall vanskilalána hins vegar afar lágt. Tafla C11 sýnir útlán Íslandsbanka til 

viðskiptavina eftir flokkun útlána skv. alþjóðlegum reikningsskilareglum þann 31. desember sl. Tafla 

C12 sýnir svo undirliggjandi skýringar á stigsflokkun.  

                                                           

104 Heimild: Ársreikningur samstæðu Íslandsbanka 2019. Sýnir ekki dótturfélög. 
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Tafla C11: Flokkun útlána Íslandsbanka 31. desember 2019 (fjárhæðir í ma.kr.) 

 Stig 1 Stig 2 Stig 3 Samtals 
Brúttó bókfært virði   858,8    23,8    27,3    909,9  
Vænt útlánatap   (3,6)   (1,0)   (5,7)   (10,3) 
  Bókfært virði (kr.)   855,2    22,8    21,6    899,6  
  Bókfært virði (%) 95,80% 1,80% 2,30% 100,00% 
   858,8    23,8    27,3    909,9  

 

Tafla C12: Skýring á útlánaflokkum105 

Stig Skýring 

Stig 1 „Allar fjáreignir þar sem ekki hefur orðið vart verulegrar aukningar á útlánaáhættu 
eru færðar á stig 1. Fyrir fjáreignir á þessu stigi þá er fjárhæð virðisrýrnunar metin 
sem vænt útlánatap vegna atburða sem geta orðið á næstu 12 mánuðum 
fráreikningsskiladegi. Vextir af eigninni eru bókfærðar út frá vergu bókfærðu virði 
eignarinnar.“ 

  
Stig 2 „Fjáreignir á stigi 2 eru fjáreignir sem bankinn metur sem svo að vart hafi orðið 

verulega aukinnar útlánaáhættu frá upphaflegri skráningu eignarinnar. Fyrir 
fjáreignir á þessu stigi þá er fjárhæð virðisrýrnunar metin sem vænt útlánatap 
vegna allra atburða sem geta orðið á líftíma eignarinnar. Vextir af eigninni eru 
bókfærðir út frá vergu bókfærðu virði eignarinnar.“ 

  
Stig 3 „Þetta stig er fyrir þær fjáreignir þar sem útlánaáhætta hefur raungerst. Fyrir þessar 

fjáreignir hefur því útlánaáhættuatburður nú þegar átt sér stað og vænt útlánatap 
vegna atburða næstu 12 mánaða og vegna atburða allan líftíma fjáreignarinnar er 
því það sama. Sú fjárhæð er þá matið á virðisrýrnun fjáreignarinnar. Vextir af 
eignum á þessu stigi eru bókfærðir út frá vergu bókfærðu virði eignarinnar, að 
frádregnu virðisrýrnunarframlagi.“ 

 

Últán á stigi 3 námu einungis 2,3% af útlánum Íslandsbanka til viðskiptavina, eða 21,6 ma.kr., þann 31. 

desember sl. Á sama tíma námu stig 2 útlán 1,8% af heildarútlánum, eða 22,8 ma.kr. Vel gæti komið til 

greina að selja slík útlán til þriðja aðila, en sérhæfðir erlendir sjóðir eru viðamestu fjárfestarnir í slíkum 

lánum.106 Erfitt er þó að gera sér grein fyrir því hversu mikið eigið fé væri unnt að leysa úr læðingi með 

slíkri sölu. Þannig er alltaf mögulegt að seljandi lánanna þurfi að halda eftir einhverri áhættu, 

sérstaklega ef salan fer fram með verðbréfun (e. securitization) og útgáfu n.k. lánavafninga (e. 

collateralized loan obligations), en lítil reynsla hefur fengist á slíka útgáfu á Íslandi. 

  

                                                           

105 Heimild: Ársreikningur Íslandsbanka hf. 2018, bls. 74. 
106 Til að auka áhuga sérhæfðra erlendra fjárfesta á slíkum lánum væri e.t.v. mögulegt að selja einnig slík lán í 
eigu Landsbankans hf. 
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Upplýsingar liggja þó fyrir um eiginfjárbindingu útlána Íslandsbanka í árslok 2019. Tafla C13 sýnir 

áhættuskuldbindingar, áhættugrunn og eiginfjárgrunn útlána Íslandsbanka 31. desember 2019. Þá 

sýnir taflan einnig hlutfall eiginfjárgrunns og fjárhæð kröfu eða ábyrgðar til að unnt sé að finna þau 

útlán sem mest eiginfjárbinding fylgir.  

Tafla C13: Lágmarks eiginfjárbinding vegna útlánaáhættu 31. desember, 2019 (fjárhæðir í ma.kr.) 107 

 
 
Flokkur áhættuskuldbindinga Fjárhæð 

Áhættu-
vægi skv. 

reglum 

Birtur 
áhættu-
grunnur 

Lágmarks 
eiginfjár-

grunnu 
Ríki og seðlabankar    146,9  0,0%   -      -    
Héraðs- og sveitastjórnir   11,0  20,0%   2,4    0,4  
Opinberar stofnanir og fyrirtæki   1,7  50,0%   0,9    0,2  
Fjölþjóða þróunarbankar   -    0,0%   -      -    
Alþjóðastofnanir   -    0,0%   -      -    
Fjármálafyrirtæki   59,5  27,0%   15,9    3,0  
Fyrirtæki108   469,9  100,0%   496,1    94,3  
Einstaklingar, lítil og meðalstór fyrirtæki   168,1  75,0%   134,4    25,5  
Fasteignaveðlán   231,6  35,0%   81,0    15,4  
Áhættuskuldbindingar í vanskilum   21,2  128,0%   27,6    5,2  
Sérlega áhættusamar kröfur   -    0,0%   -      -    
Sértryggð skuldabréf   -    0,0%   -      -    
Skammtíma áhættuskuldbindingar   -    0,0%   -      -    
Sjóðir um sameiginlega fjárfestingu   2,1  57,0%   1,2    0,2  
Hlutabréf   6,9  195,0%   13,4    2,5  
Aðrir liðir   16,3  100,0%   16,2    3,1  
  Samtals   1.135,0  69,5%   789,2    149,9  

 

Á töflunni sést að lang hæsta eiginfjárbinding bankans að fjárhæð er gagnvart kröfum á fyrirtæki, eða 

94,3 ma.kr. á undirliggjandi kröfur að fjárhæð 469,9 ma.kr. Er því ljóst að sala á einum tíunda hluta af 

þessu lánasafni gæti losað 9,1 ma.kr. af eigin fé. Binda þessir tveir flokkar samtals að lágmarki 7,8 

ma.kr. í eigið fé.  

Eins og kunnugt er seldi Arion banki hf. um 50 ma.kr. af íbúðalánasafni sínu til Íbúðalánasjóðs og fólu 

kaupin í sér samruna í skilningi samkeppnislaga. Í ákvörðun sinni nr. 28/2019 (Kaup Íbúðalánasjóðs á 

íbúðalánasafni af Arion banka hf.) taldi Samkeppniseftirlitið hins vegar „ekki forsendur til þess að 

hafast frekar að í [málinu].“109 Sala útlána í skilum hefur einnig átt sér stað í Evrópu. Þann 3. september 

sl. seldi t.d. Tesco Personal Finance Plc. („Tesco Bank“) íbúðalán einstaklinga til Lloyds Banking Group 

plc („Lloyds“) fyrir 3,8 milljarða sterlingspunda, eftir ákvörðun Tesco Bank að draga verulega úr þessari 

starfsemi í Bretlandi. Þann 18. maí 2018 seldi Lloyds íbúðalán einstaklinga á Írlandi til Barclays Bank plc 

fyrir um 4,0 milljarða sterlingspunda, en fyrrnefndi bankinn vildi einbeita sér að starfsemi í Bretlandi. 

                                                           

107 Heimild: Áhættuskýrsla Íslandsbanka 2019, Bankasýsla ríkisins. Lágmarks eiginfjárgrunnur reiknaður m.v. 
19,0% lágmarks eiginfjárkröfu, sem var í gildi 31. desember, 2019. 
108 Í viðauka áhættuskýrslu Íslandsbanka fyrir árið 2019 kemur fram að í árslok hafi útistandandi lán til erlendra 
aðila verið eftirfarandi: 12,6 ma.kr. til aðila í Kanada, 7,4 ma.kr. til aðila í Bandaríkjunum og 1,6 ma.kr. til  aðila í 
öðrum löndum. 
109 Samkvæmt útreikningum Bankasýslu ríkisins hefði HHI stuðull markaðar fyrir íbúðalán einstaklinga minnkað 
úr 1.442 stigum fyrir söluna niður í 1.438 stig eftir söluna m.v. útistandandi lán 31. desember sl.  
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Þrátt fyrir að hafa selt útlánasafnið með tapi, hækkaði eiginfjárgrunnur Lloyds um 0,25% stig vegna 

sölunnar. Þá seldi Danske Bank A/S einnig 2 milljarða evru íbúðalánasafn á Írlandi þann 25. október 

2017 af sömu ástæðu til stofnanafjárfesta. 

Óbein slit 

Að lokum vill Bankasýsla ríkisins benda á að ekki er unnt að draga úr starfsemi starfandi banka, þannig 

að andvirði innheimtra útlána yrði ráðstafað til greiðslu skulda og arðs til hluthafa (e. run-off). Í fyrsta 

lagi yrði það ekki í samræmi við ákvæði fyrrgreindrar sáttar, sem stofnunin undirritaði við 

Samkeppniseftirlitið, um röskun á samkeppni. Í öðru lagi gæti það leitt til stórkostlegs tjóns fyrir 

hluthafa og viðskiptavini Íslandsbanka, í ljósi efndartíma krafna á efnahagsreikningi viðskiptabanka. 

Starfandi viðskiptabanki getur aldrei innheimt langtíma fjáreignir á meðan hann gæti þurft að standa 

skil á skammtíma fjárskuldum. Þá er ekki ljóst hvaða aðili á fjármálamarkaði eigi að endurfjármagna 

útistandandi skuldir raunhagkerfisins gagnvart bankanum, nema að innlendir skuldabréfamarkaðir fari 

að taka við sér. Getur aukin þátttaka lífeyrissjóðanna í lánveitingum til fyrirtækja í raun verið jákvæð 

fyrir viðskiptabankana á meðan eiginfjárkröfur eru jafnháar og raun ber vitni. Tafla C14 sýnir 

tímagreiningu á fjáreignum og -skuldum Íslandsbanka í árslok 2019. Er hún dæmigerð fyrir 

viðskiptabanka. Þannig námu innstæður og aðrar fjárskuldir, sem voru lausar til útgreiðslu, samtals 

473,5 ma.kr., andspænis einungis 62,3 ma.kr. í fjáreignum. Eftir því sem líður á efndartíma krafna er 

bankanum aftur á móti kleift að innheimta kröfur að hærri fjárhæð, þangað til að eigið fé stendur eftir.  

Tafla C14: Tímagreining samningsbundinna gjalddaga 31. desember 2019 (fjárhæðir í ma.kr.)110 

 Laust til 
útgreiðslu 

1-3 
mánuðir 

3-12 
mánuðir 1-5 ár 

Meira en 
5 ár 

Án 
gjalddaga 

Fjáreignir   62,3    262,6    97,7    314,7    418,8    21,7  
Fjárskuldir   473,5    103,9    90,1    293,6    181,8    -    
  Munur   (411,2)   158,7    7,6    21,1    237,0    21,7  

 

Niðurstaða 

Það er virðist því vera lítið svigrúm sé til sölu einstakra starfsþátta, ef undanskilin væri starfsemi tengd 

fjárfestingarbankaþjónustu. Aftur á móti er svigrúm er til sölu dótturfélaga. Þá ætti að vera eitthvað 

svigrúm til sölu á útlánum, en slík sala mun taka tíma, m.a. vegna nauðsynlegra áreiðanleikakannana, 

áskorana að finna kaupendur og óvissu um endanleg áhrif á eiginfjárbindingu bankans gagnvart seldum 

útlánum. Þannig er t.d. ekki mikil reynsla af sölu lána á Íslandi með verðbréfun og útgáfu lánavafninga. 

Þrátt fyrir það má ekki útiloka að skuldabréfamarkaðir fari í auknum mæli að taka að sér að lána stærri 

fyrirtækjum innanlands, þannig að endurgreiðsla aukist á útlánum bankanna og þannig 

arðgreiðslumöguleikar. 

  

                                                           

110 Heimild: Ársreikningur 2019. Tekur ekki tillit til fjárskulda utan efnahagsreiknings, sem lausar voru til 
útgreiðslu, að fjárhæð 135,5 ma.kr., eða afleiðna. 
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 Aðrar endurheimtuaðferðir, sem ekki hafa áhrif á samkeppni 

Í stöðuskýrslunni um Landsbankann í janúar 2016 fjallaði Bankasýsla ríkisins um nokkrar aðgerðir, sem 

ekki hafa neinar afleiðingar fyrir samkeppni á markaði, eins og útgreiðslu á hlutum til almennings, 

makaskiptasamningar og útgáfa skiptanlegra skuldabréfa. Þessar aðferðir henta aftur á móti ekki ef 

ráðist er í samhliða söluferli. Er það vegna þess að í fyrstu atrennu útiloka þær uppboðsleið, sem myndi 

annars enda með sölu á öllum eignarhlut í Íslandsbanka. Bankasýsla ríkisins tekur aftur á móti heils 

hugar undir kosti þessara leiða, sérstaklega ef þær leiða til aukinnar þátttöku almennings eða auðvelda 

sölu eignarhluta. Þannig væri unnt að auka þátttöku almennings með skattaívilnunum og ljóst að ef 

sala með almennu útboði verði ofan á, verður auðveldara að ráðast í frekari sölu á eignarhlutum með 

útgáfu skiptanlegra skuldabréfa. Að öðru leyti vísar Bankasýsla ríkisins til umfjöllunar um þessar 

aðferðir á bls. 43-47 í fyrrgreindri skýrslu um Landsbankann. 
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Viðauki D: Viðmið Bankasýslu ríkisins og eigandastefnu ríkisins 

 Inngangur 

Í skýrslu Bankasýslu ríkisins Eignarhald og sala á Landsbankanum hf.: Stöðuskýrsla varðandi 

fyrirhugaða sölumeðferð, sem var birt þann 8. janúar 2016, setti stofnunin fram fjögur efnahagsleg 

viðmið varðandi mat á því hvenær væri rétt að hefja söluferli á eignarhlutum, með það að markmiði 

að tryggja ríkissjóði sem bestar  endurheimtur og ávöxtun fjárframlaga sinna til viðskiptabankanna. 

Þessi viðmið, sem endurspegluðu m.a. viðmið sem NLFI setti áður en hollenska ríkið réðst í sölu á 

hlutum í ABN AMRO, voru eftirfarandi: 

1. Að íslenskt efnahagslíf hafi styrkst og náð stöðugleika. 

2. Að virðismat á fjármálafyrirtækjum sé ásættanlegt. 

3. Að fjárfestar hafi áhuga og bolmagn til fjárfestinga í eignarhlutum. 

4. Að rekstur, afkoma, fjárhagsskipan og stjórnarhættir viðkomandi fjármálafyrirtækis bendi til 

þess að fjármálafyrirtækið geti talist álitlegur fjárfestingarkostur. 

Bankasýsla ríkisins fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum í samræmi við eigandastefnu 

ríkisins. Í fyrirliggjandi eigandastefnu ríkisins er að finna almenn markmið um sölu og eignarhald til 

framtíðar, en þau eru:   

a. Að ásættanleg skilyrði séu fyrir hendi áður en eignarhlutur er seldur 

b. Að gæta langtímahagsmuna ríkissjóðs að teknu tilliti til áhættu 

c. Að stuðla að heilbrigðu eignarhaldi til lengri tíma 

Mikill samhljómur er á milli viðmiða Bankasýslu ríkisins og markmiða eigandastefnu varðandi að 

ásættanleg skilyrði séu fyrir hendi við sölu. Þannig kemur t.d. fram til skýringar á markmiði (a) í 

fyrirliggjandi eigandastefnu að „[e]ignarhlutir ríkisins í fjármálafyrirtækjum verða ekki seldir fyrr en 

aðstæður á fjármálamarkaði eru hagfelldar og æskilegar [...] líklegt að kaupendur séu til staðar og 

viðkomandi fyrirtæki sé tilbúið til sölu.“ Virðist markmið (a) í eigandastefnu því ná til viðmiða (2), (3) og 

(4) í stöðuskýrslu Landsbankans.  

Í þessum viðauka er reifað mat Bankasýslu ríkisins á fyrrgreindum viðmiðum stofnunarinnar. Stofnunin 

telur fyrsta viðmið hennar uppfyllt („að íslenskt efnahagslíf hafi styrkst og náð stöðugleika“). Þá telur 

hún einnig að þriðja viðmiðið („að fjárfestar hafi áhuga og bolmagn til fjárfestinga í eignarhlutum“) 

varðandi bolmagn fjárfesta sé uppfyllt. Mat á áhuga fjárfesta verður aftur á móti alltaf huglægt og háð 

afstöðu þeirra við sölu til framtíðar arðsemi eigin fjár, áætluðum hagvexti og verðmati á eignarhlut í 

samanburði við sams konar félög. Mat á fjórða viðmiðinu er að sama skapi einnig háð þróun á sömu 

þáttum.  

Bankasýsla ríkisins mun svo uppfæra stöðumat sitt á öllum þessum markmiðum með reglulegum hætti 

á meðan sölumeðferð stendur og þá sérstaklega þegar kemur að mikilvægustu ákvörðunum þar að 

lútandi.  
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 Styrkur og stöðugleiki í efnahagslífinu 

Bankasýsla ríkisins telur íslenskt efnahagslíf einkennast af styrk og stöðugleika, þrátt fyrir að spár um 

hagvöxt á þessu ári hafi farið lækkandi. 

Í fyrsta lagi má nefna sterka erlenda stöðu þjóðarbúsins. Samkvæmt bráðabirgðatölum Seðlabanka 

Íslands frá 2. mars sl. námu erlendar eignir þjóðarbúsins 3.900,0 ma.kr. en erlendar skuldir 3.232,5 

ma.kr. í árslok 2019. Þannig var hrein staða við útlönd jákvæð um 667,5 ma.kr., eða 22,5% af VLF. Á 

síðasta fjórðungi ársins hafði erlenda staðan batnað um 2,8% af VLF.  

Í öðru lagi má nefna skuldastöðu ríkissjóðs. Í árslok 2018 námu skuldir hins opinbera 37,7% af VLF. Til 

samanburðar nam sama hlutfall 80,0% í löndum Evrópsambandsins. Er hlutfall skulda hins opinbera 

m.v. VLF lægra á Íslandi en t.d. í Þýskalandi (60,9%), Hollandi (52,4%) og Svíþjóð (38,8%). 

Í þriðja lagi má nefna eiginfjárstyrk bankakerfisins. Samkvæmt könnun Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunarinnar (e. European Banking Authority, EBA) nam eiginfjárhlutfall evrópskra 

banka 19,0%, en íslenskra banka 23,2% í árslok 2018. Á sama tíma nam vogunarhlutfall evrópskra 

banka að meðaltali 5,3%, en íslenskra banka 15,0%. Einungis bankar í Eistlandi og Lúxemborg höfðu 

hærra eiginfjárhlutfall en bankar á Íslandi, á meðan bankar á Íslandi höfðu hæsta vogunarhlutfall í 

könnun EBA. Þessi sjónarmið endurspeglast m.a. í nýlegum skýrslum lánshæfismatsfyrirtækja um 

Ísland, en í tilfelli lánshæfismats Moody´s Investors Service, Standard & Poor´s og Fitch Ratings Service 

eru horfur á lánshæfismati langtíma skulda íslenska ríkisins í erlendri mynt stöðugar (e. stable) í öllum 

tilvikum.  

Í þessu samhengi er þó rétt að fjalla um nýlegar spár um vöxt VLF á þessu ári og næsta ári. Mynd D1 

sýnir hagvaxtarspá Seðlabanki Íslands fyrir 2020 og 2021 eins og hún hefur birst í riti bankans 

Peningamál á síðustu tólf mánuðum. Má sjá að spá um vöxt VLF á árinu 2020 hefur lækkað á þessu 

tímabili um 2,0 % stig, eða úr 2,8% niður í 0,8%. Minni breytingar hafa orðið á spá bankans um hagvöxt 

á árinu 2021, en hann lækkaði þó um 0,5% stig í nýjustu útgáfu ritisins í febrúar á þessu ári, frá 

nóvember á síðasta ári.  
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Mynd D1: Hagvaxtarspá Seðlabanka Íslands fyrir 2020 og 2021111 

 

 

Þá er ekki úr vegi að líta á hagvaxtarspá AGS, sem birt var í riti sjóðsins World Economic Outlook í 

október 2019. Mynd D2 sýnir sögulega þróun á hagvexti fyrir Ísland, lönd í Evrópu, þróuð hagkerfi (e. 

advanced economies) og allan heiminn frá 2000 til 2019 og svo spá sjóðsins fyrir hagvöxt þeirra fyrir 

árin 2019 til 2024.112 Mikilvægt er að gera slíkan samanburð þar sem hann getur gefið til kynna til hvaða 

landa alþjóðlegir fjárfestar horfa við ráðstöfun fjármuna, þar sem þeir eru líklegir til að leita með 

fjárfestingar í hlutabréfum til landa með hærri hagvöxt en að meðaltali í heiminum. 

Frá árinu 2000 til ársins 2018 var raun hagvöxtur á Íslandi jákvæður öll árin, að undanskildum árunum 

2009 og 2010. Frá og með árinu 2011 hefur hagvöxtur á Íslandi verið meiri öll árin en í þróuðum 

hagkerfum, en frá og með árinu 2012 meiri öll árin en í Evrópu. Frá og með árinu 2013 hefur svo árlegur 

hagvöxtur verið meiri á Íslandi en að meðaltali í heiminum, að undanskildu árinu 2014, en þá lækkaði 

hagvöxtur á Íslandi m.a. vegna samdráttar í útflutningi. Hagvöxtur á Íslandi yfir heimsmeðaltali á þessu 

tímabili er sérstaklega athyglisverður, þar sem kröftugur hagvöxtur var á þessu tímabili í stærstu 

hagkerfum heims, t.a.m. í Bandaríkjunum og Kína. 

Ef litið er til spár AGS fyrir tímabilið 2019 til 2024 vekur það athygli að áætlaður hagvöxtur á Íslandi 

fyrstu tvö ár spátímabilsins, þ.e. 2019 og 2020, verður lægri á Íslandi heldur en í Evrópu, í þróuðum 

                                                           

111 Heimild: Seðlabanki Íslands (Peningamál). Sýnir spá um raunvöxt VLF á milli ára. 
112 Evrópa samanstendur af þróuðum hagkerfum Evrópu (þ.m.t. Íslandi, evrusvæðinu, Bretlandi, Sviss, Svíþjóð, 
Tékklandi, Noregi, Danmörku og San Marínó) og nývaxtar og þróunar hagkerfum álfunnar (eins og t.d. Rússlandi, 
Tyrklandi og Póllandi). Þróuð hagkerfi samanstanda svo af þróuðum hagkerfum í Evrópu, þróuðum hagkerfum 
við Kyrrahaf (Japan, Suður Kóreu, Kanada, Ástralíu, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Macau, Nýja Sjáland) og Ísrael. 
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hagkerfum og að meðaltali í heiminum. Aftur á móti, þegar litið er til lengri tíma, þ.e. áranna 2021 og 

2024, spáir AGS því að hagvöxtur verði hærri á Íslandi en í Evrópu og í þróuðum hagkerfum, en þó samt 

undir heimsmeðaltali. Gæti það að einhverju leyti dregið úr áhuga alþjóðlegra fjárfesta á Íslandi. 

Mynd D2: Samanburður á sögulegum raunhagvexti á árunum 2000 til 2018 og áætluðum 

raunhagvexti á árunum 2019 til 2024113 

 

AGS birti uppfærða hagvaxtarspá fyrir Ísland í reglubundinni skýrslu sinni um landið í desember á 

síðasta ári. Voru aðalbreytingarnar þær að spáð var einungis 0,3% hagvexti fyrir árið 2019, samanborið 

við 0,8% í riti sjóðsins World Economic Outlook frá október. Þá birti AGS uppfærða spá fyrir hagvöxt í 

heiminum þann 20. janúar sl. Lækkaði sjóðurinn þar spá um hagvöxt í heiminum um 0,1% stig niður í 

3,3% fyrir 2020 og um 0,2% stig niður í 3,4%  fyrir 2021 og fyrir þróuð hagkerfi um 0,1% stig fyrir árið 

2020. 

Þann 2. mars sl. birti OECD í skýrslu sinni (OECD Interim Economic Assessment – Coronavirus: The World 

Economy at Risk) uppfærða hagvaxtarspá. Kom þar m.a. fram að stofnunin hefði lækkað spá sína um 

hagvöxt í heiminum fyrir árið 2020 úr 2,9% niður í 2,4%, en hækkaði jafnframt spá sína um hagvöxt á 

árinu 2021 úr 3,0% í 3,3% frá spá stofnunarinnar í nóvember í fyrra. Í skýrslu sinni í nóvember spáði 

OECD einnig að hagvöxtur á Íslandi yrði undir meðaltali í heiminum á árunum 2020 og 2021, rétt eins 

og AGS.114 

  

                                                           

113 Heimild: AGS (World Economic Outlook) október 2019. 
114 Í nóvember 2019 spáði OECD að hagvöxtur yrði 1,65% á Íslandi og 2,94% í heiminum árið 2020, en 2,58% á 
Íslandi og 3,02% í heiminum árið 2021. 
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 Virðismat á fjármálafyrirtækjum 

Inngangur 

Undanfarin ár hefur Bankasýsla ríkisins fylgst ítarlega með þróun á markaðsvirði hlutabréfa í 

evrópskum bönkum og hlutabréfa á innlendum hlutabréfamarkaði. Bankasýsla ríkisins hefur aðallega 

litið til þróunar á markaðsvirði sem hlutfall af bókfærðu virði FTSEurofirst 300 undirvísitölu banka. Þá 

hefur stofnunin einnig litið til þróunar á verðmati sambærilegra banka, þ.e. alhliða banka (e. universal 

banks) í Norður Evrópu, sem eru með ráðandi markaðshlutdeild á innlendum fjármálamarkaði (e. 

national champions). 

Nú þegar um 20 mánuðir eru liðnir frá frumútboði Arion banka hefur stofnunin litið sérstaklega til 

þróunar á verði hlutabréfa bankans, bæði í kauphöll í Reykjavík og í Stokkhólmi. Ef litið er til fylgni á 

verði hlutabréfa í Arion banka og sambærrilega félaga, virðist verðmyndun mótast meira af þeirri 

staðreynd að Arion banki er evrópskur eða norrænn banki, heldur en íslenskt hlutafélag. Á tímabilinu 

frá 14. júní 2018 til 28. febrúar 2020 var fylgni (e. correlation) á milli markaðsverðs hlutabréfa í Arion 

banka einungis 0,10 við vísitölu félaga á aðallista í kauphöll (e. OMX Iceland All-Share Price Index), en 

0,60 við FTSEurofirst 300 undirvísitölu banka. Á sama tímabili var mesta fylgni við verð á íslenskum 

hlutabréfum við Sýn hf. (0,60), TM hf. (0,47) og Haga hf. (0,30), en mesta fylgni við verð á hlutabréfum 

í stórum norrænum bönkum við Danske Bank A/S (0,56), Nordea (0,54) og DNB (0,50).115 

Verð hlutabréfa í evrópskum bönkum 

Gildi undirvísitölu banka í FTSEurofirst 300 vísitölunni hækkaði á árinu 2019 um 8,5%, eða úr 376,1 í 

408,1. Að teknu tilliti til arðs nam heildarávöxtun vísitölunnar 14,5%. Sýnir þessi samanburður 

mikilvægi arðs í heildar ávöxtun á fjárfestingum í hlutabréfum í bönkum. Heildarávöxtun á hlutabréfum 

í FTSEurofirst vístölunni nam hins vegar 26,5%, þar af 22,0% vegna hækkana á verði hlutabréfa. Frá 

áramótum til loka febrúar mánaðar hefur verð á hlutabréfum banka í vísitölunni lækkað um 13,0%, en 

verð hlutabréfa í allri vísitölunni um 9,8%. 

Skýringuna á lægri ávöxtun á hlutabréfum í evrópskum bönkum í samanburði við önnur evrópsk félög 

má rekja til ýmissa þátta. Þannig hafa margir bankar á Norðurlöndum lent í rannsóknum af hálfu 

eftirlitsaðila vegna gruns um efnhagsbrot í útibúum þeirra í Eystrasaltslöndum. Í Bretlandi hefur óvissa 

varðandi útgöngu úr Evrópusambandinu einnig haft neikvæð áhrif. Í Þýskalandi hefur verið þrýstingur 

á sameiningu tveggja stærstu banka landsins, sem enn eru að greiða úr fortíðarvandamálum. Aftur á 

móti er um að ræða þætti sem ekki ættu að hafa áhrif á verðmyndun á hlutabréfum í íslenskum 

bönkum. 

Arðsemi eigin fjár er sá þáttur, sem hefur mest áhrif á markaðsvirði hlutabréfa í evrópskum bönkum. 

Mynd D3 sýnir sögulega arðsemi eigin fjár hluthafa banka í FTSEurofirst vísitölunni í samanburði við 

markaðsvirði sem hlutfall af bókfærðu virði undirliggjandi eigin fjár (eða eiginfjár- eða 

hlutafjármargfaldari) frá 2001 til 2019.  

                                                           

115 Athuga ber að þessi fylgni er á milli hlutabréfa verðs umrædda félaga, en ekki heildar ávöxtunar, sem tekur 
einnig tillit til arðgreiðsln. 
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Mynd D3: Markaðsvirði hlutafjár banka í FTSEurofirst vísitölunni í samanburði við ávöxtun 

undirliggjandi eigin fjár 2001 til 2019116 

 

Myndin sýnir að arðsemi eigin fjár evrópskra banka í vísitölunni hefur farið lækkandi á síðastliðnum 19 

árum. Skipta má þessu tímabili í tvö styttri tímabil, þ.e. fyrir fjármálaáfallið (2001 til 2007) og eftir 

fjármálaáfallið (2009 til 2019). Á fyrra tímabilinu, þ.e. frá 2001 til 2007, var hlutafjármargfaldarinn ætíð 

hærri en 1,0x og nam að meðaltali 1,9x. Á þessu tímabili nam arðsemi undirliggjandi eigin fjár að 

meðaltali 13,9%. Á seinna tímabilinu, þ.e. frá 2009 til 2019, var hlutafjármargfaldarinn alltaf lægri en 

1,0x. Nam hann að meðaltali 0,9x á tímabilinu á meðan arðsemi undirliggjandi eigin fjár nam einungis 

5,3%. 

Er ljóst að grundvallar breyting átti sér stað á arðsemi eigin fjár evrópskra banka eftir fjármálaáfallið, 

sem að stórum hluta má rekja til aukinna krafna um eigið fé. Auknar kröfur um eigið fé leiða til stöðugra 

og sterkara fjármálakerfis, en á kostnað minni arðsemi hlutafjár eigenda bankanna. Mynd D4 sýnir 

glögglega sambandið þar á milli hjá evrópskum bönkum. Sýnir myndin að árleg arðsemi eigin fjár banka 

er lægri eftir því sem hlutfall eigin fjár og eigna er hærra í lok hvers árs. Verður að horfa til arðsemi 

eigin fjár og eiginfjárhlutfalls íslenskra fjármálafyrirtækja eins og Íslandsbanka í þessu samhengi.  

  

                                                           

116 Heimild: Bloomberg. Bankar í FTSEurofirst vísitölunni. 
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Mynd D4: Hlutfall eigin fjár m.v. eignir og arðsemi eigin fjár banka 2001 til 2007 og 2009 til 2019117 

 

 

Mynd D5 sýnir svo markaðsvirði hlutafjár norður evrópskra banka þann 4. mars sl. sem margfeldi af 

undirliggjandi bókfærðu virði eigin fjár í samanburði við áætlaða ávöxtun eigin fjár á árinu 2020. Er ljóst 

á myndinni að áætluð arðsemi hefur mikil áhrif á verð hlutabréfa á markaði. Þannig eru hæstu 

hlutafjármargfaldarar hjá stærstu bönkum Svíþjóðar og DNB ASA í Noregi, enda eru þeir taldir til best 

reknu banka í Evrópu. Arðsemi Arion banka sem og hlutafjármargfaldari eru hins vegar lægri. Er því 

ljóst að endurbætur á arðsemi banka getur haft veruleg áhrif á markaðsvirði þeirra. Gefur aðhvarfslína 

myndarinnar til kynna að markaðsvirði banka með u.þ.b. 6,0% arðsemi eigin fjár eigi að vera u.þ.b. 0,6x 

bókfært virði eigin fjár hluthafa og að markaðsvirði banka með u.þ.b. 10,0% arðsemi eigin fjár eigi að 

vera u.þ.b. bókfært virði eigin fjár hluthafa. Má því ætla að ef vænt arðsemi Íslandsbanki við sölu verði 

u.þ.b. 8,0% muni gangvirði selds eignarhlutar vera u.þ.b. 0,8x af undirliggjandi bókfærðu eigin fé 

hluthafa bankans og samsvara þannig bókfæru virði eignarhlutarins á ríkisreikningi. 

  

                                                           

117 Heimild: Bloomberg. Bankar í FTSEurofirst vísitölunni. 
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Mynd D5: Markaðsvirði hlutafjár norður evrópskra banka sem margfeldi af undirliggjandi bókfærðu 

virði eigin fjár í samanburði við áætlaða ávöxtun eigin fjár á árinu 2020118 

 

Þann 4. mars 2020 nam markaðsvirði hlutabréfa í evrópskum bönkum 0,63x af bókfærðu virði 

undirliggjandi eigin fjár, þ.e. í undirvísitölu FTSEurofirst 300. Sama dag nam markaðsverð hlutabréfa í 

Arion banka 80,0 kr. Samsvaraði það 0,75x af bókfærðu virði undirliggjandi eigin fjár. Eru hlutir í Arion 

banka því metnir á örlítið hærri hlutafjármargfaldara en hlutabréf í evrópskum bönkum að meðaltali. 

  

                                                           

118 Heimild: Bankasýsla ríkisins, Bloomberg. 4. mars, 2020. Fylgni (r) á milli breytanna er 0,90. Halli bestu 
aðhvarfslínu, sem er 10,9x, samsvarar hlutfalli áætlaðs hagnaðar og markaðsvirðis, þ.e. V/H hlutfalli eða 
hagnaðarmargfaldara (e. price-to-earnings ratio). Halli aðhvarfslínu, sem hefst á ássniði, er 9,4x. 
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Verð hlutabréfa í íslenskum félögum 

Á árinu 2019 jókst markaðsvirði hlutabréfa, sem skráð eru á aðallista í Kauphöll Íslands, um 35,2%, eða 

úr 903,3 ma.kr. í árslok 2018 í 1221,6 ma.kr. í árslok 2019. Markaðsvirði jókst því um 318,3 ma.kr. á 

árinu. Má rekja 220,8 ma.kr til hækkunar á markaðsvirði Marel, 46,5 ma.kr. til töku hluta í Iceland 

Seafood International hf.og Kviku banka hf. til viðskipta á aðallista, og 50,9 ma.kr. vegna breytinga á 

markaðsvirði annarra félaga.  

Á árinu 2019 hækkuðu 13 af 20 hlutum félaga, sem voru á aðallista í árslok 2019. Verð á hlutabréfum í 

Marel hækkaði þannig lang mest, eða um 65,9%, en markaðsvirði félagsins hækkaði hins vegar enn 

meira, eða um 87,4% vegna útboðs á nýjum hlutum á árinu. Verð hlutabréfa í Símanum hf. hækkuðu 

um 43,2% og í TM hf. um 36,2%. Hlutabréf í félögum í samgöngum lækkuðu mest, þ.e. 21,2% hjá 

Icelandair Group hf. og 16,9% hjá Eimskipafélagi Íslands hf. Samtals virði skráðra félaga í kauphöllinni, 

þ.m.t. á First North markaðnum, nam 1.263,7 ma.kr. í árslok 2019, í samanburði við 951,0 ma.kr. í 

árslok 2018. Frá árslokum til loka febrúarmánuðar hefur vísitala hlutabréfa í kauphöllinni aftur á móti 

lækkað um 8,4%, og gildi undirliggjandi vísitölu farið úr 1.516,4 stigum niður í 1.389,0 stig. 

Mynd D6 sýnir þróun á markaðsvirði skráðra félaga á aðallista í kauphöll í lok árs í samanburði við VLF 

þess árs frá aldamótum. Í árslok 2019 nam þetta hlutfall 41,2%, en nam hæst 214,8% í árslok 2006. Er 

ljóst að fjármálaáfallið árið 2008 markaði tímamót, en árið 2007 hafði afskráning stórra félaga einnig 

hafist. Markaðsvirði í samanburði við VLF hélst þó á bilinu 50% til 100% á árunum 2000 til 2003.  

Markaðsvirðið að fjárhæð hefur þó ekki verið hærra frá því árið 2007, þrátt fyrir að í samanburði við 

VLF hafi það verið örlítið hærra árið 2015, eða 44,8%. 

Mynd D6: Markaðsvirði skráðra félaga á aðallista í kauphöll í lok árs m.v. VLF þess árs119 

 

                                                           

119 Heimild: Seðlabanki Íslands, Hagstofa Íslands, Bankasýsla ríkisins.  
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Mynd D7 sýnir markaðsvirði skráðra félaga á aðallista í helstu kauphöllum höfuðborga Norðurlanda í 

árslok 2019 í samanburði við VLF ársins. Myndin sýnir að virði skráðra félaga var lang lægst á Íslandi, 

eða 41,2% eins og kom fram hér á undan. Hlutfallið var næst lægst í Noregi, eða 57,8%.120 Markaðsvirði 

hlutabréfa á aðallista var aftur á móti hærra en VLF á hinum þremur Norðurlöndum, þ.e. í Danmörku 

(128,7%), Finnlandi (108,8%) og Svíþjóð (155,1%). Ef hlutfallið ætti t.d. að vera svipað hér á landi og í 

Noregi þyrfti markaðsvirði skráðra félaga að vera 1.715,6 ma.kr.,eða 494,0 ma.kr. hærra en í árslok 

2019. 

Mynd D7: Markaðsvirði skráðra félaga á aðallista í kauphöllum á Norðurlöndum í árslok 2019 m.v. 

VLF121 

 

Þar sem félög úr mörgum ólíkum greinum eru með skráða hluti á innlendum hlutabréfamarkaði er 

öðrum verðmatsaðferðum beitt heldur en einföldum hlutafjármargfaldara í tilfelli banka. Þá eru 

vaxtarhorfur þeirra misjafnar og sveiflur í rekstri. Aftur á móti má með einföldum hætti framkvæma 

sömu verðmatsgreiningu á íslenskum félögum og evrópskum bönkum hér á undan. Mynd D8 sýnir að 

þó nokkur fylgni er á milli áætlaðrar arðsemi eigin fjár íslenskra félaga og hlutafjármargfaldara. 

  

                                                           

120 Þetta hlutfall miðar við markaðsvirði þeirra 25 hlutabréfa í kauphöllinni í Osló, sem mest viðskipti eru með. 
Aftur á móti ef miðað hefði verið við öll hlutabréf og stofnfjárbréf hefði hlutfallið verið 78,3%. 
121 Heimild: Nasdaq, Oslo Børs, Seðlabanki Íslands, Danmarks Statistik, Tilastokeskus,  
Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån og Bankasýsla ríkisins. VLF síðustu fjögurra ársfjórðunga í 
Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð. 
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Mynd D8: Markaðsvirði hlutafjár íslenskra félaga sem margfeldi af undirliggjandi bókfærðu virði 

eigin fjár í samanburði við áætlaða ávöxtun eigin fjár á árinu 2020122 

 

 Áhugi og bolmagn fjárfesta í eignarhlutum 

Inngangur 

Bankasýsla ríkisins telur mikilvægt að meta áhuga aðila og bolmagn til að fjárfesta í eignarhlutum í 

Íslandsbanka. Er þar bæði um að ræða innlenda og erlenda fjárfesta, sem myndu annars vegar taka 

þátt í útboðsleið og hins vegar í uppboðsleið. Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 skilgreina tvenns 

konar fjárfesta, annars vegar fagfjárfesta og hins vegar almenna fjárfesta.123 Til fagfjárfesta teljast t.d. 

lögaðilar, sem hafa starfsleyfi eða sinna lögbundinni starfsemi á fjármálamörkuðum, eins og 

fjármálafyrirtæki, vátryggingarfélög, sjóðir um sameiginlega fjárfestingu og rekstrarfélög þeirra, 

lífeyrissjóðir og aðrir stofnanafjárfestar. Á Íslandi eru stærstu fagfjárfestarnir annars vegar lífeyrissjóðir 

og hins vegar verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir, sbr. lög nr. 128/2011. Síðast 

nefnda hópnum er oft skipt eftir tegund fjárfestinga, eins og hlutabréfasjóðir, skuldabréfasjóðir, 

blandaðir sjóðir, peningamarkaðssjóðir, fasteignasjóðir, vogunar- eða áhættuvarnarsjóðir (e. hedge 

funds) og sjóðir um sérhæfðar fjárfestingar.124 

                                                           

122 Heimild: Bankasýsla ríkisins. 3. mars 2020. Fylgni (r) á milli breytanna er 0,77. Halli bestu aðhvarfslínu er 11,0x, 
en halli aðhvarfslínu, sem hefst á ássniði, er 12,1x. 
123 Í lögum nr. 108/2007 er almennir fjárfestar skilgreindir sem allir aðrir en þeir sem teljast fagfjárfestar. Í lögum 
nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði eru aftur á móti stuðst við hugtakið 
„almenningur“ í stað „almennur fjárfestir“.  
124 Oft eru mörkin á milli slíkra sjóða oft ekki skýr. Þannig eru sjóðir sem fylgja fjölbreyttri fjárfestingarstefnu (e. 
multi stragey funds) og þeir geta jöfnum höndum kallast blandaðir sjóðir eða vogunar- eða áhættuvarnasjóðir. 

Arion banki

0,0x

0,5x

1,0x

1,5x

2,0x

2,5x

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

H
lu

ta
fj

ár
m

ar
gf

al
d

ar
i

Áætluð arðsemi eigin fjár 2020



81 
 

Mat Bankasýslu ríkisins á áhuga fjárfesta verður í eðli sínu alltaf huglægt, en stofnunin telur að það 

muni aðallega grundvallast á áætlaðri arðsemi eigin fjár hlutahafa bankans, framtíðar hagvexti á Íslandi 

og verðmati í samanburði við sambærileg félög. Eins og þegar komið hefur komið fram telur Bankasýsla 

ríkisins núverandi arðsemi Íslandsbanka ekki nægjanlega. Mat á fjárfestingargetu, eða bolmagni, getur 

aftur á móti verið hlutlægt og grundvallað á samanburði á fjárhagsstærðum, eins og bókfærðu virði 

eigin fjár sem á að selja og fjárfestingareignum (samtals, hlutabréfum eða laus fé) hugsanlegra 

fjárfesta. Ljóst er þó að ef lítill fjárfestingaráhugi verður fyrir hendi, er mat á fjárfestingargetu til lítils. 

Tafla D1 sýnir þá fjárfesta, sem Bankasýsla ríkisins telur líklegast að taki þátt í útboðsleið og 

uppboðsleið á sölu eignarhluta í Íslandsbanka. Verður hér á eftir lagt mat á áhuga og bolmagn þessara 

þriggja hópa, þ.e. innlendra fagfjárfesta, innlendra almennra fjárfesta og erlendra fagfjárfesta. Ekki er 

talið líklegt að þátttaka erlendra almennra fjárfesta muni vega þungt og því er ekki fjallað sérstaklega 

um hana. Er þetta mat stofnunarinnar reist á nýlegri reynslu við sölu á hlutabréfum í íslenskum félögum 

og evrópskum bönkum. Nauðsynlegt er þó að halda til haga að þar sem lög mæla skýrt fyrir um opið 

og gegnsætt söluferli getur stofnunin ekki útilokað neinn frá þátttöku í slíku ferli.125 

Tafla D1: Möguleg þátttaka fjárfesta í samhliða söluferli á eignarhlutum í Íslandsbanka 

Tegund og ríkisfang fjárfesta Útboðsleið Uppboðsleið 
Innlendir fagfjárfestar  Lífeyrissjóðir 

 Verðbréfa-, fjárfestingar- 
og fagfjárfestasjóðir 

 Aðrir 

 Lífeyrissjóðir 

 Aðrir 
 

   
Innlendir almennir fjárfestar  Einstaklingar  

   
Erlendir fagfjárfestar  Verðbréfa-, fjárfestingar- 

og fagfjárfestasjóðir 
 

 Fjármálafyrirtæki 

 Framtakssjóðir 

 

Við mat á bolmagni og áhuga fjárfesta í hlutum í Íslandsbanka mun stofnunin leggja sérstaklega áherslu 

á greiningu á bolmagni og áhuga fjárfesta sem tækju þátt í útboðsleið, sem stofnunin lítur á sem 

forgangsleið. Í því sambandi er mikilvægt að hafa til hliðsjónar eignarhald á hlutabréfum skráðum í 

kauphöll. Tafla D2 sýnir eignarhald á skráðum fyrirtækjum á aðallista og á First North í árslok 2019. 

Sýnir taflan tegund fjárfestis, markaðsvirði eignarhluta og hlutdeild. 

  

                                                           

125 Samkvæmt sátt stofnunarinnar við Samkeppniseftirlitið verður einnig að hafa samkeppnissjónarmið í huga, 
sem getur leitt til þess að sala til innlends samkeppnisaðila verði ekki heimiluð.  
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Tafla D2. Eigendur skráðra hlutabréfa í Kauphöll Íslands í árslok 2019126 

 Fjárhæð Hlutfall 
Lífeyrissjóðir   469,4  37,5% 
Fyrirtæki önnur en fjármálafyrirtæki   315,8  25,2% 
Erlendir aðilar   144,7  11,6% 
Safnreikningar   121,4  9,7% 
Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir   75,3  6,0% 
Einstaklingar   57,5  4,6% 
Innlánsstofnanir   52,2  4,2% 
Tryggingafélög   11,9  1,0% 
Allir aðrir aðilar   3,5  0,3% 
  Samtals   1.251,6  100% 
   
Erlendir aðilar   266,1  21,3% 
Innlendir aðilar   985,5  78,7% 
  Samtals   1.251,6  100% 
   
Almennir fjárfestar   57,7  4,6% 
Fagfjárfestar   1.193,9  95,4% 
  Samtals   1.251,6  100% 

 

Er augljóst að stærstu eigendur skráðra fyrirtækja á Íslandi eru innlendir lífeyrissjóðir, sem héldu á 

469,4 ma.kr., eða 37,5% af markaðsvirði skráðra hlutabréfa. Erlendir aðilar héldu á 144,7 ma.kr., eða 

11,6% af markaðsvirði í árslok. Ef tekið er tillit til safnreikninga, héldu erlendir aðilar á samtals 266,1 

ma.kr., eða 21,3% af markaðsvirði í árslok, en innlendir aðilar á 985,5 ma.kr., eða 78,7% af markaðsvirði 

í árslok. Fyrirliggjandi flokkun fjárfesta endurspeglar ekki endilega skilgreiningu þeirra skv. lögum nr. 

108/2008, þ.e. í almenna fjárfesta og fagfjárfesta. Að mati Bankasýslu ríkisins má gera ráð fyrir því að 

almennir fjárfestar hafi einungis haldið á 57,7 ma.kr., eða 4,6% af markaðsvirði skráðra hlutabréfa, en 

fagfjárfestar á 1,193,9 ma.kr., eða 95,4% í árslok.127  

Í þessu sambandi mun Bankasýsla ríkisins sérstaklega líta til frumútboðs á hlutum í Arion banka, sem 

fór fram í júní 2018, og frekari almennu útboði, sem fór fram í apríl 2019. Þá mun stofnunin einnig líta 

til núverandi samsetningar á hluthöfum þess banka. Er það af þeim augljósu ástæðum að um er að 

ræða fyrirtæki, sem er í sömu atvinnugrein, er svipað að stærð og þeirri staðreynd að stofnunin lítur á 

útboðsleið sem forgangsleið við sölu. Tafla D3 sýnir þátttöku fjárfesta í alþjóðlegum útboðum Arion 

banka og Marel frá júní 2018 til júni 2019. Sýnir taflan annars vegar skiptingu fagfjárfesta og almennra 

fjárfesta og hins vegar eftir búsetu. Fagfjárfestum er svo skipt eftir því hvort að þeir teljist 

áhættuvarnar- eða vogunarsjóðir (e. hedge funds) eða aðrir fagfjárfestar (e. long only investors). Er 

ljóst að þátttaka fagfjárfesta er mest, en skipting innlendra og erlendra fjárfesta er jafnari, a.m.k. i 

                                                           

126 Heimild: Kauphöll Íslands, Bankasýsla ríkisins. Miðar við stöðu 2. janúar, 2020.  
127 Hér er gert ráð fyrir því að til almennra fjárfesta teljist allir einstaklingar og ákveðinn hluti allra annarra aðila, 
en ekki neitt fyrirtæki annað en fjármálafyrirtæki. 
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tilfelli Arion banka. Mikil þátttaka erlendra fjárfesta í útboði Marels tengist því að það tengdist 

skráningu í kauphöll í Amsterdam. 

Tafla D3: Fjárfestar í nýlegum almennum alþjóðlegum útboðum hluta í íslenskum félögum (fjárhæðir 

í milljónum evra)128 

 Arion banki Arion banki Marel 
Útboðslýsing    
Tegund Frumútboð Síðari sala Skráning 
Útboðsfjárhæð  € 312  € 102  € 370  
Dags. 14. júní, 2018 3. apríl, 2019 6. júní, 2019 
    
Fjárfestar    
Áhættuvarnar - eða vogunarsjóðir 26% 28% 18% 
Aðrir fagfjárfestar 67% 71% 73% 
Almennir fjárfestar 7% 1% 9% 
  Samtals 100% 100% 100% 
    
Innlendir 25% 72% 6% 
Erlendir 75% 28%   94% 
  Samtals 100% 100% 100% 

 

Tafla D4 sýnir svo yfirlit yfir stærstu hluthafa Arion banka 12. febrúar sl., þ.e. alla hluthafa, sem halda 

á meira en 1,0% hlut.129 Hafði þá stærsti hluthafi bankans, Kaupþing, þegar selt alla hluti sína. Sýnir 

taflan að af samtals 16 hluthöfum, sem halda á meira en 1,0% hlut, eru tíu innlendir aðilar, sem halda 

á 34,2% hlut, og sex erlendir aðilar, sem halda á samtals 45,3% hlut. Stærstu hluthafar bankans eru 

annars vegar sex innlendir lífeyrissjóðir og hins vegar fjórir erlendir verðbréfa-, fjárfestingar- og 

fagfjárfestasjóðir, en stór hluti þeirra var áður í hópi leiðandi kröfuhafa í Kaupþingi. 

Tafla D4: Stærstu hluthafar Arion banka130 

 Innlendir Erlendir Samtals 
Lífeyrissjóðir 21,9% (6) 0,0% (0) 21,9% (6) 
Verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir 2,2% (1) 40,5% (4) 42,7% (5) 
Aðrir fagfjárfestar 10,1% (3) 4,8% (2) 14,9% (5) 
  Samtals 34,2% (10) 45,3% (6) 79,5% (16) 
    
Þar af fyrrum kröfuhafar í Kaupþingi 13,7% (3) 36,8% (3) 50,1% (6) 

 

Sú staðreynd að innlendir fagfjárfestar, sem eiga meira en 1,0% hlut í Arion banka, eigi um 

þriðjungshlut í bankanum gefur Bankasýslu ríkisins ákveðna vissu fyrir þátttöku þeirra í almennu útboði 

fimmtungshlutar í Íslandsbanka og einhliða skráningar á innlendum markaði. Afar erfitt er að segja um 

                                                           

128 Heimild: Bankasýsla ríkisins. 
129 Fjármálafyrirtækjum ber að „tilgreina á vefsíðu nöfn og hlutfallslegt eignarhald allra þeirra sem eiga umfram 
1% hlutafjár eða stofnfjár í fyrirtækinu á hverjum“, sbr. ákvæði 3. mgr. 19. gr. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki. 
130 Heimild: Bankasýsla ríkisins, Arion banki 12. febrúar, 2020. Fjöldi hluthafa í ( ).  
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áhuga erlendra fagfjárfesta á að eignast hluti í Íslandsbanka m.v. eignarhald á Arion banka, þar sem 

stór hluti þeirra kom úr hópi kröfuhafa Kaupþings. Aftur á móti verður að líta til þess að tveir erlendir 

fagfjárfestar, sem ekki komu úr hópi kröfuhafa, skráðu sig sem hornsteinsfjárfestar í frumútboði 

bankans í júní 2018. 

Innlendir fagfjárfestar 

Þeir innlendu fagfjárfestar, sem líklegastir eru til að taka þátt í útboðsleið, eru lífeyrissjóðir, verðbréfa, 

fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir og aðrir fagfjárfestar. Þeir myndu þá fjárfesta samhliða innlendum 

almennum fjárfestum og erlendum fagfjárfestum í frumútboðinu. Á þessari stundu er erfitt að segja til 

um áhuga innlendra fagfjárfesta að taka þátt í uppboðsleiðinni, en ljóst er á söluandvirði hlutarins að 

um það stóra fjárfestingu yrði um að ræða að nokkurs konar samsteypa (e. consortium) fjárfesta yrði 

ætíð um að ræða. 

Bókfært eigið fé hluthafa Íslandsbanka nam 177,6 ma.kr. þann 31. desember sl. Á sama tíma námu 

eignir lífeyrissjóða 4.958,9 ma.kr., eignir verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóða 910,3 ma.kr. og 

eignir vátryggingafélaga 258,4 ma.kr., þar af eignir skaðatryggingafélaga 239,0 ma.kr. og eignir 

líftryggingafélaga 19,4 ma.kr. Tafla D5 sýnir helstu eignir innlendra stofnanafjárfesta í árslok 2019 í 

samanburði við bókfært eigin fé hluthafa Íslandsbanka, sem var 177,6 ma.kr. 

Tafla D5: Eignir helstu fagfjárfesta á Íslandi í samanburði við eigið fé hluthafa Íslandsbanka 

31. desember 2019 (fjárhæðir í ma.kr.)131 

 Lífeyris- 
sjóðir 

Hlutabréfa- 
sjóðir 

Aðrir 
sjóðir 

Trygginga- 
félög 

 
Samtals 

Eignir fagfjárfesta:      
Hlutabréf   585,9    52,6    178,4    27,5    844,3  
Hlutdeildarskírteini   102,8    5,5    64,2    12,3    184,8  
Útlán   522,3    -      -      2,5    524,8  
Skuldabréf   1.969,4    0,0    338,2    109,1    2.416,6  
Sjóður   154,1    0,7    139,7    10,8    305,3  
Aðrar eignir   136,5    0,2    106,5    57,9    301,0  
  Innlendar eignir   3.471,0    58,9    826,9    220,0    4.576,8  
Hlutabréf og skírteini   1.427,7    13,8    9,3    10,2    1.461,0  
Útlán   0,4    -      -      -      0,4  
Skuldabréf   8,2    -      -      20,4    28,6  
Sjóður   22,1    -      0,6    0,0    22,7  
Aðrar eignir   29,4    -      0,8    7,7    38,0  
  Erlendar eignir   1.487,9    13,8    10,7    38,4    1.550,7  
    Samtals eignir   4.958,9    72,7    837,6    258,4    6.127,5  
      

Eigið fé hluthafa Íslandsbanka     

Fjárhæð   177,6    177,6    177,6    177,6    177,6  
Hlutfall af eignum 3,6% 244,3% 21,2% 68,7% 2,9% 

 

                                                           

131 Heimild: Seðlabanki Íslands.  
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Augljóst er að lífeyrissjóðir eru lang stærstir eigendur hlutabréfa á meðal stofnanafjárfesta. Þannig áttu 

þeir innlend hlutabréfa að fjárhæð 585,9 ma.kr. í árslok 2019. Þá áttu hlutabréfasjóðir einungis 52,6 

ma.kr., aðrir verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir 178,4 ma.kr. og tryggingafélög 27,5 ma.kr. 

Af öðrum verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðum héldu sjóðir um sérhæfðar fjárfestingar á 

128,5 ma.kr. Ef litið er eingöngu til lífeyrissjóða, þá samsvarar bókfært eigið fé hluthafa Íslandsbanka 

3,6% af eignum þeirra, en 2,9% af eignum innlendra fagfjárfesta, ef einnig er horft til verðbréfa-, 

fjárfestingar- og fagfjárfestasjóða og tryggingarfélaga.  

Tafla D6 sýnir mögulegt söluandvirði 20%, 50% eða 100% eignarhlutar í Íslandsbanka á 

hlutafjármargfaldara á bilinu milli 0,6x og 1,0x í samanburði við eignir ofangreindra stofnanafjárfesta. 

Þannig gæti söluandvirði 20% eignarhlutar legið á bilinu 21,3 ma.kr. til 35,5 ma.kr. og myndi það 

samsvara 2,5% til 4,2% af innlendum hlutabréfum þeirra, 0,5% til 0,8% af innlendum eignum þeirra, 

0,9% til 1,4% af hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum þeirra og einungis 0,3% til 0,6% af öllum eignum 

þeirra. Er ljóst að innlendir stofnanafjárfestar myndu því auðveldlega ráða við að eignast 

fimmtungshlut í bankanum án þess að breyta mikið fjárfestingarstefnu sinni. Aftur á móti ef seldur yrði 

allur eignarhlutur í Íslandsbanka gæti eignarhluturinn numið 12,6% til 21,0% af innlendum hlutabréfum 

og 1,7% til 2,9% af heildareignum.  

Tafla D6: Söluandvirði eignarhlutar í Íslandsbanka m.v. eignir innlendra fagfjárfesta 

(fjárhæðir í ma.kr.)132 

 20% hlutur 50% hlutur 100% hlutur 
Hlutafjármargfaldari 0,6x til 1,0x 0,6x til 1,0x 0,6x til 1,0x 
    
Mögulegt söluandvirði eignarhlutar 21,3 til 35,5  53,3 til 88,8 106,6 til 177,6 
    
Innlendum hlutabréfum 2,5% til 4,2% 6,3% til 10,5% 12,6% til 21,0% 
Innlendum eignum 0,5% til 0,8% 1,2% til 1,9% 2,3% til 3,9% 
Hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum 0,9% til 1,4% 2,1% til 3,6% 4,3% til 7,1% 
Samtals eignum 0,3% til 0,6% 0,9% til 1,4% 1,7% til 2,9% 

 

Ljóst er að fræðilega séð er bolmagn innlendra fagfjárfesta til að eignast sams konar hlut og þeir eiga í 

öðrum skráðum félögum fyrir hendi um þessar mundir. Ljóst er þó að þeir muni ekki halda á svo stórum 

hlut, ef t.d. er litið til eignarhalds lífeyrissjóða. Þrátt fyrir að lífeyrissjóðum sé heimilt að binda allt að 

10% heildareigna sinna í fjármálagerningum sama útgefanda, sbr. ákvæði 1. mgr. 36. gr. c  laga nr. 

129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, binda lífeyrissjóðir mun lægri 

fjárhæð sem hlutfall af heildareignum.133 Tafla D7 sýnir þrjá stærstu eignarhluti fjögurra stærstu 

lífeyrissjóðanna m.v. eignir þeirra í árslok 2018, en gera má ráð fyrir því að eignarhutur í Íslandsbanka 

yrði með stærstu eignum sjóða þegar litið er til einstakra félaga. Sýnir taflan að stærsti eignarhlutur 

hvers sjóðs hafi numið á bilinu 1,8% til 3,5% af heildareignum, en þriðji stærsti eignarhlutur á billinu 

                                                           

132 Heimild: Bankasýsla ríkisins 
133 Samkvæmt ákvæðum 2. mgr. er lífeyrissjóði einnig heimilt að binda allt að 10% af eignum sínum í sértryggðum 
skuldabréfum sama útgefanda. 
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0,9% til 1,4%. Ef innlendir lífeyrissjóðir myndu ráðstafa 1% af eignum sínum m.v. árslok 2019 til 

fjárfestingar í hlutabréfum í Íslandsbanka væri fjárfestingargeta þeirra þannig 49,6 ma.kr. 

Tafla D7: Þrír stærstu eignarhlutir lífeyrissjóða í félögum sem hlutfall af heildareignum í árslok 

2018134 

 LSR 
A-deild 

LSR 
B-deild 

Lífeyrissjóður 
verslunarmanna 

Gildi 
lífeyrissjóður 

Birta 
lífeyrissjóður 

1 2,0% 1,8% 3,5% 3,1% 2,7% 
2 1,6% 1,8% 1,1% 2,4% 0,9% 
3 1,1% 1,4% 1,1% 1,4% 0,9% 
  Alls 4,7% 5,0% 5,8% 6,9% 4,6% 

 

Bankasýsla ríkisins kannaði að lokum fjárfestingarstefnu fimm stærstu lífeyirssjóða landssins fyrir árið 

2020.135 Gefur greining stofnunarinnar til kynna að sjóðirnir hafi nægjanlegt svigrúm til viðbótar 

fjárfestingar í hlutabréfum félaga miðað við samsetningu eignasafns samtryggingadeilda þeirra 30. 

september sl. 

Innlendir almennir fjárfestar 

Innlendir almennir fjárfestar eru þátttakendur á markaði fyrir skráð hlutabréf með þrennum hætti.  

Í fyrsta lagi eru einstaklingar óbeinir þátttakendur, sem sjóðsfélagar í lífeyrissjóðum landsins. Í árslok 

2019 héldu lífeyrissjóðir á 585,9 ma.kr. í innlendum hlutabréfum. Eins og kom fram hér á undan hefur 

sá hlutur vaxið myndarlega undanfarin ár.  Í öðru lagi eru þeir þátttakendur í gegnum verðbréfa-, 

fjárfestingar- og fagfjárfestasjóði, sem eigendur hlutdeildarskrírteina í sjóðunum. Í árslok 2019 héldu 

þessir sjóðir á 231,0 ma.kr. í innlendum hlutabréfum, en af þeim héldu hlutabréfasjóðir á einungis 58,1 

ma.kr. Í árslok 2019 héldu heimili landsins á samtals 234,7 ma.kr. af hlutdeildarskírteinum í þessum 

sjóðum. Tafla D8 sýnir þróun á eignarhaldi heimila á hlutdeildarskírteinum í slíkum sjóðum. Sýnir hún 

að á meðan hlutabréfasjóðir hafi minnkað, hafa heimilin aukið við sig sem eigendur 

hlutdeildarskírteina. 

Tafla D8: Hlutdeild heimila sem eigendur hlutdeildarskírteina í verðbréfa-, fjárfestingar- og 

fagfjárfestasjóðum (fjárhæðir í ma.kr.)136 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Hlutabréfasjóðir   115,2    100,7    77,6    60,3    72,5  
Aðrir sjóðir   415,2    624,6    630,5    628,4    701,8  
  Samtals hlutdeildarskírteini   530,4    725,4    708,1    688,8    774,3  
      

Heimili   167,6    175,5    199,5    207,5    234,7  
Aðrir eigendur   362,8    549,8    508,6    481,3    539,6  
  Samtals hlutdeildarskírteini   530,4    725,4    708,1    688,8    774,3  
      

                                                           

134 Heimild: Ársskýrslur viðkomandi lífeyrissjóða fyrir árið 2018. 
135 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (A-deild og B-deild), Lífeyrissjóður verslunarmanna, Gildi lífeyrissjóður, Birta 
lífeyrissjóður og Brú lífeyrissjóður. 
136 Heimild: Seðlabanki Íslands. 
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Hlutur heimila 31,6% 24,2% 28,2% 30,1% 30,3% 
Í þriðja lagi eru innlendir almennir fjárfestar beinir þátttakendur sem fjárfestar í skráðum hlutabréfum. 

Þátttaka þeirra er aftur á móti ekki mikil, en þeir héldu á einungis 4,6% af skráðum hlutabréfum í árslok 

2019. Hefur þátttaka innlendra almenna fjárfesta einnig farið minnkandi á síðustu árum, eins og mynd 

D9 og mynd D10 sýna. Mynd D9 sýnir fjölda framteljenda úr hópi einstaklinga og heimila á árunum 

2000 til 2018. Sýnir myndin annars vegar framteljendur með arð af hlutabréfum og hins vegar með 

vexti af innstæðum í banka. Árið 2000 voru 42.668 framteljendur með arð af hlutabréfum en 52.503 

framteljendur með vexti af innstæðum. Á árunum 2007 til 2009 stór fækkaði framteljendum með arð 

af hlutabréfum, eða úr 42.631 niður í 5.725, en framteljendum með vexti af innstæðum fjölgaði að 

sama skapi, eða úr 72.424 í 171.247. Á árinu 2018 voru einungis 14.741 einstaklingar með arð af 

hlutabréfum, í samanburði við 217.138 framteljendur með vexti af innstæðum.  

Mynd D9: Framteljendur með arð af hlutabréfum og vexti af innstæðum í bönkum 2000 til 2018 

(í þúsundum)137 

 

Mynd D10 sýnir þróun á fjölda framteljenda sem áttu hlutabréf og fjölda einstaklinga sem áttu skráð 

hlutbréf í árslok á árunum 2006 til 2019. Sýnir hún mikla fækkun á eigendum skráðra hlutabréfa og 

rímir þannig einnig við niðurstöður myndarinnar hér á undan. Einstaklingar eiga fjölda hlutafélaga, en 

eftir því sem fjöldi einstaklinga sem á skráð hlutabréf í kauphöll fækkar, þá minnkar fjöldi framteljenda 

með arð af hlutabréfum. Á þessu tímabili fækkaði framteljendum með hlutabréf úr 58.755 árið 2006 

niður í 54.675 í árslok 2018, eða um einungis 3.952. Sú mikla fækkun sem átti sér stað á milli áranna 

2009 og 2010 gekk að einhverju leyti til til baka í kjölfar þeirrar fjölgunar sem átti sér stað á milli áranna 

2011 og 2012. Á þessu tímabili fækkaði aftur á móti einstaklingum, sem héldu á skráðum hlutabréfum, 

um 48.165, eða úr 56.775 í árslok 2006 niður í 8.327 í árslok 2019. Var mesta fækkunin á árinu 2009.   

                                                           

137 Heimild: Ríkisskattstjóri. 
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Mynd D10: Eigendur hlutabréfa 2006 til 2019 (í þúsundum)138 

 

Skýrt dæmi um minnkandi eignarhald almennra fjárfesta innanlands í skráðum hlutabréfum má sjá í 

fækkun hluthafa stærstu félaga á markaði. Í árslok 2006 var Kaupþings banki hf. verðmætast félag á 

markaði og hafði þá 31.730 hluthafa. Til samanburðar voru einungis 2.491 hluthafar í Marel í árslok 

2018. 

Bankasýsla ríkisins vakti athygli á dvínandi þátttöku einstaklinga í stöðuskýrslu um Landsbankann í 

janúar 2016.  Benti stofnunin á það að til að auka þátttöku þeirra á almennum hlutabréfamarkaði mætti 

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 skattaívilnanir hafi 

haft mikil áhrif á framþróun innlends hlutabréfamarkaðar á níunda og tíunda áratug síðustu aldar.139 

Má leiða að því líkum að mikil þátttaka almennings í frumútboði á hlutum í FBA árið 1998 megi að 

einhverju leyti rekja til þessara ívilnana, en alls skráðu 10.734 einstaklingar sig fyrir hlut í útboðinu.  

  

                                                           

138 Heimild: Ríkisskattstjóri, Verðbréfamiðstöð Íslands hf. 
139 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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Erlendir fagfjárfestar 

Inngangur 

Augljóst er að erlendir fagfjárfestar hafa mikið bolmagn til að fjárfesta í eignarhlutum í Íslandsbanka. 

Erlendir þátttakendur í útboðsleið yrðu aðallega erlendir verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóðir, 

eins og dæmin við frumútboð og sölu frekari hluta í Arion banka sanna. Aftur á móti yrðu líklegustu 

erlendu þátttakendur í uppboðsleið annars vegar fjármálafyrirtæki, sem gætu eignast allt hlutafé í 

Íslandsbanka, og hins vegar framtakssjóðir (e. private equity funds), sem sérhæfðu sig í fjárfestingum í 

fjármálafyrirtækjum, og þá jafnvel minnihluta, eins og sala á evrópskum bönkum hefur sannað. 

Erlendir fagfjárfestar í útboðsleið 

Áhugi erlendra fagfjárfesta á að fjárfesta í innlendum hlutabréfum mun verða grundvallaður á nokkrum 

þáttum, sem tengjast jöfnum höndum væntri arðsemi undirliggjandi félags og væntum hagvexti á 

Íslandi. 

Munu erlendir fagfjárfestar sérstaklega líta til samanburðar við önnur lönd í þessu sambandi. Áhugi 

fjárfesta sem leita að vaxtartækifærum (e. growth investors) mun aðallega endurspegla áætluðum 

hagvexti á Íslandi í samanburði við önnur lönd, sem þeir fjárfesta í, á meðan áhuga annarra fjárfesta 

(e. value investors) mætti e.t.v. rekja til verðmats á íslenskum hlutabréfum í samanburði við aðra 

markaði. Þá er líklegt að erlendar hlutabréfa vísitölur muni í auknum mæli taka inn íslensk hlutabréf. Í 

september 2019 varð Ísland meðlimur í einni af undirvísitölum FTSE Russell (FTSE Frontier Index), eftir 

að hafa verið til athugunar í eitt ár. Þann 31. janúar sl. nam hlutdeild íslenskra hlutabréfa í vísitölunni 

6,0%. Þá er Ísland á athugunarlista (e. review list) Morgan Stanley Capital International (MSCI) og gæti 

verið tekið inn í sams konar undirvísitölu síðar á þessu ári. Þá má ekki líta framhjá því að eftir að nýju 

alþjóðlegu uppgjörskerfi fyrir verðbréfa viðskipti verður komið á síðar á þessu ári, að frekari hindrunum 

á þátttöku erlendra fjárfesta í íslenskum hlutabréfum verður rutt úr vegi. Verður þá innleidd ný evrópsk 

löggjöf um samræmt verklag verðbréfauppgjörs innan Evrópu á grundvelli reglugerðar (EB) nr. 

909/2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar. Loksins ber að 

nefna að ef hlutir í Íslandsbanka verða seldir með útboðsleið gæti verið um að ræða eina frumútboð á 

hlutum í evrópskum banka, sem gæti aukið eftirspurn eftir hlutum í bankanum. 

Að þessu sögðu verður einnig að líta til þeirra þátta, sem gæti leitt til minni þátttöku erlendra 

fagfjárfesta í útboði. Í fyrsta lagi verður að líta til spár um dvínandi hagvöxt hér á landi m.v. undanfarin 

ár. Þannig var hagvöxtur á Íslandi hærri en að meðaltali í heiminum á árunum 2015 til 2018. Mynd D10 

sýnir fjárfestingar erlendra aðila í innlendum hlutabréfum og hagvöxt á Íslandi m.v. meðaltal í 

heiminum frá 2011 til 2019. Sýnir hún glöggt fylgni þar á milli. Hagvöxtur á Íslandi var hlutfallslega 

mestur árið 2016, en erlendar fjárfestingar mestar ári síðar. Lækkuðu erlendar fjárfestingar með 

dvínandi hagvexti frá 2017 til 2019 og seldu erlendir fjárfestar hlutabréf fyrir 19,2 ma.kr. á síðasta ári, 

þegar hagvöxtur á Íslandi var 2,2% undir meðaltali í heiminum.  
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Mynd D10: Fjárfestingar erlendra aðila í innlendum hlutabréfum og hagvöxtur á Íslandi m.v. meðaltal 

í heiminum (fjárhæðir í ma.kr.)140 

 

Nú liggur fyrir að skv. spá AGS frá því í lok október á síðasta ári að hagvöxtur muni verða lægri á Íslandi 

en að meðaltali í heiminum, eins og áður hefur komið fram. Í umfjöllun Markaðarins þann 26. febrúar 

sl. kom fram að margir af virkustu erlendum fagfjárfestum í innlendum hlutabréfum hefðu dregið úr 

eignarhaldi sínu frá árslokum 2019. Kom fram að af þeim 16 félögum með skráð hlutabréf, sem voru 

tekin til umfjöllunar, höfðu fjárfestarnir minnkað við sig í 15 félögum. Samkvæmt útreikningum 

Bankasýslu ríkisins liggur nærri að þeir hafi selt fyrir 16,2 ma.kr., ef miðað er við markaðsvirði þessara 

16 félaga í árslok 2018. Til samanburðar var samtals fjárfesting erlendra aðila í innlendum hlutabréfum 

neikvæð um 19,2 ma.kr. á árinu 2019 skv. gögnum Seðlabanka, sem vísað var til hér á undan. 

Erlendir fagfjárfestar í uppboðsleið 

Tvenns konar erlendir fagfjárfestar gætu sýnt áhuga á að fjárfesta í hlutum í Íslandsbanka, ef 

eignarhlutir verða seldir með uppboðsleið. Væri annars vegar um að ræða framtakssjóði (e. private 

equity funds), sem sérhæfa sig í fjárfestingum í fjármálafyrirtækjum, og hins vegar erlenda banka. 

Óþarfi er að fjölyrða um bolmagn þessara fjárfesta, sem er gríðarlegt. Áhugi erlendra banka og 

alþjóðlegra framtakssjóða að fjárfesta í eignarhlut í Íslandsbanka mun aftur á móti einungis koma í ljós 

þegar formlegt söluferli hefst og söluráðgjafar stofnunarinnar setja sig í samband við slíka fjárfesta. 

Margir framtakssjóðir hafa fjárfest í hlutabréfum í evrópskum bönkum. Þannig hafa t.d. sjóðir í rekstri 

hjá fagfjárfestum eins og Apollo Global Management LLC, The Blackstone Group L.P („Blackstone“) og 

Warburg Pincus LLC fjárfest í starfandi bönkum í Eystrasaltslöndum, Belgíu og í Þýskalandi. Þá hafa 

                                                           

140 Heimild: Seðlabanki Íslands, AGS, Bankasýsla ríkisins. Fylgni (r) = 0,37 
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evrópskir einkaframtakssjóðir, þ.m.t. stærstu sjóðir á Norðurlöndum, fjárfest í starfandi bönkum og í 

fyrirtækjum í greiðslumiðlun.141 Sem dæmi má nefna að hópur fjárfesta undir forustu Blackstone 

eignuðust 60% hlut í Luminor Group AB („Luminor“), sem er einn stærsti banki í Eystrasaltslöndunum, 

af Nordea Bank Abp („Nordea“) og DNB BANK ASA („DNB”). Í minnisblaði Bankasýslu ríkisins til 

starfshóps um Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið um mögulega fjárfesta á eignarhlutum 

íslenska ríkisins í Íslandsbanka hf. og Landsbankanum hf. dags. 7. nóvember 2018 kom þó fram að 

athuga verði vandlega viðmið um dreift eignarhald, ef selja ætti allan eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka 

til slíkra fjárfesta, enda ekki um aðila sem séu í dreifðri eignaraðild. 

Aftur á móti hafa fjárfestingar og yfirtökur banka í Evrópu á bönkum í öðrum löndum, innan sem utan 

Evrópu, vera afar fágætar. Liggja margar ástæður þar að baki. Í fyrrgreindu minnisblaði stofnunarinnar 

kom m.a. fram að bitur reynsla væri af fyrri yfirtökum og að bankar væru í auknum mæli að líta til þess 

að styrkja stöðu á eigin heimamarkaði. Er sala DNB og Nordea á Luminor gott dæmi um framkvæmd 

slíkrar stefnu. Þannig kom eftirfarandi fram í minnisblaðinu frá 7. nóvember 2018: „Bankasýsla ríkisins 

telur lítið sem bendir til þess að sala til erlendra viðskiptabanka sé möguleg söluaðferð að svo stöddu 

og hefur sú skoðun verið að mestu leyti staðfest undanfarin misseri með reglulegum samskiptum við 

alþjóðlega fjárfestingarbanka. Aftur á móti má færa rök fyrir því að stofnuninni beri að kanna til hlítar, 

með hliðsjón af markmiði um að auka virka samkeppni á fjármálamarkaði, hvort til staðar sé áhugi 

erlendra viðskiptabanka á kaupum. [..] Þrátt fyrir að ekki sé líklegt að svo stöddu að slík sala myndi bera 

árangur, hefur Bankasýsla ríkisins þó bent á að stór norrænn banki, sem styðst við innramatsaðferð, 

geti haft fjárhagslegan ávinning af því að kaupa íslenskan banka og breyta honum í útibú.142 Með slíkri 

sölu væri einnig mögulegt að íslenska ríkið fengið hluta af þeim ávinningi, sem og þeim ávinningi 

kaupanda að fá alger yfirráð yfir félaginu (e. control premium).“ Telur stofnunin þessi sjónarmið enn í 

fullu gildi.  Að lokum ber að nefna að erlendir bankar eru þegar lánveitendur til stórra íslenskra félaga 

og gæti sú staðreynd dregið úr áhuga þeirra að eignast banka á Íslandi.143 

 

  

                                                           

141 Mikilvægt er að taka fram að hér er ekki verið að vísa til sjóða, sem sérhæfa sig í fjárfestingum í bönkum, sem 
eru í endurskipulagningu, eða í vanskilalánum (e. non-performing loans, NPL). 
142 Hér ber að geta þess að innramatsaðferð nær til útreiknings á áhættugrunni, en ekki viðbótarkrafna eða 
eiginfjárauka, eins og t.d. sveilfujöfnunarauka.  
143 Í svari Bankasýslu ríkisins við spurningum starfshóps um Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið frá 18. 
júní 2018 áætlaði stofnunin að hlutur erlendra banka í fyrirtækjalánum hefði verið 8,5% í árslok 2017 á grundvelli 
upplýsinga frá Alþjóðagreiðslubankanum og ársreikningum bankanna. 
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 Staða fjármálafyrirtækis sem álitlegur fjárfestingarkostur 

Mat á fjórða viðmiði Bankasýslu ríkisins („að rekstur, afkoma, fjárhagsskipan og stjórnarhættir 

viðkomandi fjármálafyrirtækis bendi til þess að fjármálafyrirtækið geti talist álitlegur 

fjárfestingarkostur“) verður alltaf mun huglægara heldur en á hinum þremur viðmiðum. Verður nú 

fjallað nánar um þessa þætti.  

Rekstur Íslandsbanka frá stofnun í október 2008 hefur gengið vel. Bankinn endurskipulagði allt lánasafn 

sitt, styrkti markaðsstöðu sína m.a. með yfirtöku á Byr sparisjóði hf., jók skilvirkni í rekstri með 

sameiningu útibúa og hefur þróað stafrænar lausnir til að bæta þjónustu sína við viðskiptavini. Frá 

árslokum 2009 til 2019 hefur eigið fé hluthafa bankans aukist úr 91,3 ma.kr. í 177,6 ma.kr. og 

eiginfjárhlutfall úr 19,8% í 22,4%. Á þessum tímabili hefur bankinn greitt hluthöfum sínum arð að 

samtals fjárhæð 81,3 ma.kr., en þar af var hlutur ríkissjóðs 66,7 ma.kr. Í samanburði við aðra evrópska 

banka er eiginfjárstaða bankans sterk og hlutfall útlána í vanskilum lágt. 

Afkoma bankans á fyrstu árum eftir stofnun einkenndist af einskiptisliðum. Síðan 2016 hefur arðsemi 

eigin fjár hluthafa bankans aftur á móti lækkað, en arðsemi hluthafa nam 4,8% á árinu 2019. Eins og 

fram hefur komið hér á undan eru fyrirliggjandi breytingar á laga- og regluverki, sem ættu að auka 

arðsemi bankans úr 4,8% í 6,2%. 

Fjárhagsskipan Íslandsbanka hefur batnað undanfarin ár, bæði m.t.t. styrkleika og skilvirkni. Styrkur 

eigin fjár Íslandsbanka endurspeglast í háu hlutfalli almenns eigin fjár í þætti 1 og háu vogunarhlutfalli 

í samanburði við aðra evrópska banka. Má rekja það m.a til þeirrar staðreyndar að Íslandsbanki notast 

við staðlaða aðferð við mat á útlánaáhættu, eins og önnur íslensk fjármálafyrirtæki. Eftir að ríkissjóður 

eignaðist allt hlutafé í bankanum batnaði einnig skilvirkni eigin fjár bankans, en í kjölfar yfirtökunnar 

greiddi bankinn út 27,0 ma.kr. í sérstaka arðgreiðslu. Í árslok 2019 hafði Íslandsbanki svigrúm til 

útgreiðslu arðs, en hún yrði aðallega fjármögnuð með útgáfu víkjandi láns í viðbótar eigin fjár þætti 1.  

Ekki þarf að fjölyrða um stjórnarhætti Íslandsbanka, sem lýtur ströngum reglum samkvæmt kröfum 

eftirlitsaðila. Þá þarf bankinn að starfa í samræmi við eigandastefnu ríkisins, sem setur honum 

viðbótarkröfur. Ljóst er þó að bæta þarg vænta arðsemi bankans á næstu misserum, þannig að hún 

verði álitleg fyrir tilvonandi fjárfesta þegar kemur að sölu eignarhluta. Þar sem bankinn hefur í langri 

sögu sinni verið í eigu einkaaðila með skráð hlutabréf á markað og er nú annað stærsta 

fjármálafyrirtæki landsins er ljóst að hann ætti að vera álitlegur fjárfestingarkostur fyrir þá sem vilja 

eignast hluti í félagi svo nátengdu íslensku hagkerfi. 

  



93 
 

 Samantekt 

Af umfjölluninni hér á undan er ljóst að innlendir fjárfestar, þ.e. bæði fagfjárfestar og almennir 

fjárfestar, og erlendir fjárfestar hafa nauðsynlegt bolmagn til að eignast hlut í Íslandsbanka, ef þeir taka 

þátt í útboðsleið á hlutum í bankanum. Erlendir fagfjárfestar hafa að sama skapi bolmagn til að eignast 

hlut í bankanum, ef þeir taka þátt í uppboðsleið. 

Ætla má að áhugi innlendra fjárfesta, þ.e. hvort tveggja fagfjárfesta og almennra fjárfesta, að eignast 

eignarhlut í Íslandsbanka verði fyrir hendi, ef þeir verða seldir með útboði. Í fyrsta lagi er markaður 

fyrir skráð hlutabréf á Íslandi lágur m.v. VLF. Er það augljóst af samanburði við hin Norðurlöndin. Má 

þannig álykta að vægi innlendra hlutabréfa í fjáreignum fagfjárfesta og almennra fjárfesta sé of lítið 

m.v. aðrar fjáreignir. Þannig hefur verið takmarkað framboð af nýjum skráðum hlutabréfum undanfarin 

ár. Þá hafa stærstu fagfjárfestar innanlands, þ.e. lífeyrissjóðirnir, í auknum mæli beint innlendum 

fjárfestingum sínum í útlán til heimila og hlutafjár fjárfestingum sínum erlendis með fjárfestingum í 

hlutdeildarskírteinum. Fjöldi einstaklinga á meðal almennra fjárfesta, sem á skráð hlutabréf er mjög 

lágur. En lækkandi vextir gætu þó örvað fjárfestingu í innlendum hlutabréfum. Í öðru lagi ættu innlendir 

fjárfestar vilja eignast hlutabréf í félagi sem væri á meðal þriggja stærstu í kauphöll með tilheyrandi 

seljanleika. Þrátt fyrir að vægi skráðra banka m.v. markaðsvirði félaga sé hærra á Íslandi en á hinum 

Norðurlöndunum, er markaðsvirði skráðra íslenskra banka lægra m.v. VLF en vægi banka á hinum 

Norðurlöndunum, sbr. mynd D11. Gefur þetta til kynna að fjárfestingar í Íslandsbanka geti gefið 

innlendum fjárfestum svipuð váhrif (e. exposure) og fjárfesta í skráðum bönkum annars staðar. 

Mynd D11: Markaðsvirði skráðra banka m.v. markaðsvirði skráðra félaga og VLF 2019144 

  

                                                           

144 Heimild: Nasdaq, Oslo Børs og Bankasýsla ríkisins. Sýnir markaðsvirði banka og skráðra félaga í árslok 2019 og 
VLF ársins 2019. Tölur fyrir öll skráð félög í kauphöllinni í Oslo. 
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Viðauki E: Kostnaðaráætlun 

 Inngangur 

Rekstrarkostnaður Bankasýslu ríksins var 79,6 m.kr. á árinu 2019. Starfsmenn stofnunarinnar eru þrír, 

þ.e. forstjóri, sérfræðingur í eignarstýringu og lögfræðingur. Rekstrarkostnaði hefur undanfarin ár verið 

haldið í algjöru lágmarki. Þegar undirbúningur var hafinn að sölumeðferð á Landsbankanum haustið 

2015 voru stöðugildi stofnunarinnar fjögur og fyrirhugað að ráða einn starfsmann til viðbótar við 

almenn skrifstofustörf og utanumhald. Voru fjárheimildir stofnunarinnar fyrir árið 2016 því 97,1 m.kr. 

en stofnunin var rekin fyrir mun minni fjárhæð þar sem söluferlinu var frestað. Stofnunin telur að árleg 

fjárútlát hennar verði ekki lægri en þessi fjárheimild, framreiknuð með hliðsjón af verðhækkunum. 

Nauðsynlegt verður t.d. að ráða einn starfsmann til viðbótar.  

Bankasýsla ríkisins, sem umsjónaraðili með sölu, og ráðherra, sem seljandi eignarhlutanna fyrir hönd 

ríkissjóðs, munu einnig óhjákvæmilega þurfa að taka á sig fjárskuldbindingar vegna 

sölumeðferðarinnar. Eins og bent hefur verið á gæti t.d. Bankasýsla ríkisins þurft að ráða til sín 

fjármálaráðgjafa (mögulega saman með fjármála- og efnahagsráðuneytinu) áður en að ráðherra tekur 

ákvörðun um að hefja sölumeðferð, sbr. ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 155/2012. Af þeim sökum er 

mikilvægt að ráðuneytið og stofnun eigi samráð um ráðstöfun og skiptingu útgjalda ríkissjóðs vegna 

sölumeðferðar. 

Í þessum viðauka verður gerð grein fyrir viðeigandi lögum, reglum og venjum vegna kostnaðar við sölu 

eignarhluta, viðmiðum Bankasýslu ríkisins um skiptingu og greiðslu kostnaðar, samanburði á kostnaði 

við sambærilegar sölur á eignarhlutum og frumkostnaðaráætlun. Þar sem endanlegur kostnaður, sem 

mun falla á ríkissjóð, er ekki ljós á þessari stundu, ber að taka frumkostnaðaráætlun með fyrirvara. Þá 

er mikilvægt að birta ekki opinberlega á þessari stundu nákvæm kostnaðarviðmið, þar sem verð á 

ráðgjafaþjónustu verður einn af þeim þáttum sem ráða hvaða ráðgjafar verða fyrir valinu. Tilhögun á 

fjármögnun útgjalda verður ákveðin í samráði við fjármálaráðuneytið. 

 Ráðning ráðgjafa 

Eins og komið hefur fram hér á undan áætlar Bankasýsla ríkisins að njóta aðstoðar Ríkiskaupa í 

ráðningarferli. Ákvörðun um endanlegar ráðningar ráðgjafa verður hins vegar á forræði 

stofnunarinnar. 

Ráðning ráðgjafa af hálfu Bankasýslu ríkisins mun ekki þurfa að fara eftir lögum nr. 120/2016 um 

opinber innkaup þar sem undantekningarheimildir eiga við. Samkvæmt ákvæði i. liðar 11. gr. laganna 

eru samningar vegna „[f]jármálaþjónustu í tengslum við útgáfu, sölu, kaup eða aðilaskipti að 

verðbréfum eða öðrum sambærilegum fjármálagerningum“ undanskildir gildissviði laganna. Af þeim 

sökum þarf ráðning fjármálaráðgjafa og söluráðgjafa ekki að fara eftir téðum lögum. Það er hins vegar 

skilningur Bankasýslu ríkisins að sú lögfræðiþjónusta, sem stofnunin mun falast eftir, falli almennt undir 

lög nr. 120/2016. En þar sem  viðmiðunarfjárhæð vegna  innkaupa á sértækri þjónustu samkvæmt VIII. 

kafla laganna (lögfræðiþjónusta fellur þar undir), er fremur há í samhengi við þá þjónustu sem 
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stofnunin áætlar að afla, eða kr. 97.575.000, er það niðurstaða stofnunarinnar að ekki sé nauðsynlegt 

að auglýsa eftir lögfræðiþjónustu skv. lögum nr. 120/2016.145  

Bankasýsla ríkisins mun samt sem áður þurfa að fara eftir almennum viðmiðum um kaup á þjónustu og 

auglýsa opinberlega eftir áhugasömum ráðgjöfum, bæði innanlands og erlendis, og ráða ráðgjafa eftir 

fyrirfram gefnum viðmiðum. Íslandsbanki mun taka þátt í því ferli að ráða sameiginlegan lögfræðilegan 

ráðgjafa, þar sem hann mun bera stóran hluta af kostnaði við ráðgjöf þeirra. Jafnframt þarf bankinn að 

gæta að því við ráðningu hvers kyns ráðgjafa í þessu ferli að gæta hagkvæmni, jafnræðis og gagnsæis, 

sbr. e. liður viðmiða 4.5 (Starfshættir og vinnulag) í eigandastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki.  

 Viðmið um skiptingu og greiðslu kostnaðar 

Bankasýslu ríkisins ber í sínu starfi að fara vel með fjármuni ríkissjóðs, með því að hámarka 

endurheimtur og ávöxtun fjárframlaga við sölu eignarhluta og lágmarka rekstrarkostnað sinn sem og 

kostnað tengdan sölu á eignarhlutum. Í ljósi þeirra ríku fjárhagslegu hagsmuna sem um ræðir er þó 

mikilvægt að kalla til verksins færustu ráðgjafa, en það gæti kallað á hærri kostnað vegna sölunnar en 

ella. Eins og áður hefur komið fram er einnig mikilvægt að Bankasýsla ríkisins og Íslandsbanki 

sammælist um skiptingu og greiðslu kostnaðar. Eftirfarandi eru sjónarmið stofnunarinnar varðandi 

tilhögun á skiptingu og greiðslu kostnaðar: 

 Í fyrsta lagi að hafa stjórn á kostnaði. Þessu markmiði er unnt að ná með því að Bankasýsla ríkisins 

hefði sem mest forræði á stjórnun verkefnisins. Þannig er einnig tryggt að stofnunin geti fylgst vel 

með uppsöfnuðum kostnaði og gætt að hagsmunárekstrum sem upp gætu komið.146 

 Í öðru lagi að ráða til verksins hæfustu ráðgjafa, m.a. í ljósi þeirra ríku fjárhagslegu hagsmuna, sem 

í húfi eru. 

 Í þriðja lagi að láta Íslandsbanka bera þann kostnað, sem á með réttu að falla á bankann. Í samhliða 

söluferli, sem er kostnaðarsamara en einbreitt söluferli, fellur nær allur viðbótarkostnaður á 

félagið, eins og kostnaður við gerð áreiðanleikakannana af hálfu endurskoðenda. Ef sala á 

eignarhlut endar með samruna við annað félag, mætti einnig færa rök fyrir því að Íslandsbanki 

myndi bera allan kostnaðinn við samrunann, þ.m.t. þóknun til söluráðgjafa og þóknun til lögmanna 

vegna gerð kaupsamnings. Þá félli því sem næst enginn kostnaður á ríkissjóð að undanskildum 

kostnaði vegna sjálfstæðs fjármálaráðgjafa stofnunarinnar (og ráðuneytisins). Ef sala á eignarhlut 

endar með útboði, mun kostnaður vegna söluþóknunar óhjákvæmilega falla á ríkissjóð sem 

seljanda. Í þessu sambandi má þó benda á að Íslandsbanki mun þurfa að bera allan kostnað vegna 

gerðar skráningarlýsingar. Allur kostnaður vegna sölumeðferðar fellur á endanum í raun á ríkissjóð, 

þar sem ríkissjóður er eigandi alls hlutafjár í bankanum. Þrátt fyrir að ekki þurfi að gæta að vernd 

minnihluta eigenda hér, er mikilvægt að Íslandsbanki beri kostnað vegna sölunnar sem er í 

samræmi við ábata bankans að hafa hluti skráða á skipulegum markaði. Augljós ávinningur er fyrir 

bankann að hlutir í honum verði skráðir á skipulegum markaði. Annars vegar verður auðveldara að 

                                                           

145 Sjá ákvæði 4. gr. reglugerðar nr. 178/2018 um auglýsingu innkaupa á útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir vegna 
opinberra innkaupa og innkaup samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup. 
146 Dæmi um slík hagsmunaárekstra gæti verið að ráðgjafi, sem fær þóknun einungis ef verður af sölu, mun alltaf 
mæla með að tilboði verði tekið. Það er hins vegar grundvallað á rökstuddu mati Bankasýslu ríkisins, hvort að 
slíku tilboði skuli taka eða ekki, og ákvörðun ráðherra. 
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sækja nýtt eigið fé frá utanaðkomandi fjárfestum, hvort sem það væri gert til að styrkja 

efnahagsreikning bankans eða að fjármagna yfirtökur á öðrum fyrirtækjum á fjármálamarkaði. Er 

það afar mikilvægt m.a. frá sjónarmiði um fjármálastöðugleika. Þannig gæfist starfsfólki bankans 

kostur á að eignast hlutabréf í bankanum.147 Í þessu sambandi er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

því að Bankasýsla ríkisins mun alltaf þurfa að taka þátt í kostnaði sameiginlegra ráðgjafa með 

Íslandsbanka, eins og t.d. lögfræðilegra ráðgjafa, því að öðrum kosti kemst ekki á viðskiptasamband 

á milli aðila. 

 Í fjórða lagi mun Bankasýsla ríkisins leggja áherslu á að lágmarka útgjaldaáhættu eins mikið og 

kostur er á meðan sölumeðferð stendur. Til dæmis við ráðningu fjármálaráðgjafa mundi stofnunin 

vilja leggja áherslu á lágar mánaðarlegar þóknanir, stuttan uppsagnartíma, þak á endurgreiðslu 

útlagðs kostnaðar o.fl., þannig að stærsti hluti þóknanna verði í raun greiddur við lok 

sölumeðferðar, sem endar með því að tilboði sé tekið. Sömu viðmið verða höfð við ráðningu 

söluráðgjafa, þar sem einnig er mikilvægt að hafa þóknanir árangurstengdar, þ.e. að þóknanir verði 

einungis greiddar ef tilboði í eignarhlut sé tekið og þóknanir verði lægri eftir því sem söluverð verði 

lægra út frá fyrirfram gefnum viðmiðum.148 

 Í fimmta lagi er mikilvægt að Íslandsbanki, eins mikið og kostur er, leggi út fyrir réttmætum 

sameiginlegum kostnaði hverju sinni, og að uppgjör á milli aðila fari fram að lokinni sölumeðferð.  

 Kostnaður við sambærilega sölu á eignarhlutum 

Inngangur 

Bankasýsla ríkisins hefur tekið saman kostnað við sambærilegar sölur á eignarhlutum. Er annars vegar 

litið til kostnaðar vegna sölu á hlutabréfum í bönkum og íslenskum félögum á alþjóðlegum markaði, og 

hins vegar til sölu fyrirtækja í eigu ríkisins. 

  

                                                           

147 Hér ber að árétta að skv. ákvæði 29. gr. a. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 er „[f]jármálafyrirtæki eða 
dótturfélögum þess er óheimilt að veita lán sem eru tryggð með veði í hlutabréfum eða stofnfjárbréfum 
útgefnum af því.“ 
148 Þóknanir söluráðgjafa nema yfirleitt ákveðnu hlutfalli af söluandvirði, að viðbættum útlögðum kostnaði. Í 
tilfelli nokkura útboða, hefur seljanda gefist kostur á að greiða valkvæða þóknun (e. discretionary fee). Slík 
ákvörðun gæti hins vegar reynst erfið, en þess í stað mætti t.d. hækka þóknunarhlutfall í hlutfalli við þann 
eignfjár- eða hagnaðarmargfaldara sem eignarhluturinn er seldur á.  
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Almenn útboð á hlutabréfum 

Tafla E1 sýnir kostnað vegna almennra útboða á hlutabréfum í íslenskum félögum og evrópskum 

bönkum frá árinu 2015. Þá er einnig tekið meðaltal á kostnaði út frá því hvort að seljandi sé ríkið (R) 

eða einkaaðili (E). Er sýndur kostnaður vegna útboðs, sem gefin er upp í skráningarlýsingu í tengslum 

við hvert útboð, og hann sýndur sem hlutfall af söluandvirði. Eins og sjá má getur kostnaður útgefanda 

vegna útboðs verið að miklu leyti fastur kostnaður. Það þýðir að kostnaður, sem fellur á útgefanda, er 

lægri sem hlutfall af söluandvirði eftir því sem útboðið er stærra. Söluþóknanir eru hins vegar oft 

ákvarðaðar sem hlutfall af söluandvirði. Þegar ríkissjóður er seljandi hlutanna hins vegar virðist 

kostnaður mun lægri (0,99%) en í tilfelli einkaaðila (3,56%).  

Tafla E1: Kostnaður við almenn útboð hlutabréfa (fjárhæðir í milljónum)149 

Fyrirtæki Útboðsár  
Söluandvirði 
seldra hluta 

Kostnaður 
úgefanda 

Kostnaður 
seljanda 

Samtals 
kostnaður 

Útgefendur hluta      
Marel (E) 2019  € 370    5,00% 
Arion banki (E) 2018  ISK 39.028  2,56% 3,48% 6,04% 
NLB (R) 2018  € 670  0,24% 1,05% 1,28% 
NIBC (E) 2018  € 344  1,45% 2,80% 4,25% 
BAWAG (E) 2017  € 1.932  0,00% 4,40% 4,40% 
AIB (R) 2017  € 3.434  0,73% 0,47% 1,19% 
ABN AMRO (R) 2015  € 3.838  0,23% 0,12% 0,35% 
pbb (R) 2015  € 1.193  0,00% 2,35% 2,35% 
Seljendur hluta      
Ríkisaðilar   0,30% 0,99% 1,29% 
Einkaaðilar   1,34% 3,56% 4,92% 

 

Varðandi kostnað við einstaka útboð, þá má nefna að í tilfelli Marels, sem bauð til sölu nýja hluti, er 

útgefandi og seljandi hinn sami. Í öllum öðrum dæmum var um frumútboð að ræða. Skipting kostnaðar 

á milli útgefanda og seljanda er afar misjöfn. Þó er rétt að benda á að í tilfelli pbb, bar seljandi allan 

kostnað vegna útboðsins, e.t.v. vegna þess að eigandi pbb, HRE, þurfti að selja hlutinn til að 

endurgreiða þýska ríkinu ríkisaðstoð og var undir þrýstingi að selja. Ekki liggja fyrir nákvæmar 

upplýsingar um skiptingu á kostnaði seljanda á milli ýmissa ráðgjafa, þ.e. fjármálaráðgjafa, 

lögfræðiráðgjafa og söluráðgjafa. Þá er ljóst að af upplýsingum sem unnt var að afla bendir margt til 

þess að grunnsöluþóknanir ríkisaðila nemi um 1,0%. Í þessu sambandi má einnig líta til könnunar af 

hálfu NLFI, sem gaf til kynna að kostnaður við ráðningu fjárfestingarbanka 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.  

  

                                                           

149 Heimild: Bankasýsla ríkisins, skráningarlýsingar vegna útboðs. 
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Kostnaður vegna sölu ríkisfyrirtækja á Íslandi 

Afar takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um kostnað vegna sölu ríkisfyrirtækja á Íslandi, enda er langt 

um liðið síðan félög í eigu íslenska ríkisins voru seld að fullu eða að hluta til. 

Í grófum dráttum má segja að ekki hafi farið fram sala á félagi af hálfu ríkisins síðan 2005, þegar allt 

hlutafé í Landssíma Íslands hf. var selt. Þannig 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.150 Hér er þó mikilvægt að gera sér grein fyrir því 

að söluandvirðið var hátt í alþjóðlegu samhengi, eða 66,7 ma.kr. m.v. gengisskráningu 27. júlí 2005. 

Samsvaraði söluandvirðið rúmum milljarði bandaríkjadala á þeim tíma, eða 129,1 ma.kr. m.v. vísitölu 

neysluverðs í janúar á þessu ári.  

Ef litið er lengra aftur í tímann, þá kom fram í svari þáverandi fjármálaráðherra við fyrirspurn á 123. 

löggjafarþingi 1998-99 um heildarkostnað „af breytingu ríkisfyrirtækja í hlutafélög og sölu á hlutafé í 

eigu ríkisins“ að kostnaðurinn hafi numið 1,42% af heildarsöluverði hlutabréfa á því kjörtímabili.151   

 Bráðabirgða kostnaðaráætlun 

Á grundvelli samantektarinnar hér á undan og óformlegra samtala Bankasýslu ríkisins við alþjóðlega 

fjárfestingarbanka og verðbréfafyrirtæki hefur stofnunin gert bráðabirgðar kostnaðaráætlun, sem má 

finna í töflu E2. Taflan sýnir einungis áætlaða hlutdeild ríkisins í kostnaði. Nær hún einungis til 

kostnaðar vegna þeirra þriggja ráðgjafa sem taldir voru hér á undan, þ.e. fjármálaráðgjafa 

stofnunarinnar og sameiginlegum lögfræðilegum ráðgjafa og söluráðgjafa. Gera má ráð fyrir mun minni 

kostnaði vegna annarrar ráðgjafar. Samtals kostnaður fer að miklu leyti eftir því hversu stóran 

eignarhlut þarf að selja, sérstaklega þóknun til söluráðgjafa, á meðan gert er ráð fyrir því að þóknun til 

lögmanna verði föst. Sýnir taflan þrjár sviðsmyndir, þ.e. kostnað vegna sölu á fimmtungs hlut, helmings 

hlut og öllum hlut í Íslandsbanka. Lækkar kostnaður sem hlutfall af söluandvirði eftir því sem stærri 

eignarhlutur er seldur. 

  

                                                           

150 Sjá http://www.forsaetisraduneyti.is/raduneyti/verkefni/Einkavaeding/nr/1987. 
151 Sjá http://www.althingi.is/altext/123/s/0435.html.  
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Tafla E2: Bráðabirgða áætlun um hlutdeild kostnaðar ríkisins vegna sölumeðferðar á eignarhlut í 

Íslandsbanka (fjárhæðir í milljónum, nema gengi evru)152 

 Seldur hlutur 
 20% 50% 100% 
Gengi evru ISK 135,8  ISK 135,8 ISK 135,8 
Áætlaður hlutafjármargfaldari 0,8x 0,8x 0,8x 
    
Eigið fé hluthafa    
Í krónum ISK 177.634  ISK 177.634  ISK 177.634  
Í evrum € 1.307,8  € 1.307,8  € 1.307,8  
Áætlað söluandvirði    
Í krónum  ISK 28.421   ISK 71.054   ISK 142.107  
Í evrum  € 209,2   € 523,1   € 1.046,2  
Áætlaður kostnaður    

Í krónum   514,7    1.115,5    2.030,8  
Í evrum  € 3,8   € 8,2   € 15,0  
Sem hlutfall af söluandvirði  1,8% 1,6% 1,4% 

 

Taka verður framangreinda bráðabirgða kostnaðaráætlun með miklum fyrirvara. Endanlegur 

kostnaður, sem mun falla á ríkissjóð, mun ekki verða ljós fyrr en að lokinni sölumeðferð. Er það vegna 

þess að ekki er ljóst á þessari stundu (a) hvert söluandvirði eignarhlutarins verði, þar sem ekki liggur 

fyrir (i) fjöldi hluta eða (ii) verð á hvern hlut, (b) hvaða söluaðferð verði beitt, (c) skipting kostnaðar á 

milli ríkissjóðs annars vegar og Íslandsbanka hins vegar og (d) hvort að sölumeðferð ljúki með sölu eða 

ekki, þ.e. hvort að fyrirliggjandi tilboð verði samþykkt eða hafnað. Bankasýsla ríkisins mun verða 

upplýstari um kostnað vegna ferlisins þegar viðræður við ráðgjafa hefjast og líður á sölumeðferðina. 

Mun stofnunin upplýsa ráðherra um allar breytingar á framangreindri bráðabirgða kostnaðaráætlun. 

 

  

                                                           

152 Heimild: Bankasýsla ríkisins. Miðar við eigið fé hluthafa og gengi evru 31. desember sl. 
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Viðauki F: Ábyrgðarskil og ákvarðanir í söluferli 

 Inngangur 

Mikilvægt er að seljandi og útgefandi eiginfjárgerninga eigi með sér náið samstarf í því flókna ferli sem 

sala eignarhluta í fjármálafyrirtæki í eigu ríkisins er. Huga þarf að margvíslegri löggjöf, sem þarf að 

framfylgja. Þá þarf ferlið að vera í samræmi við viðteknar venjur á fjármálamarkaði. Einnig er mikilvægt 

að hafa hagsmuni almennings að leiðarljósi og fara vel með fjármuni hans. Loks ber að geta þess að um 

er að ræða alþjóðlegt ferli og margir ráðgjafar munu koma að borðinu frá ýmsum löndum. 

Í hlutanum á eftir er farið yfir helstu ákvarðanir og þær hugmyndir sem Bankasýsla ríkisins hefur á 

þessari stundu um samvinnu á milli aðila með aðkomu á ferlinu, þ.e. fjármála- og efnahagsráðherra 

sem seljanda, Bankasýslu ríkisins sem umsjónaraðila f.h. ráðherra með eignarhlutnum og söluferlinu 

og Íslandsbanka. Við framangreinda samvinnu og samráð er nauðsynlegt að skjalfesta helstu viðmið og 

ákvarðanir með tryggum og örugggum hætti. Þá er augljóst að eiga þarf samvinnu með Alþingi og 

Seðlabanka Íslands, þótt svo að ákvarðanir í söluferlinu sjálfu kalla ekki á ákvarðanir af hálfu þessara 

aðila. Er umfjölluninni hér að neðan skipt í þá þrjá kafla sölumeðferðarinnar, þ.e. framlagning tillögu 

Bankasýslu ríkisins, ákvörðun ráðherra um að hefja sölumeðferð og afstöðu ráðherra til fyrir liggjandi 

tilboða, miðað við almennt útboð hluta. 

 Tillaga Bankasýslu ríkisins 

Skipting og greiðsla kostnaðar 

Banksýsla ríkisins mun þurfa að gera samning við Íslandsbanka um skiptingu og greiðslu kostnaðar áður 

en söluferlið hefst. Ráðherra þarf að vera upplýstur um þann samning og samþykkja, ef í honum felst 

bein fjárútlát af hálfu ríkissjóðs. 

Tillaga og umsagnarferli 

Eftir að ráðherra hefur móttekið tillögu Bankasýslu ríkisins þarf ráðherra að útbúa greinargerð sem 

lögð er fyrir nefndir Alþingis til umsagnar ásamt Seðlabanka Íslands. Að umsagnarferlinu loknu þarf 

ráðherra að ákveða hvort sölumeðferð skuli hefjast. Slík ákvörðun þarf að lágmarki að innihalda 

ákvörðun um söluaðferðir og stærð eignarhluta að lágmarki og að hámarki. Í kjölfarið tekur Bankasýsla 

við umsjón sölumeðferðar. 

 Ákvörðun ráðherra um að hefja sölumeðferð 

Ráðning ráðgjafa 

Eftir að Bankasýsla ríkisins tekur við umsjón sölumeðferðar verður eitt fyrsta verk að ráða ráðgjafa. Í 

fyrsta lagi þarf að ráða lögfræðilega ráðgjafa og sérstakan fjármálaráðgjafa en síðan söluráðgjafa, sem 

munu gegna lykilhlutverki við sölumeðferðina. Ákvörðun um ráðningu ráðgjafa er ákvörðun, sem er á 

forræði Bankasýslu ríkisins, en þar sem ráðningin getur falið í sér bein og óbein fjárútlát af hálfu 

ríkissjóðs þarf að upplýsa ráðuneytið og mögulega fá samþykki þess fyrir slíkum ráðningum. 
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Sölumeðferð 

Uppbygging söluferlis 

Í þessu felast margvíslegar ákvarðanir um framgang og framkvæmd, sem almennt tilheyra Bankasýslu 

ríksins að veittri ráðgjöf frá Íslandsbanka og ráðgjöfum. Ráðuneyti er upplýst um stærri atriði og 

almennan framgang með reglubundnum hætti. 

Tímáætlun söluferlis 

Tillaga um þetta kemur frá Íslandsbanka og ráðgjöfum sem Bankasýsla ríkisins þarf að samþykkja. 

Ráðuneyti er upplýst. 

Markaðssetning, skráningarlýsing, fjárfestakynningar ofl. 

Í þessum ákvörðunum felast að mestu leyti gögn og upplýsingar sem eru unnin af hálfu Íslandsbanka 

og ráðgjafa. Bankasýsla ríkisins þarf að yfirfara og samþykkja þau. Ráðuneyti er upplýst. 

Greiningarskýrslur og kynningar 

Greiningarskýrslur og kynningar eru unnar af hálfu ráðgjafa og Íslandsbanka. Bankasýsla ríkisins þarf 

að yfirfara og samþykkja. Ráðuneyti er upplýst. 

Umsókn um skráningu 

Ákvörðun um skráningu er lögformlega hjá stjórn Íslandsbanka. Bankasýsla ríkisins þarf eigi að síður að 

samþykkja slíka tilhögun með ráðgjöfum sínum áður en hún er framkvæmd. Ráðuneyti er upplýst. 

Ráðning annarra ráðgjafa 

Þessi ákvörðun tilheyrir Bankasýslu ríksins að veittri ráðgjöf frá Íslandsbanka og ráðgjöfum. Ráðuneyti 

er upplýst. 

Arðgreiðslustefna og samþykktir 

Tillaga um þetta kemur frá stjórn Íslandsbanka og Bankasýsla ríkisins þarf að samþykkja á 

hluthafafundi. Ráðuneyti er upplýst. 

Þátttaka hornsteinsfjárfesta 

Þátttaka hornsteinsfjárfesta er loforð um tiltekna úthlutun á eignarhlutum á útboðsgengi. Þar sem í 

slíku loforði felst skilyrt framsal þarf samþykki ráðherra fyrir því. 

Yfirlýsing um fyrirhugað útboð 

Slík ákvörðun er tekin af hálfu ráðherra eftir rökstudda tillögu frá Bankasýslu ríkisins og ráðgjöfum. 

Fyrra verðbil og seinna verðbil 

Slík ákvörðun er tekin af hálfu ráðherra eftir rökstudda tillögu frá Bankasýslu ríkisins og ráðgjöfum. 
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 Afstaða ráðherra til fyrirliggjandi tilboða 

Ákvörðun um úthlutun  

Bankasýsla ríkisins mun fara yfir móttekin tilboð og gera rökstudda tillögu til ráðherra um úthlutun, í 

samræmi við fyrirfram skilgreind viðmið. Ráðherra þarf að samþykkja slíka tillögu til að lokasala eigi sér 

stað. 

Ákvörðun um verð 

Að loknu framangreindu ferli mun Bankasýsla ríkisins ásamt ráðgjöfum sínum gera rökstudda tillögu til 

ráðherra um lokaverð. Ráðherra þarf að samþykkja slíka tillögu til að lokasala eigi sér stað. 
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Viðauki G: Sala á hollenska ríkisins á eignarhlutum í ABN AMRO 

 Inngangur 

NLFI í Hollandi, systurstofnun Bankasýslu ríkisins, fer með eignarhluti hollenska ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum. Á tímabilinu frá október 2008 og fram til júní 2010 lagði hollenska ríkið 21,7 

milljarð evra í bankann og frá 11. mars 2011153 fór stofnunin með 100% eignarhlut í ABN AMRO 

bankanum. 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 hélt í kjölfar 

skráningar á 77,0% af hlutafé ABN AMRO. Frá þessum tímapunkti hefur NLFI ráðist í þrjár sölur og fór 

sú síðasta fram í september 2017. Í desember 2017 skipti NLFI á hlutabréfum í bankanum fyrir 

hlutdeildarskírteini. Heldur NLFI nú á 56,3% hlut með beinum og óbeinum hætti. Til viðbótar 

endurheimtum með sölu hlutabréfa hefur hollenska ríkið fengið endurheimtur í gegnum arðgreiðslur. 

Markmið hollenska ríkisins hefur frá upphafi verið að losa ríkið að fullu út úr eignarhaldi á bankanum 

en þó að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 154 Virðist ekki hafa verið sérstakur ágreiningur um þetta 

innan hollenska þingsins.  

Í ljósi þess hve mikil líkindi eru með utanumhaldi ríkjanna 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 

Íslandsbanka 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%.155 

  

                                                           

153 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. 
154 https://www.abnamro.com/en/about-abnamro/profile/corporate-governance/shareholder-
structure/index.html; 
https://www.abnamro.com/en/images/Documents/010_About_ABN_AMRO/Corporate_governance_as_of_IP
O/Relationship_Agreement.pdf 
155 Bréf hollenska fjármálaráðherrans til hollenska þingsins, dags. 23. ágúst 2013, bls. 9 

https://www.abnamro.com/en/about-abnamro/profile/corporate-governance/shareholder-structure/index.html
https://www.abnamro.com/en/about-abnamro/profile/corporate-governance/shareholder-structure/index.html
https://www.abnamro.com/en/images/Documents/010_About_ABN_AMRO/Corporate_governance_as_of_IPO/Relationship_Agreement.pdf
https://www.abnamro.com/en/images/Documents/010_About_ABN_AMRO/Corporate_governance_as_of_IPO/Relationship_Agreement.pdf
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 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 væri 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 væri 

skynsamlegasta leiðin þegar kæmi 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). 
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 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.156 

 Styrkur í sölu hlutabréfa fjármálafyrirtækja.157 

 Styrkur í útboðum á hlutabréfum til einstaklinga.158 

 Djúp og breið hæfni á sviði miðlunar, sölu og dreifingu hlutabréfa og greiningar á félögum.159 

 Styrkleiki, þekking og reynsla teymis.160 

 Stýring á raunverulegum, mögulegum og áskynjuðum hagsmunaárekstrum.161 

 Samfélagsleg ábyrgð.162 

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. 

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 

                                                           

156 e. Strength of equity capital markets [ECM] capabilities 
157 e. Strenght of financial institutions equity issuance capabilites 
158 e. Strenght of equity offering expertise to retail investors 
159 e. Depth and breadth of trading, sales, distribution, and research capabilities 
160 e. Strenght, knowledge, and experience of the available team 
161 e. Managing actual, potential, and perceived conflicts of interests 
162 e. Corporate social responsibility 
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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.163 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 

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. 

  

                                                           

163 Ekki liggur fyrir á þessari stundu hvernig þóknanir skiptast á milli mismunandi ráðgjafa í söluferlinu á ABN 
AMRO. 
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Tafla G1: Hlutverk söluráðgjafa í ferlinu 

Hlutverk Nánari lýsing 
1. Yfirumsjón með útboðinu (e. Managing the IPO process) 
2. 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) 

3. Ráðgjöf um hvernig eigi að markaðssetja ABN AMRO til fjárfesta (e. Advising in the 
preparation of the so-called „equity story“) 

4. Umsjón með áreiðanleikakönnun (e. Conducting due diligence for the syndicate) 
5. Aðstoð með gerð útboðslýsingar (e. Assisting in the preparation of the prospectus) 
6. Aðstoð með gerð kynninga fyrir greiningardeildir og fjárfesta (e. Assisting in the 

preparation of analyst presentation and roadshows) 
7. Safna saman og greina viðbrögð fjárfesta og kauptilboð þeirra (e. Collecting and 

analysing feedback from potential investors and the orders they place) 
8. 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 F1. Útboðið var á sínum tíma stærsta útboð banka í Evrópu síðan árið 2007, en annað stærsta 

útboð í Evrópu frá árinu 2011, annað stærsta útboð sögunnar í Hollandi og önnur stærsta ríkissala í 

Evrópu síðan í maí 2007. Útboð írska ríkisins á hlutum í Allied Irish Banks PLC á kauphöllum í Dublin og 

London í maí 2017 var svipað að stærð, eða samtals andvirði að fjárhæð €3,4 milljarðar eftir sölu 

aukreitishluta. 
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Mynd G1: Útboðsverðbil m.v. bókfært virði eigin fjár hluthafa í almennu útboði og skráningu á 

hlutum í ABN AMRO á áskriftartímabili164 

 

Í gegnum NLFI hefur hollenska ríkið selt eignarhluti í fjórum áföngum, eins og sýnt er í töflum G2 og 

G3. Fyrstu sölu, þ.e. frumútboði með sölu aukreitishluta tengdu því, lauk 3. desember 2015. Nam þá 

eignarhlutur ríkisins eftir sölu 77,0%. Þann 17. nóvember 2016, eða um ári síðar, fór fram annar 

áfangi sölunnar, þegar hollenska ríkið seldi 6,9% hlut, eða 65 milljarða, í almennu útboði fyrir 1,3 

milljarða evra. Þriðji og fjórði áfangar sölunnar fóru svo fram þann 28. júní og 15. september 2017, 

þegar hollenska ríkið seldi einnig 65 milljarða hluta í hvort skipti. Nam hlutur hollenska ríkisins eftir 

síðustu sölu 56,3%.  

Tafla G2: Sala hollenska ríkisins á eignarhlutum í ABN AMRO (í milljónum, nema verð á hlut) 

Dags. Tegund sölu Seldir hlutir Verð  á hlut Söluandvirði 
19.11.15 Frumútboð   188,0   € 17,75   € 3.337  
03.12.15 Aukreitishlutir   28,2    17,75    501  
17.11.16 Almennt útboð   65,0    20,40    1.326  
28.06.17 Almennt útboð   65,0    22,75    1.479  
15.09.17 Almennt útboð   65,0    23,50    1.528  

 

Tafla G3: Þróun eignarhlutar hollenska ríkisins í ABN AMRO 

Dags. Sala nr. Fyrir sölu Sala Eftir sölu 
03.12.15 Sala 1 100,0% 23,0% 77,0% 
17.11.16 Sala 2 77,0% 6,9% 70,1% 
28.06.17 Sala 3 70,1% 6,9% 63,2% 
15.09.17 Sala 4 63,2% 6,9% 56,3% 

 

 

 

                                                           

164 Heimild: ABN AMRO, Bankasýsla ríkisins. 
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Fjórir þættir vekja athygli þegar sala hollenska ríkisins á hlutum í ABN AMRO er könnuð. Í fyrsta lagi 

var stærsti hluturinn, eða 23,0%, seldur í frumútboði, en minni eignarhlutir, eða 6,9% í hvert skipti, 

seldir í þremur almennum útboðum. Er það í samræmi við viðteknar venjur á verðbréfamarkaði. Í 

öðru lagi átti síðari sala á eignarhlutum sér stað á síhækkandi verði á hvern hlut, eins og sést á mynd 

G2. Þannig var verð á hvern hlut €17,75 í frumútboði, €20,40 í öðru útboði, €22,75 í þriðja útboði og 

€23,50 í fjóðra útboði. Í þriðja lagi tók það hollenska ríkið tæp tvö ár að selja tæplegan helmings hlut í 

bankanum. Í fjórða lagi hefur ekki átt sér stað nein sala í um tvö og hálft ár. Skýrist það mögulega af 

þeirri staðreynd að verð hlutabréfa í bankanum hefur farið lækkandi frá síðustu sölu ríkisins. 

Mynd G2: Sala NLFI á eignarhlutum í ABN AMRO og þróun hlutabréfaverðs í bankanum 
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Viðauki H: Meginreglur og lögbundin markmið sölumeðferðar með 

hliðsjón af söluaðferðum 

 Inngangur 

Þann 3. janúar 2013 tóku í gildi lög nr. 155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum. Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að áðurgreindum lögum sagði að 

lagt væri til með frumvarpinu að sett yrðu almenn lög um sölu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum 

sem innihaldi fastmótaðan ramma utan um það hvernig sölumeðferð eignarhlutanna skuli háttað. 

Jafnframt sagði að fram til þessa hafa ekki verið lögfestar meginreglur um hvaða viðmið skuli hafa að 

leiðarljósi við sölu á eignarhlutum ríkisins og fæli því frumvarp þetta því í sér nýmæli á þessu sviði. 

Í þessum viðauka verður farið almennt yfir hverja meginreglu og hvernig stofnunin túlkar þær. 

Jafnframt verður farið yfir að hvaða leyti sölumeðferð á að lágmarki fimmtungshlut í Íslandsbanka með 

útboðsleið eða uppboðsleið mun uppfylla kröfur meginreglanna. 

 Meginreglur 

Í ákvæði 3. gr. nefndra laga nr. 155/2012 eru meginreglur sem hafa ber að leiðarljósi við 

ákvörðunartöku um undirbúning og framkvæmd sölumeðferðar eignarhluta.165 Gert er ráð fyrir að 

meginreglur þessar nái til alls söluferlis, þ.e. allt frá tillögugerð Bankasýslu ríkisins í upphafi þar til 

lokaákvörðun ráðherra um sölu til tiltekinna aðila er tekin.166 Þessar meginreglur eru fimm talsins:167 

 Hagkvæmni 

 Opið söluferli 

 Gagnsæi  

 Hlutlægni 

 Efla virka og eðlilega samkeppni á fjármálamarkaði 

  

                                                           

165 Ákvæðið er svohljóðandi: „Þegar ákvörðun er tekin um undirbúning og framkvæmd sölumeðferðar eignarhluta 
skal áhersla lögð á opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Með hagkvæmni er átt við að leitað sé hæsta 
verðs eða markaðsverðs fyrir eignarhluti. Þess skal gætt að skilyrði þau sem tilboðsgjöfum eru sett séu sanngjörn 
og að þeir njóti jafnræðis. Þá skal við sölu kappkosta að efla virka og eðlilega samkeppni á fjármálamarkaði.“ 
166 Sjá athugasemdir við ákvæði 3. gr. frumvarps þess varð að lögum nr. 155/2012. 
167 Í ákvæðinu kemur fram í 3. málsl. að þess skuli „gætt að skilyrði þau sem tilboðsgjöfum eru sett séu sanngjörn 
og að þeir njóti jafnræðis.“ Í þessu felst í raun bara árétting á því sem felst í opnu og gagnsæju söluferli og telst 
því ekki sem sérstakt markmið í sjálfu sér. 
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Hagkvæmni: Forgangsmeginregla 

Með hagkvæmni er átt er við að sé leitað hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir þá eignarhluti sem ríkið 

ætlar sér að selja á hverjum tíma.168 Jafnframt er ljóst af athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi því 

sem varð að lögum nr. 155/2012 að um er ræða forgangsmeginreglu. Þar segir orðrétt: 

„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.“ 

Af þessu verður ráðið að meginregla um hagkvæmni gengur framar en aðrar meginreglur við 

söluferli.169 Ef önnur sjónarmið eiga að ráða för í söluferli þarf slíkt að vera í samræmi við önnur 

markmið með sölu og rökstutt. 

Að lokinni yfirferð á öðrum meginreglum og markmiðum hér á eftir er ítarleg umfjöllun um 

framangreinda forgangsmeginreglu og hvernig hún skarast á við aðrar meginreglur og markmið. 

Opið söluferli 

Með opnu söluferli má telja að fyrst og fremst sé átt við að söluferli sé hannað þannig að allir sem 

áhuga hafa á því að kaupa eignarhluti sem til sölu eru fái sanngjarnt tækifæri til þess. Í þessu felst 

annars vegar skilyrði um að hlutirnir séu auglýstir til sölu nægilega opinberlega og hins vegar viðhafa 

eins mikið jafnræði milli mögulegra kaupanda eins og mögulegt er.170 Einnig má telja að í þessu felist 

að auglýsa beri eftir öllum ráðgjöfum við söluferlið með opinberum hætti. Þessi meginregla er hins 

vegar frávíkjanleg. Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi því sem varð að áðurnefndum lögum segir 

að gert sé ráð fyrir að bjóða skuli eignarhlut til sölu í opnu söluferli en ef ekki stendur til að bjóða hlut 

til sölu með þeim hætti sé nauðsynlegt að rökstyðja það sérstaklega. Slíkt fyrirkomulag kann í 

undantekningartilvikum að koma til greina segir í athugasemdunum, t.d. við sölu á minni eignarhlutum 

ríkisins eða ef einhverjar sérstakar aðstæður kalla á að þetta fyrirkomulag sé viðhaft. 

 Útboðsleið: Almennt útboð hlutabréf og skráning á skipulegan verðbréfamarkað er lögbundið 

ferli sem þarf m.a að uppfylla ítarlegar kröfur laga nr. 149/2007 um verðbréfaviðskipti. 

Almennt útboð er opinbert söluferli, aðdragandi langur, upplýsingar aðgengilegar almenningi 

og fagfjárfestum með skráningarlýsingu og jafnræði meðal bjóðenda. 

 

 Uppboðsleið: Stofnunin mun haga sölumeðferð með þeim hætti að tilkynna opinberlega um 

að uppboðsleið sé hafin og að áhugasömum, sem uppfylla m.a. tiltekin skilyrði sem fjárfestir 

og hafa fjárhagslega getu, geti fengið samandregnar lykilupplýsingar og ákveðinn tímafrest til 

                                                           

168 Sjá athugasemdir við ákvæði 3. gr. frumvarps þess varð að lögum nr. 155/2012. 
169 Bankasýsla ríkisins telur jafnframt að í þessari meginreglu felist að söluferlið sé framkvæmt með sem 
minnstum tilkostnaði. Þótt ákvæðið eða athugasemdir segi ekki slíkt með beinum hætti er það rökrétt ályktun af 
hugtakinu. 
170 Í athugasemdum við ákvæði ákvæði 3. gr. frumvarps þess varð að lögum nr. 155/2012 segir að mikilvægt sé 
„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.“ 
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að skila inn óskuldbindandi tilboðum. Með því móti verður uppfyllt krafa um opið söluferli og 

jafnræði gagnvart bjóðendum. Ef tilhlýðilega tilboð berast í fyrri hluta getur seinni hluti 

uppboðsleiðar hafist sem samanstendur m.a. af áreiðanleikakönnunum og lýkur með 

skuldbindandi tilboðum. 

Gagnsæi 

Með gagnsæi er líklegast átt við tvö aðskilin atriði. Annars vegar að þau skilyrði sem sett eru 

mögulegum kaupendum við sölu séu fá, skýr og öllum ljós ásamt því að forsendur sölu séu augljósar 

og hafnar yfir vafa.171 Það sama má segja um ráðningu ráðgjafa við söluferlið. Helst hugtakið í hendur 

við meginregluna um opið söluferli og jafnræði mögulegra kaupanda. Aftur á móti má telja að átt sé 

við að í allri ákvarðanatöku sé tryggt gagnsæi varðandi þátttöku ríkisins í söluferlinu, sbr. ákvæði 3. 

mgr. 1. gr. laga nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins. Í þessu felst að Bankasýsla ríkisins og öðrum 

stjórnvöldum ber að tryggja að öll ákvarðanataka ríkisins sé skjalfest með öruggum og tryggum hætti 

og slíkum ákvörðunum sé miðlað til almennings með viðeigandi hætti, t.d. á heimasíðu eða með 

tilkynningu til fjölmiðla. Inni slíku felst m.a. að auglýsa eftir áhugasömum ráðgjöfum, tilkynna hvaða 

ráðgjafar voru áhugasamir um að sinna slíku starfi og að lokum opinbera hverjir voru ráðnir. 

Í lögum nr. 155/2012 er gert ráð fyrir ákveðnu ferli áður en að formlegt söluferli hefst. Í fyrsta lagi 

verður Bankasýsla ríkisins að leggja til við ráðherra að selja eignarhluti en slík tillaga verður gerð 

opinber.172 Í öðru lagi þarf ráðherra að fallast á slíka tillögu eftir þinglega meðferð hennar, sbr. ákvæði 

2. gr. sömu laga, en gera má ráð fyrir að ráðherra birti hana opinberlega.173 Í kjölfarið tekur stofnunin 

við söluferlinu og annast það, m.a. undirbýr sölu, leitar tilboða í eignarhlut, metur tilboð, hefur umsjón 

með samningaviðræðum við utanaðkomandi ráðgjafa og væntanlega kaupendur og annast 

samningagerð. Mun stofnunin leitast við greina opinberlega frá lykil ákvörðunum og upplýsingum með 

skjótum hætti, nema þegar um er ræða trúnaðarupplýsingar, en í slíkum tilvikum verður greint frá þeim 

þegar ferlinu lýkur og ekki lengur þörf á trúnaði. 

 Útboðsleið: Almennt útboð er gagnsætt ferli sem er auglýst með góðum fyrirvara og allar 

upplýsingar aðgengilega almenningi og fagfjárfestum. Að því loknu þarf síðan að birta 

niðurstöður útboðsins, sem er fyrst og fremst úthlutun og lokaverð. Íslandsbanka ber síðan 

skylda til að greina frá hverjir séu hluthafar félagsins sem eiga umfram 1% hlutafjár á heimasíðu 

hans en bankinn hefur til þess fjóra daga.174 

 

 Uppboðsleið: Stofnunin mun birta upplýsingar opinberlega um þetta ferli en líklegast mun það 

vera eftirstæð upplýsingagjöf, þar sem trúnaður þarf að ríkja á meðan því stendur með hliðsjón 

af hagsmunum íslenska ríkisins sem seljanda, m.a. um hverjir taki þátt og öll tilboðsgerð. 

Verður fjárfestum aftur á móti gert það ljóst fyrirfram að upplýsingar um ferlið verði gert 

opinbert að því loknu, þar á meðal hverjir tóku þátt. 

                                                           

171 Sjá athugasemdir við ákvæði 3. gr. frumvarps þess varð að lögum nr. 155/2012. 
172 Sjá tillögu til ráðherra varðandi sölu á 13,0% eignarhlut í Arion banka, dags. 19. febrúar 2018 
(http://www.bankasysla.is/fjolmidlar/frettir/nr/365/).  
173 Sjá til hliðsjónar bréf ráðherra til Bankasýslu ríkisins, dags. 23. febrúar 2018 
(https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=b48fd746-18a2-11e8-9425-005056bc4d74).  
174 Sjá ákvæði 3. mgr. 19. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 

http://www.bankasysla.is/fjolmidlar/frettir/nr/365/
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=b48fd746-18a2-11e8-9425-005056bc4d74
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Í samræmi við þessa meginreglu er ljóst að hvort sem farin verði uppboðsleið eða útboðsleið að lokum, 

þá verður söluferlið opið og gagnsætt þannig að sem mest jafnræði sé gætt gagnvart tilvonandi 

fjárfestum. 

Hlutlægni 

Með hlutlægni er átt við að ákvarðanir í tengslum við söluferlið og framkvæmd þess séu reistar á rökum 

og staðreyndum.175 Má telja að í þessu felist nokkur atriði.176 Nauðsynlegt er áður söluferlið hefst að 

búið sé að rannsaka og athuga til hlítar hvaða aðferðir við sölu séu best til þess fallnar að ná 

markmiðum laga nr. 155/2012 og íslenskra stjórnvalda. Í stöðuskýrslu og tillögu stofnunarinnar felst 

slík rannsókn. Þá þurfa forsendur söluferlis og hlutverk ráðgjafa að vera vel afmörkuð og skýr. Jafnframt 

þurfa skilyrði í söluferlinu sem sett eru að vera sem mest hlutlæg en ekki huglæg (bæði gagnvart 

mögulegum kaupendum og áhugasömum ráðgjöfum). Síðast en ekki síst þurfa allar ákvarðanir í 

söluferlinu að vera rökstuddar miðað við þær forsendur sem lagt var upp með í upphafi. 

 Útboðsleið: Almennt útboð lýkur yfirleitt með því að fjöldinn allur af fjárfestum gera tilboð í 

eignarhluti miðað við fyrirfram gefnar forsendur, svo sem hversu stór eignarhlutur stendur til 

boða, verðbil ofl. Öllum er gefinn kostur á að skila inn tilboðum miðað við þær innan sanngjarns 

frests sem er auglýstur opinberlega. Stofnunin ásamt ráðgjöfum sínum yfirfer síðan tilboðin og 

veitir ráðgjöf til ráðherra með rökstuðningi hvort taka eigi tilboðum eða ekki, en ráðherra 

ákveður. 

 

 Uppboðsleið: Ef uppboðsleið fer í síðari hluta munu tilteknum fjárfestum vera gefinn kostur á 

gera áreiðanleikakönnun og kafa dýpra í rekstur Íslandsbanka. Að því ferli loknu verða þeir, ef 

þeir hafa áhuga á að kaupa eignarhluti með þessum hætti, að veita skuldbindandi tilboð. Á 

þessum tímapunkti þarf ráðherra að ákveða, byggt á rökstuddu mati Bankasýslu ríkisins og 

ráðgjafa stofnunarinnar, hvort fara eigi áfram uppboðsleið – eða setja stopp við þá leið og 

halda áfram einungis með útboðsleið. Þannig verður á þessum tímapunkti borin saman hvor 

leiðin er vænlegri út frá fyrirfram gefnum forsendum og með forgangsmeginregluna um 

hagkvæmni að leiðarljósi. 

Efla virka og eðlilega samkeppni 

Í lokamálslið ákvæðis 3. mgr. laga nr. 155/2012 segir að við sölu skuli „kappkosta að efla virka og 

eðlilega samkeppni á fjármálamarkaði.“ Um er ræða nokkuð umfangsmikið markmið sem mætti greina 

í miklum smáatriðum. En í grófum dráttum má álykta að í þessu felist mikilvæg atriði við söluferli.  

 Í fyrsta lagi að það sé eftirsóknarvert að stuðla að eignarhaldi nýrra fjármálafyrirtækja hér á 

landi, t.d. erlendum viðskiptabönkum. Hér myndi uppboðsleið vera augljósa aðferðin til að ná 

slíku markmiði en útboðsleið einnig til að ná fram fjölbreyttu og dreifðu eignarhaldi. 

                                                           

175 Í athugasemdum við ákvæði 3. gr. frumvarps þess varð að lögum nr. 155/2012 segir einungis um þessa 
meginreglu að tryggja verði hlutlægni „t.d. við mat á tilboðum, þannig að ákvörðun um sölu á tilteknum 
eignarhlut sé auðveldlega rökstudd.“ 
176 Einfalt er að álykta að krafan um hlutlægni styðst að miklu leyti til við meginreglu stjórnsýsluréttar um 
rannsóknarskyldu, sbr. ákvæði 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og rökstuðning ákvarðana, sbr. ákvæði 22. gr. 
sömu laga. 



114 
 

 

 Í öðru lagi að stuðla að eðlilegri samkeppni um eignarhlutina, þ.e. að aðferð við sölu sé þannig 

úr garði gerð að sem mest samkeppni og eftirspurn verði um þá. Sú leið sem hér hefur verið 

valin, þ.e. samhliða ferli þar sem útboðsleið verður farin sem forgangsleið en uppboðsleið sem 

hliðarleið, er góður kostur til að ná framangreindu markmiði. 

 

 Í þriðja lagi að stofnunin stuðli að virkri samkeppni við ráðningu á ráðgjöfum við söluferlið, en 

það verður best gert með því að auglýsa eftir ráðgjöfum skv. skýrum forsendum og skilyrðum 

þegar það verður tímabært.  

 

 Í fjórða lagi að stofnunin afli og visti upplýsingar frá Íslandsbanka með öryggum hætti ásamt 

því að stuðla að því að ákvarðanataka íslenska ríkisins sé með þeim hætti að hún raski ekki 

samkeppni á milli fjármálafyrirtækja á Íslandi. Í þessu er mikilvægt að tryggja annars vegar að 

viðkvæmar viðskiptaupplýsingar komist ekki í hendur keppinauta bankans og hins vegar að 

keppinautar bankans fái ekki slíkar upplýsingar í gegnum söluferlið, t.d. með taka til skoðunar 

hvort þeim verði alfarið óheimilt að taka þátt í uppboðsleiðinni.  
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 Markmið laga nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins 

Þessu til viðbótar koma fram fimm markmið í lögum nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins sem hafa 

samhljóm með framangreindum meginreglum en eru einnig þeim til viðbótar. 

Í fyrsta lagi segir í 3. mgr. 1. gr. nefndra laga að Bankasýsla ríkisins skuli í starfsemi sinni leggja áherslu 

á endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar. Um er ræða mjög víðfemt markmið 

sem er örðugt er að álykta hvað það feli nákvæmlega í sér. Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi 

því sem varð að lögum nr. 88/2009 er lítið sagt um þetta annað en stofnunin beri að leggja áherslu á 

endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar vegna þess hve stórt hlutverk ríkið hefur 

á fjármálamarkaðinum eftir hrun hans. Sala á fjármálafyrirtæki í eigu ríkisins með frumútboði og 

skráningu á skipulegum markaði innanlands ætti jöfnum höndum að styrkja innlendan 

hlutabréfamarkað, sem er þegar lítill í samanburði við önnur lönd ef miðað er við VLF, sérstaklega ef 

eignarhlutirnir eru seldir til breiðs hóps fjárfesta eins og ætlunin er. 

Í öðru lagi segir í sama ákvæði að Bankasýsla ríkisins beri að stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni á 

fjármálamarkaði. Jafnframt segir í ákvæði 1. mgr. 5. gr. sömu laga að stofnunin skuli í starfsemi sinni 

og við meðferð eignarhluta ríkisins kappkosta að efla og styrkja samkeppni á fjármálamarkaði, m.a. 

með því að stuðla að því að öflug og virk samkeppni ríki milli fjármálafyrirtækja í eigu ríkisins. Í ákvæði 

2. mgr. 5. gr. sömu laga segir að við starfsemi stofnunarinnar skuli þess vandlega gætt að 

trúnaðarupplýsingar um rekstur og starfsemi einstakra fjármálafyrirtækja sem hún fær vitneskju um 

berist ekki til annarra fjármálafyrirtækjað. Þessu til viðbótar hefur stofnunin gengist undir sátt við 

Samkeppniseftirlitið, sbr. ákvörðun nr. 9/2016 Framsal Glitnis hf. á 95% hlutafjár Íslandsbanka hf. til 

Ríkissjóðs Íslands þar sem m.a.  segir að stofnunin skuli grípa til viðeigandi aðgerða til þess að öflun, 

varsla og miðlun upplýsinga af hálfu stofnunarinnar hafi á engan hátt áhrif á samkeppni milli 

keppinauta sem hún fer með eignarhlut í, þar á meðal skal Bankasýsla ríkisins tryggja með 

nauðsynlegum aðgerðum að trúnaðarupplýsingar sem stofnunin býr yfir berist ekki á milli keppinauta 

Í meginköflum stöðuskýrslunnar er gerð grein fyrir hvernig þessi markmið geta haft áhrif á söluferlið 

og er látið nægja að vísa til þeirrar umfjöllunar. 

Í þriðja lagi kemur fram í sama ákvæði að Bankasýsla ríkisins skuli tryggja  gagnsæi í allri ákvarðanatöku 

varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi. Um þetta hefur verið fjallað hér að framan um 

meginreglu um gagnsæi í söluferli og er látið nægja að vísa til hennar. 

Í fjórða lagi segir að stofnunin beri að tryggja virka upplýsingamiðlun til almennings. Í þessu felst að 

allar meiriháttar ákvarðanir Bankasýslu ríkisins ber að upplýsa með opinberum hætti til almennings 

eins fljótt og kostur er. Ekkert er fjallað um þetta markmið í frumvarpi því sem varð að nefndum lögum. 

Það verður samt sem áður talið að um sé að ræða afar mikilvægt markmið til stuðla að trausti og 

trúverðugleika á sjálft söluferlið og fjármálamarkaðinn í heild sinni. Hér að framan er ítarleg umfjöllun 

um gagnsæi í söluferlinu. Af þeirri umfjöllun má sjá að stofnunin mun tryggja að allar helstu ákvarðanir 

íslenska ríkisins í söluferlinu verða gerðar opinberar og aðgengilegar almenningi. Einnig mun stofnunin 

skoða þann möguleika að ráða sér almannatengslafulltrúa þegar líður á söluferlið. 

Í fimmta lagi segir í i. lið 4. gr. áðurnefndra laga nr. 88/2009 að verkefni Bankasýslu ríkisins séu að gera 

tillögur til ráðherra um hvort og hvenær tilteknir eignarhlutir í fjármálafyrirtækjum verða boðnir til sölu 

á almennum markaði með hliðsjón af markmiðum stofnunarinnar, sbr. 3. mgr. 1. gr., og í samræmi við 

gildandi lög og markmið um dreifða eignaraðild. Ekkert er fjallað um þetta markmið í frumvarpi því 
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sem varð að þessum lögum. Aftur á móti er í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 155/2012 vísað í 

þetta markmið varðandi sölufyrirkomulag.  

 Útboðsleið: Þessi leið ætti að tryggja að Íslandsbanki verði eftir sölu í fjölbreyttu og dreifðu 

eignarhaldi.  

 

 Uppboðsleið: Ef bankinn verður seldur í heilu lagi eða að stórum meirihluta, þá er mikilvægt 

að eignarhald á slíkum kaupanda sé í dreifðri eignaraðild, sbr. umfjöllun í eigandastefnu fyrir 

fjármálafyrirtæki á bls 7 en þar segir: „Sala til erlends fjármálafyrirtækis sem er með dreifðu 

eignarhaldi getur uppfyllt skilyrði um dreift eignarhald [...].“ Sala á fimmtungshlut til sérhæfðs 

framtakssjóðs yrði annaðhvort undanfari sölu bankans með frumútboði eða sala í heilu lagi til 

erlends fjármálafyrirtækis. 

 Forgangsmeginreglan og undantekningar 

Það er frumskylda Bankasýslu ríkisins að leita hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir þá eignarhluti sem 

ríkið ætlar sér að selja á hverjum tíma. Um er ræða forgangsmeginreglu við sölumeðferð sem styðst 

einnig við meginreglu um hlutlægni, þ.e. að allar ákvarðanir í tengslum við söluferlið og framkvæmd 

þess séu reistar á rökum og staðreyndum. Við sölu á eignum er eðlilegt og rökrétt að láta verðið stjórna 

för. Slíkt er einfalt að rökstyðja á hlutlægan hátt.  

Þessi forgangsmeginregla er lögbundin og því ekki hægt að víkja frá henni nema í undantekningar 

tilvikum. Ef víkja á frá þessari forgangsmeginreglu, þ.e. ef önnur sjónarmið en hæsta verð eiga að ráða 

för, þá þarf að rökstyðja það sérstaklega með vísan til annarra meginreglna eða markmiða. 

Ef stofnunin, og eftir atvikum ráðherra, telur rétt að víkja frá meginreglunni þarf að rökstyðja það, eins 

og áður segir, með vísan í önnur markmið. Þau markmið má í aðalatriðum skipta í tvennt177: 

 Annars vegar markmið um að efla virka samkeppni á fjármálamarkaði. 

 Hins vegar markmið um dreifða eignaraðild. 

Af þessu má ráða að ef hægt væri með einum eða öðrum hætti að efla virka samkeppni á 

fjármálamarkaði með því að nýr keppinautur haslaði sér völl hér á landi, t.d. með því að eignast 

viðskiptabanka hér á landi, þá má færa fyrir því rök að Bankasýslu ríkisins væri heimilt að leggja til við 

ráðherra um selja eignarhluti undir væntu markaðsverði til að stuðla að slíkum kaupum. Hér þarf þó 

að huga að sjónarmiðum um ríkisaðstoð geta leitt til þess að um sé að ræða ómálefnalegt sjónarmið, 

þ.e. ríkið beri að gera greinarmun á hlutverki sínu sem eigandi og hlutverki sínu sem stefnumarkandi 

                                                           

177 Ekki verður séð að meginreglur um opið söluferli, gagnsæi og hlutlægni eða markmið um endureisn 
fjármálamarkaðar eða virka upplýsingamiðlun til almennings hafa þýðingu hér. 
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stjórnvald og eftirlitsaðila.178 Almennt með hliðsjón reglum um ríkisaðstoð ber ríkinu að stunda 

viðskipti, þ.m.t. að selja eignir sínir, eins og einkaaðili.179 

Einnig má telja að Bankasýslu ríkisins væri heimilt að leggja til við ráðherra að selja og/eða afsala 

eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum til almennings undir markaðsverði eða án endurgjalds í því skyni 

að stuðla að dreifðri eignaraðild. 

  

                                                           

178 Sjá hér dóm Evrópudómstólsins í sameiginlegu máli nr. C-278/92, C-279/92 og C-280/92 en þar kom fram: „In 
that respect a distinction must be drawn between the obligations which the State must assume as owner of the 
share capital of a company and its obligations as a public authority.“ 
179 Sjá ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 003/17/COL frá 18. janúar 2017 um hundruðustu og aðra breytingu á 
málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar; inn eru felldar nýjar leiðbeinandi reglur um hugtakið 
„ríkisaðstoð“ eins og það er notað í 1. mgr. 61. gr. samningsins um evrópskt efnahagssvæði, en þar kemur fram 
að: „Þar ræður úrslitum hvort opinberu aðilarnir teljast hafa hagað málum eins og atvinnurekandi á almennum 
markaði hefði gert við svipaðar aðstæður. Að öðrum kosti hefur fyrirtækið sem fyrirgreiðsluna hlýtur haft af henni 
fjárhagslegt hagræði umfram það sem verið hefði við venjulegar markaðsaðstæður (126), og öðlast þannig 
forskot á keppinauta sína.“ 
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Viðauki I: Fjárhagsleg samantekt á Íslandsbanka 2015 til 2019 

Tafla I1: Rekstrarreikningur Íslandsbanka 2015 til 2019 (fjárhæðir í ma.kr.)180 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Vaxtatekjur   53,4    60,5    56,8    61,7    62,8  
Vaxtagjöld   (25,4)   (28,7)   (26,8)   (29,7)   (29,2) 
  Hreinar vaxtatekjur   28,0    31,8    30,0    31,9    33,7  
      

Þóknanatekjur   20,7    21,8    20,9    19,9    21,0  
Þóknanagjöld   (7,6)   (8,1)   (7,1)   (7,6)   (7,7) 
  Hreinar þóknanatekjur   13,2    13,7    13,8    12,2    13,4  
      

Hreinar fjármagnstekjur (-gjöld)   3,9    6,1    (0,7)   (1,0)   (0,8) 
Hreinn gengismunur   (1,5)   0,4    0,5    0,0    0,1  
Aðrar rekstrartekjur   1,1    0,7    0,6    1,8    2,1  
  Aðrar hreinar rekstrartekjur   3,5    7,2    0,4    0,8    1,5  
    Rekstrartekjur samtals   44,7    52,7    44,2    45,0    48,5  
      

Rekstrarkostnaður   (23,8)   (27,1)   (27,0)   (27,7)   (28,1) 
Framlag í TIF   (1,1)   (1,1)   (1,1)   (1,2)   (0,9) 
Sérstakur skattur á skuldir    (2,9)   (2,8)   (2,9)   (3,3)   (3,5) 
  Rekstrargjöld samtals   (27,7)   (31,0)   (30,9)   (32,1)   (32,6) 
      

Hagnaður fyrir virðisbreytingar   17,0    21,7    13,2    12,9    15,9  
      
Hrein virðisbreyting fjáreigna   8,1    0,7    1,6    1,6    (3,7) 
Hagnaður fyrir skatt   25,1    22,4    14,8    14,5    12,3  
      

Tekjuskattur   (5,9)   (5,2)   (4,2)   (4,7)   (3,7) 
Hagnaður af áframhaldandi starfsemi   19,3    17,2    10,7    9,7    8,6  
      

Aflögð starfsemi, eftir skatt   1,3    2,9    2,6    0,9    (0,1) 
Hagnaður ársins   20,6    20,2    13,2    10,6    8,5  

 

  

                                                           

180 Heimild: Íslandsbanki. 
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Tafla I2: Efnahagsreikningur Íslandsbanka í árslok 2015 til 2019 (fjárhæðir í ma.kr.)181 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Handbært fé og innstæður í Seðlabanka   216,8    275,5    189,0    135,1    146,6  
Útlán til lánastofnana   35,5    17,6    26,6    41,6    54,4  
Skuldabréf og skuldagerningar   78,6    31,3    27,1    69,4    52,9  
Afleiður   2,0    2,0    2,9    4,6    5,6  
Útlán til viðskiptavina   665,7    687,8    755,2    846,6    899,6  
Hlutabréf og eiginfjárgerningar   18,3    10,6    10,2    13,1    18,4  
Fjárfestingar í hlutdeildarfélögum   0,7    0,5    0,7    0,7    0,7  
Rekstrarfjármunir   7,3    6,2    7,1    5,3    9,2  
Óefnislegar eignir   1,3    2,7    4,2    5,0    4,3  
Aðrar eignir   19,5    13,4    12,8    9,2    7,7  
  Samtals eignir   1.045,8    1.047,6    1.035,8    1.130,4    1.199,5  
      
Innlán frá Seðlabanka og lánastofnunum   25,6    4,9    11,2    15,6    30,9  
Innlán frá viðskiptavinum   593,2    594,2    567,0    579,0    618,3  
Afleiður og skortstöður   7,0    4,8    5,5    5,5    6,2  
Lántaka   150,3    212,5    217,7    301,0    306,4  
Víkjandi lán   19,5    -      9,5    16,2    22,7  
Skattskuldir   8,4    8,5    7,8    7,2    7,9  
Aðrar skuldir   39,5    43,8    36,0    29,6    27,1  
  Samtals skuldir   843,5    868,6    854,8    954,1    1.019,4  
Hlutafé   10,0    10,0    10,0    10,0    10,0  
Yfirverðsreikningur hlutafjár   55,0    55,0    55,0    55,0    55,0  
Varasjóðir   6,0    4,1    6,2    6,5    7,1  
Óráðstafað eigið fé   127,3    105,6    107,4    102,5    105,6  
  Eigið fé hluthafa Íslandsbanka   198,3    174,7    178,6    174,0    177,6  
  Hlutdeild minnihluta   3,9    4,2    2,5    2,3    2,4  
   Samtals eigið fé   202,2    178,9    181,0    176,3    180,1  
     Samtals skuldir og eigið fé   1.045,8    1.047,6    1.035,8    1.130,4    1.199,5  

 

  

                                                           

181 Heimild: Íslandsbanki. 
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Tafla I3: Fjármögnunarhlutföll Íslandsbanka í árslok 2015 til 2019182 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Eiginfjárgrunnur      
Hlutafé   10,0    10,0    10,0    10,0    10,0  
Yfirverðsreikningur hlutafjár   55,0    55,0    55,0    55,0    55,0  
Varasjóðir   6,0    4,1    6,2    6,5    7,1  
Óráðstafað eigið fé   127,3    105,6    107,4    102,5    105,6  
Hlutdeild minnihluta   3,9    4,2    2,5    2,3    2,4  
Gangvirðisbreyting fjárskulda183   -      -      -      0,4    0,4  
Skatteign   -      (0,0)   (0,0)   (0,2)   (0,5) 
Óefnislegar eignir   (1,3)   (2,7)   (4,2)   (5,0)   (4,3) 
Aðrir lögbundnir frádráttarliðir   (2,8)   (0,9)   (1,3)   -      -    
  Eiginfjárþáttur 1   198,1    175,3    175,5    171,5    175,6  
Tæk víkjandi lán   19,5    -      9,5    16,2    22,7  
Lækkun á gjaldgengu eiginfé   (3,9)   -      -      -      -    
Aðrir lögbundnir frádráttarliðir   (2,8)   -      -      -      -    
Almenn leiðrétting vegna útlánaáhættu   -      2,0    1,7    -      -    
  Eiginfjárþáttur 2 12,8  2,0  11,2  16,2  22,7  
    Eiginfjárgrunnur   211,0    177,4    186,8    187,7    198,3  
      

Áhættugrunnur      
Útlánaáhætta   606,6    615,5    682,5    750,8    789,2  
Veltubók   9,9    6,4    6,7    6,6    6,5  
Gjaldeyrisáhætta   6,7    0,8    1,4    1,0    1,4  
  Markaðsáhætta   16,6    7,2    8,1    7,6    7,9  
  Aðlögun á útlánavirði   -      -      1,5    2,4    2,0  
  Rekstraráhætta   76,5    81,5    83,3    85,1    85,4  
    Samtals áhættugrunnur   699,7    704,2    775,5    845,9    884,6  
      
Eiginfjárhlutfall      
Eiginfjárhlutfall þáttar 1 28,3% 24,9% 22,6% 20,3% 19,9% 
Samtals eiginfjárhlutfall 30,1% 25,2% 24,1% 22,2% 22,4% 
      
Vogunarhlutfall      
Liðir á efnahag   -      1.042,0    1.026,9    1.120,6    1.189,1  
Liðir utan efnahags   -      43,4    51,3    47,1    38,8  
Afleiður   -      12,6    6,3  8,9  9,5  
  Samtals áhættuskuldbindingar   -      1.098,1    1.084,5    1.176,7    1.237,4  
  Eiginfjárþáttur 1   198,1    175,3    175,5    171,5    175,6  
    Vogunarhlutfall 18,1% 16,0% 16,2% 14,6% 14,2% 
      
Önnur fjárhagshlutföll      
Lausafjárhlutfall 143% 200% 142% 172% 155% 
Fjármögnunarhlutfall 120% 123% 117% 114% 119% 

 

                                                           

182 Heimild: Íslandsbanki. 
183 Vegna eigin útlána áhættu. 


