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Reglur um innlausnarrétt sparisjóða  

þegar ríkið hefur eignast stofnfé sem lið í fjárhagslegri endurskipulagningu 
 

Samþykkt og útgefið í mars 2011 

 
Með vísan til i. og j. liðar 1. mgr. 4. gr. laga nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins hefur 

Bankasýsla ríkisins lagt til og fjármálaráðherra samþykkt eftirfarandi viðmiðunarreglur 

um heimildir sparisjóða til innlausnar á stofnfé sem ríkið hefur eignast í tengslum við 

fjárhagslega endurskipulagningu viðkomandi sparisjóðs. Reglurnar eiga við um 

eftirtalda sparisjóði: Sparisjóð Bolungarvíkur, Sparisjóð Norðfjarðar, Sparisjóð 

Svarfdæla, Sparisjóð Vestmannaeyja og Sparisjóð Þórshafnar (hér eftir sameiginlega 

nefndir „sparisjóðirnir“ og hver og einn „sparisjóðurinn“). 

1. Innlausnarréttur 

1.1. Þar sem ríkissjóður (hér eftir einnig nefndur „seljandi“) er eigandi hluta 

stofnfjár eftir fjárhagslega endurskipulagningu sparisjóðs, skal viðkomandi 

sparisjóður (hér eftir einnig nefndur „kaupandi“) eiga rétt til þess að innleysa 

allt að 60% þess stofnfjár sem kemur í hlut ríkisins. Það stofnfé sem hefur 

komið í hlut ríkisins er hér eftir nefnt „stofnfé ríkisins“. Réttur þessi á ekki við ef 

fjárhagsleg endurskipulagning leiðir til þess að ríkissjóður eignist allt stofnfé.  

1.2. Skal innlausnarrétturinn verða virkur tveimur árum eftir að ríkið varð eigandi 

stofnfjár, þ.e. árin 2013 og 2014. Skal innlausnarrétturinn vera virkur í 4 vikur 

eftir lok aðalfundar sparisjóðsins viðkomandi ár, enda hafi ársreikningur 

sparisjóðsins verið samþykktur á aðalfundinum.  

1.3. Innleyst skal að lágmarki 30% af stofnfé ríkisins hvoru sinni (50% af 

innlausnarrétti). Réttur til innlausnar flyst frá árinu 2013 til ársins 2014 að því 

leyti sem hann hefur ekki verið nýttur. 

2. Innlausnarverð 

2.1. Innlausnarverð stofnfjárins skal vera kaupverð þess að viðbættum vöxtum sem 

skulu vera jafnháir vöxtum af innlánsreikningum viðskiptabanka hjá Seðlabanka 

Íslands, sbr. 3. gr. reglna nr. 540/2007 um viðskipti fjármálafyrirtækja við 

Seðlabanka Íslands. Við framangreinda vexti bætist vaxtaálag, 3% ársvextir.  

Vextir reiknast af hinu innleysta stofnfé frá þeim degi sem ríkissjóður yfirtók 

stofnfé til þess dags þegar Bankasýsla ríkisins samþykkir innlausn. Við útreikning 

vaxtadaga skal miða við raundaga/360. 

2.2. Frá innlausnarverði dragast arðgreiðslur sem hafa verið inntar af hendi til 

seljanda vegna hins innleysta stofnfjár, þannig að þær verði meðhöndlaðar sem 

innborgun inn á innlausnarverðið á þeim degi sem arðgreiðslan átti sér stað. 

3. Fjármögnun innlausnar 

Sparisjóðurinn getur fjármagnað innlausn með eftirfarandi hætti: 
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a. Með eigin fé. Með því að nýta heimildir til arðgreiðslna skv. 68. gr. laga nr. 

161/2002 til innlausnar á stofnfé frá seljanda og afhenda stofnfjáreigendum sem 

arð. Með því að fara þessa leið fá stofnfjáreigendur innleyst stofnfé í stað fjármuna 

í arð. Hægt er að nota alla heimildina til arðgreiðslu í þessu skyni eða aðeins hluta 

hennar. Stofnfjáreigendur geta þannig fengið hvort tveggja innleyst stofnfé frá 

ríkinu í arð ásamt peningagreiðslu, enda sé heildararðgreiðslan innan heimilda 68. 

gr. laga nr. 161/2002. Seljandi fær ekki greiddan arð af því stofnfé sem er innleyst 

með þessum hætti. Sá hlutur stofnfjár seljanda sem ekki væri innleystur nýtur þó 

réttar til arðs með sama hætti og annað stofnfé. 

b. Með áskrift hjá stofnfjáreigendum. Getur sparisjóðurinn veitt stofnfjáreigendum 

heimild til þess að skrá sig fyrir hinu innleysta stofnfé með sama hætti og með 

sömu reglum og gilda um hækkun stofnfjár. Áskriftaverð stofnfjárhluta skal vera 

innlausnarverð stofnfjárhlutanna. Sparisjóðurinn safnar samkvæmt þessari leið 

fjármunum til innlausnar með áskriftarfyrirkomulagi hjá stofnfjáreigendum, 

innheimtir áskriftina og notar andvirðið til innlausnar á stofnfé seljanda. 

Sparisjóðurinn útdeilir svo hinu innleysta stofnfé til þeirra sem skrifuðu sig fyrir 

því. 

Sparisjóðurinn getur nýtt leið a og b á sama innlausnartímabili, sé vilji hjá 

stofnfjáreigendum til þess. 

4. Skilyrði innlausnar 

Heimildir sparisjóðsins til innlausnar eru bundnar eftirfarandi skilyrðum: 

a. Að eftir innlausn sé varasjóður sparisjóðsins jákvæður, en ekki skal telja skatteign 

með eignum við mat á stöðu varasjóðs. 

b. Að eftir innlausn verði CAD (eiginfjárgrunnur sem hlutfall af áhættugrunni skv. 84. 

gr. laga nr. 161/2002) sparisjóðsins vegna eiginfjárþáttar A að lágmarki 12% og 

vegna eiginfjárþáttar A og B samtals að lágmarki 16%, eða í samræmi við kröfur 

Fjármálaeftirlitsins á innlausnartíma hafi þeim verið breytt. 

c. Að eftir innlausn uppfylli sparsjóðurinn kröfur Seðlabanka Íslands og 

Fjármálaeftirlits um laust fé. 

d. Að ekki séu fyrir hendi aðrar aðstæður sem gera það að verkum að telja verður að 

innlausn hafi skaðleg áhrif á rekstur sparisjóðsins. Telji kaupandi eða seljandi 

slíkar aðstæður geta verið uppi skal óskað eftir mati Fjármálaeftirlitsins á því 

hvort innlausn muni hafa skaðleg áhrif á rekstur eða efnahag sparisjóðsins. 

 

5. Framkvæmd innlausnar 

Vilji sparisjóðurinn nýta heimild til innlausnar skal tillaga þess efnis borin upp á 

aðalfundi sparisjóðsins ásamt tillögu um það hvernig fjármögnun er háttað og skal 

hún samþykkt á fundinum af meirihluta stofnfjáreigenda. Seljandi mun ekki taka þátt 

í slíkri atkvæðagreiðslu. Aðeins stjórn sparisjóðsins getur borið fram tillögu um 

nýtingu innlausnarréttar, enda hafi hún áður lagt mat á það hvort skilyrðum fyrir 

nýtingu innlausnarréttar sé fullnægt. Fari seljandi með meirihluta í stjórn 

sparisjóðsins skal slík tillaga borin upp, komi fram krafa um það af hálfu einhvers 

stjórnarmanns í sparisjóðnum. 
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Vilji stjórn sparisjóðs nýta innlausnarrétt, að fenginni heimild aðalfundar, skal hún á 

því tímabili sem innlausnarrétturinn er virkur senda Bankasýslu ríkisins tilkynningu 

um nýtingu á innlausnarrétti ásamt gögnum til sönnunar á því að skilyrðum 

innlausnar sé fullnægt. Bankasýsla ríkisins getur krafið sparisjóðinn um frekari gögn 

og upplýsingar telji hún það nauðsynlegt og leitað umsagnar Seðlabanka Íslands og / 

eða Fjármálaeftirlitsins telji hún ástæðu til þess í því skyni að leggja mat á hvort 

skilyrðum innlausnar sé fullnægt. Bankasýslan skal senda kaupanda tilkynningu um 

afstöðu sína innan 30 daga frá því að öll nauðsynleg gögn, upplýsingar og umsagnir 

liggja fyrir ásamt útreikningi á innlausnarverði. 

Innlausn telst eiga sér stað þegar stjórn Bankasýslu ríkisins hefur samþykkt innlausn 

og innlausnarverð hefur verið innt af hendi. Innlausnarverð skal innt af hendi innan 

30 daga frá því að Bankasýslan hefur samþykkt innlausn. Hafi innlausnarverð ekki 

verið innt af hendi innan 30 daga fellur réttur til innlausnar niður. 

6. Fyrirvarar og takmarkanir á innlausnarrétti 

Komi til samruna sparisjóðsins áður en innlausnartímabili lýkur og leiði samruninn 

til slita á þeim sparsjóði sem innlausnarréttar nýtur, skal yfirtökusparisjóðurinn taka 

við rétti til innlausnar. Færist innlausnarrétturinn þá yfir á það stofnfé sem kaupandi 

fær í hinum sameinaða sparisjóði fyrir stofnféð. Yfirtaki sparisjóðurinn annan 

sparisjóð hefur það ekki áhrif á innlausnarréttinn, að öðru leyti en því sem leiðir af 

yfirtökunni. Innlausnarrétturinn mun þannig ná til sömu stofnfjárhluta og áður (sama 

nafnverð) en þau verða hlutfallslega minni hluti heildar stofnfjár í samræmi við þá 

aukningu stofnfjár sem á sér stað vegna yfirtöku á öðrum sparisjóði. 

Sama á við verði stofnfé hækkað í sparisjóðnum af öðrum ástæðum, en vegna 

rekstrarerfiðleika. Nær innlausnarréttur þá ekki til hins nýja stofnfjár, heldur verður 

áfram bundinn við það stofnfé sem seljanda fékk við fjárhagslega endurskipulagningu 

á árinu 2010. 

Innlausnarréttur sparisjóðsins fellur niður í eftirfarandi tilvikum: 

a. Verði sparisjóðurinn yfirtekinn af viðskiptabanka.   

b. Þurfi ríkissjóður eða Seðlabanki Íslands að leggja til frekara fé, vegna 

rekstrarerfiðleika sparisjóðsins, eftir fjárhagslega endurskipulagningu, hvort sem 

það er með því að leggja fram aukið stofnfé,  með því að veita greiðslufrest á 

lánum, skilmálabreyta, afskrifa, með því að veita nýtt lán eða með öðrum hætti. 

Bankasýsla ríkisins getur sett nánari skilyrði um innlausnarrétt sparisjóða og gefið út 

skýringar við ofangreindar reglur eftir því sem talið verður nauðsynlegt í hverju tilfelli. 

 

 


