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Aðgerðir Landsbankans til aðstoðar  
fyrirtækjum í erfiðleikum



I. INNgANgur

Í ljósi þeirra efnahagserfiðleika sem Íslendingar glíma nú við liggur fyrir að margir viðskiptavina Lands

bankans munu ekki geta staðið við skuldbindingar sínar gagnvart bankanum. Í mörgum tilfellum er um 

lífvænleg fyrirtæki að ræða sem veita mörgum atvinnu. Þá er staða eigenda oft með þeim hætti að þeir 

geta ekki komið með nýtt fé inn í fyrirtæki sín.

Ástæður greiðsluerfiðleika fyrirtækis geta verið af margvíslegum toga. Í mörgum tilfellum er um tíma

bundna erfiðleika að ræða sem tengjast snörpum samdrætti í þjóðarbúskapnum en í öðrum voru  

erfiðleikar fyrirtækisins byrjaðir áður en efnahagslífið tók sína djúpu dýfu á haustmánuðum 2008.

Yfirlýstur vilji stjórnvalda er að fjármálafyrirtæki reyni að aðstoða þau fyrirtæki við endurskipu lagningu sem 

mögulegt er, til að reyna að tryggja sem flestum atvinnu. Landsbankinn telur að við endur skipulagningu 

stærri fyrirtækja sé mikilvægt að núverandi eigendur leggi fram nýtt eigið fé eigi eignarhald að haldast 

óbreytt. Jafnframt telur Landsbankinn að samkeppnissjónarmið skuli í hávegum höfð við þá vinnu sem 

framundan er.

i.	 Áætlun	stjórnvalda

Þann 2. desember 2008 kynntu stjórnvöld áætlun í 12 liðum um hvernig bæta skuli rekstrarumhverfi fyrir

tækja til að stuðla að því að þau geti haldið áfram starfsemi og tryggt starfsfólki áframhaldandi vinnu. 

Meðal þeirra atriða sem fram koma í áætluninni eru:

• Stofnuð verði sérstök eignaumsýslufélög á vegum bankanna sem hafi umsjón með eignarhlutum í 

fyrirtækjum þar sem ákveðið hefur verið að breyta skuldum í hlutafé.

• Við endurskipulagningu fyrirtækja verði valdar leiðir sem efla samkeppni eða hamla samkeppni 

minnst.

• Stjórnvöld munu liðka fyrir stofnun endurreisnarsjóðs, öflugs fjárfestingarsjóðs atvinnulífsins, með 

þátttöku lífeyrissjóða, banka og annarra fjárfesta.

• Áhersla verði lögð á mannaflsfrekar og atvinnuskapandi aðgerðir.

ii.	 Samræmdar	aðgerðir	fjármálafyrirtækja	

Öll helstu fjármálafyrirtæki landsins í samvinnu við SFF (Samtök fjármálafyrirtækja) hafa komið sér saman 

um sameiginlegar reglur er varða fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja til að mæta framangreindri 

yfirlýsingu stjórnvalda og í kjölfar laga nr. 107/2009. 

Í reglunum er tekið á eftirfarandi atriðum: 

1. Mati á eigna og skuldastöðu skuldara.

2. Mati á greiðslugetu skuldara þar sem tekið er tillit til fyrirsjáanlegs sjóðstreymis fyrirtækja.

3. Mati á skuldara, stjórnendum og eigendum fyrirtækja.

4. Skilyrðum sem sett kunna að vera fyrir ákvörðunum um breytingar á skilmálum skuldabréfa eða 

lánssamninga.

5. Skýrleika og réttmæti kröfu kröfueiganda.

6. Hlutlægni við ákvörðunartöku kröfueiganda.

7. Samkeppnissjónarmiðum.

Samtök fjármálafyrirtækja hafa óskað staðfestingar Fjármálaeftirlitsins (FME) á þessum reglum.

iii.	 Aðgerðir	Landsbankans

Við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja mun Landsbankinn styðjast við þessar reglur og gera þá 

kröfu að fyrirtæki uppfylli þau skilyrði og skilmála sem þar eru sett fram og birt verða á landsbankinn.is 

og sff.is.



Í samræmi við sameiginlegu reglurnar hefur Landsbankinn gripið til neðangreindra ráðstafana:

• Landsbankinn starfar eftir áliti Samkeppniseftirlitsins nr. 3/2008, frá 12. nóvember 2008 og hefur 

kynnt það fyrir starfsmönnum sínum.

• Stofnað hefur verið sérstakt embætti umboðsmanns viðskiptamanna í Landsbankanum í sam

ræmi við tilmæli stjórnvalda. Hefur umboðsmaður viðskiptavina þegar tekið til starfa og aðstoðað 

nokkurn fjölda viðskiptavina.

• Landsbankinn hefur sett á stofn umsýslufélög sem hafa það hlutverk að yfirtaka eignarhluti 

í fyrirtækjum sem bankinn hefur eignast. Bankinn kann að þurfa að eiga hlut í fyrirtækjum um 

óákveðinn tíma á meðan verið er að vinna að úrlausn á vanda þeirra. Landsbankinn hefur stofn

að félögin, Regin, Vestia og Hömlur. Reginn fer með eignarhald á stærri fasteignum og hlutafé í 

fasteignafélögum, Vestia fer með eignarhald í öðrum fyrirtækjum sem bankinn kann að eignast og 

Hömlur sér um aðrar fullnustueignir sem bankinn eignast, s.s íbúðarhúsnæði, sumarbústaði og 

minna atvinnuhúsnæði.

• Við úrvinnslu flókinna lánamála verður tekið mið af alþjóðlegum viðmiðum (e. London Approach, 

ísl. Lundúnaaðferðin) sem stuðla að yfirveguðum ákvörðunum í hverju máli þar sem talið er að 

hefðbundin réttarfarsúrræði laga henti ekki.

Vandi fyrirtækja er mismikill og aðgerðir til aðstoðar þeim geta því verið mismunandi. Bankinn mun leggja 

megináherslu á skuldbreytingu lána án niðurfærslu til úrlausnar á vandamálum fyrirtækja sé þess nokkur 

kostur. Dugi slík skuldbreyting ekki kemur til greina að færa niður lán fyrirtækja á móti eiginfjárframlagi 

eigenda og breyta lánum í hlutafé. Fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki þar sem eigendur eiga þess ekki kost 

að koma með nýtt eigið fé þá gæti komið til greina að færa niður skuldir fyrirtækis að hluta en þó þannig 

að slík niðurfærsla myndi ekki eigið fé í fyrirtækinu. Teljist þessar leiðir ekki færar mun bankinn kanna í 

samstarfi við aðra kröfuhafa fyrirtækisins og eigendur möguleika þess að það sé yfirtekið af kröfuhöfum 

að fullu til að forðast gjaldþrot. Þannig tryggir bankinn áframhaldandi rekstur fyrirtækis og atvinnu þeirra 

sem þar starfa.

Þegar kemur að úrvinnslu flókinna lánamála þar sem nauðsynlegt er að samræma aðkomu kröfuhafa 

verður Lundúnaaðferðinni beitt, en í henni felst að endurskipulagning skulda fyrirtækis er gerð með frjáls

um samningum við kröfuhafa. Þessi aðferð felur meðal annars í sér að tilnefndur er banki sem verður í 

forsvari gagnvart lántakanda og kröfuhafar sammælast um að starfa sem einn hópur fremur en keppast 

að við að ganga að skuldara.

iv.	 Áherslur	Landsbankans

Stefna Landsbankans er að velja samningaleið um lausn skuldamála fremur en gjaldþrotaleið sé þess 

nokkur kostur. Á hinn bóginn er ljóst að í mörgum tilfellum verður ekki hjá því komist að beita hefðbundn

um fullnustuaðferðum við að tryggja hagsmuni bankans, þ.e. með því að ganga að veðum, selja eignir og 

að fyrirtæki þurfi því að lýsa yfir gjaldþroti.

Bankaráð Landsbankans hefur samþykkt eftirfarandi starfsramma um hvernig staðið skuli að endurskipu

lagningu fjárhags fyrirtækja í erfiðleikum sem eru í viðskiptum við bankann. Rammi þessi er settur fram 

sem framhald yfirlýsingar stjórnvalda, laga nr. 107/2009 og sameiginlegra reglna fjármála fyrirtækja um 

fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja. Ramminn felur í sér leiðbeiningar til starfsmanna um þau 

atriði sem gæta þarf að en er ekki ætlað að fela í sér fastmótaðar reglur. Fyrirgreiðsla til fyrirtækja og 

samningar um endurskipulagningu verða aldrei háð hlutlægum sjónarmiðum eingöngu, heldur einnig 

huglægum atriðum sem ógerlegt er að festa í reglur.

Við framkvæmd starfa sinna ber starfsmönnum að hafa í heiðri leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2004 um þátt

töku viðskiptabanka, sparisjóða og lánafyrirtækja í atvinnustarfsemi og starfsheimildir þeirra skv. 20.22. 

gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.



II. FrAMKVÆMD

Þau viðmið sem hér eru sett fram eiga eingöngu við þau fyrirtæki sem talin eru rekstrar hæf til lengri tíma, 

þ.e. þar sem áætlanir geri ráð fyrir jákvæðu sjóðstreymi og að fyrirtækið standi undir greiðslu vaxta og 

afborg ana þegar erfiðleikatímanum og endurskipulagningu lýkur. Auk þess að styðjast við áætlanir frá 

fyrirtækinu verður einnig litið til ann arra huglægra og hlutlægra þátta. 

Við mat á hlutlægum þáttum þarf meðal annars að leita svara við eftirfarandi spurningum:

• Gekk rekstur fyrirtækisins vel áður en núverandi efnahagsþrengingar gengu í garð? Hér er átt við það 

hvort fyrirtækið hafi staðið undir greiðslubyrði skuldbindinga.

• Hvert er verðmæti eigna og/eða heildarvirði fyrirtækis?

• Mun fyrirtækið standa undir greiðslubyrði skuldbindinga til framtíðar?

• Hver er tryggingastaða bankans?

• Eru erfiðleikar fyrirtækisins tilkomnir vegna fjárfestinga í starfsemi sem tengist ekki grunnrekstri fyrir

tækisins, svo sem spákaupmennsku eða óeðlilegum arðgreiðslum til eigenda?

• Veitir fyrirtækið mörgum atvinnu?

Með huglægum þáttum getur m.a. verið átt við:

• Er traust stjórnendateymi í fyrirtækinu?

• Er fyrirtækið mikilvægt út frá samkeppnissjónarmiðum á tilteknum markaði?

• Eru hagsmunir eða samningar tengdir rekstri fyrirtækisins sem nauðsynlegt er að vernda eða halda í 

sem gætu tapast ef rekstur stöðvast?

Landsbankinn mun gera ríkar kröfur í tengslum við fjárhagslega endurskipulagninu á fyrirtækjum þar með 

talið að leggja fram staðfestar og/eða endurskoðaðar upplýsingar um rekstur, efnahag og sjóðstreymi  

fyrirtækisins síðustu árin ásamt fjárhagsáætlun fyrir næstu 3 ár með yfirliti yfir helstu forsendur.  

Einnig mun Landsbankinn krefjast upplýsinga um allar skuldbindingar fyrirtækisins, þ.m.t. skuldir við 

fjármálastofnanir, eignaleigufyrirtæki, opinbera aðila og ábyrgðir.

Aðgerðum vegna fyrirtækja í greiðsluerfiðleikum er skipt í 5 flokka. Þar er m.a. horft til eðlis og stærðar 

fyrirtækja ásamt getu núverandi eigenda til að koma með nýtt eigið fé inn í reksturinn. Ljóst er að upp geta 

komið tilvik sem ekki eru talin falla í neinn þessara flokka og verður þá að leita annarra leiða við úrlausn. 

Landsbankinn setur ýmis skilyrði við endurskipulagningu sem m.a. koma fram í sameiginlegum reglum 

fjármálafyrirtækja um fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja sem vísað var til í kafla I.

A. Skuldbreyting – greiðsla á vöxtum ásamt hluta afborgana:

 Fyrirtækjum sem geta einungis greitt vexti og hluta afborgana m.v. uppfærð vaxtakjör stendur 

til boða að fá greiðslufrest á hluta eða öllum afborgunum lána í 1224 mánuði. Miða skal við að 

afborg anir séu greiddar eins og kostur er og að skuldsetning verði í myntum sem endurspegla 

tekjur fyrirtækjanna. Til lengri tíma litið verða fyrirtækin að geta staðið við allar skuldbindingar sínar 

við bankann m.v. eðlilegt endurgreiðsluferli að mati bankans. 

B. Niðurfærsla á skuldum fyrirtækis á móti eiginfjárframlagi eiganda:

 Þegar fyrirtækið er komið í þá stöðu að það getur ekki staðið undir greiðslubyrði skuldbind inga, 

hvorki nú né til lengri tíma, mun fyrirtækið fara í greiðsluþrot og er hlutafé þess þá yfirleitt verðlaust. 

Áður en bankinn kemur að málum er rétt að eigendur fyrirtækisins reyni að auka hlutafé, t. d. með 

því að fá að fyrirtækinu nýja hluthafa með nýtt hlutafé, sameinast öðru fyrirtæki, að selja eignir eða 

gera nauðasamning. Hér þarf að hafa í huga að skuldir fyrirtækja verði ekki færðar niður án þess að 

eigendur komi með nýtt hlutafé inn í fyrirtækið og þá í eðlilegu samræmi við fjárhæð niðurfellingar. 

Samhliða þessu kemur til greina að breyta skuldum í hlutafé. Við endurskipulagningu skulda skal 

tryggt að nýtt eigið fé frá eigendum og eftirstöðvar skulda séu að mati bankans að lágmarki 110% 

af virði endurmetinna eigna eða af verðmæti fyrirtækis með hliðsjón af áætluðu sjóðstreymi* eftir 

því hvort er hærra. Að viðbættu virði annarra trygginga. Miða skal við að skuldir verði í myntum sem 

endurspegla tekjur fyrir tækjanna. Niðurfærsla lána getur verið að hámarki 60% af höfuðstól lána.
*Heildarvirði



C. Niðurfærsla á skuldum án eiginfjárframlags eiganda:

 Hjá fyrirtækjum í greiðsluerfiðleikum með vaxtaberandi skuldir undir 500 m.kr kemur til greina í 

undantekningartilfellum að bankinn færi niður skuldir fyrirtækis að hluta án eiginfjárframlags  

eiganda, enda sé ljóst að eigandi geti ekki reitt fram nýtt eigið fé. Við slíka endurskipulagningu skal 

tryggt að eftirstöðvar skulda séu að mati bankans að lágmarki 125% af virði endurmetinna eigna 

eða af heildarvirði, eftir því hvort er hærra. Að viðbættu virði annarra trygginga. Þetta á sérstaklega 

við hjá fyrirtækjum þar sem reksturinn byggir á eigendunum sjálfum og bankinn telur ekki raun

hæft að taka yfir hlutafé í fyrirtækinu. Miða skal við að skuldir verði í myntum sem endurspegla 

tekjur fyrirtækjanna. Þessi leið er jafnframt háð ýmsum frekari skilyrðum. T.d. mun Landsbankinn 

fá 50% af söluverði umfram skuldir verði félagið selt innan ákveðins tíma frá endurskipulagningu 

þess. Niðurfærsla lána getur verið að hámarki 60% af höfuðstól lána.

D. Yfirtaka Landsbankans á hlutafé í fyrirtæki í samráði við eigendur:

 Sé engin af ofangreindum leiðum fær til að bæta stöðu fyrirtækisins getur heppilegasta lausnin 

verið að Landsbankinn eignist fyrirtækið með samningum við eigendur, annað hvort einn eða 

með öðrum stórum kröfuhöfum. Hlutafjáreign fyrri eigenda verður við það að engu, enda hlutafé 

þeirra verðlaust þegar hér er komið. Þegar þessari aðferð er beitt er markmið bankans að bjarga 

verðmætum sem myndu ella tapast við gjaldþrot og tryggja að sem mest fáist upp í skuldir þegar 

fyrirtækið verður selt. Í sumum tilvikum getur sú óvissa sem kann að ríkja um aðrar skuldbindingar 

þó komið í veg fyrir að hægt sé að breyta skuldum í hlutafé.

E. Nauðasamingur:

 Ef aðgerðir AD eru ekki færar þá getur fyrirtæki óskað eftir greiðslustöðvun og/eða heimild til að 

gera nauðasamninga við lánardrottna sína. Tilurð nauðasamningsdraga, hvort heldur í frjálsu eða 

formlegu nauðasamningsferli, er gjarnan með þeim hætti að fyrirtækið, stjórn eða stjórnendur 

þess leita aðstoðar ráðgjafa og stærstu kröfuhafa við mótun á efni nauðasamningsins. Mótun á 

efni samningsins fer oft fram á meðan greiðslustöðvun fyrirtækisins stendur, en það úrræði veitir 

fyrirtækinu ráðrúm til þess að leggja drög að því að koma nýrri skipan á fjármál sín, án þess að 

kröfuhafar þess geti gengið að fyrirtækinu í því skyni að fá fullnustu krafna sinna. 

 

  Þegar tekin er afstaða til nauðasamings er m.a. horft til eftirfarandi viðmiða: 

• Að eftirstöðvar skulda og nýtt eigið fé sé a.m.k. 10% umfram heildarvirði eða endurmetið eigna

virði, hvort sem er hærra.

• Ef breyta á óveðtryggðum skuldum í hlutafé sem rúmast innan heildarvirðis þá sé miðað við að 

þær skuldir séu metnar jafnhátt og nýtt eigið fé.

Landsbankinn skal að jafnaði ráðstafa eignum sem hann eignast við yfirtöku á hlutafé í tengsl um við  

endurskipulagningu fyrirtækja í opnu tilboðsferli að því marki sem lög og reglur heimila og skal gagnsæis 

og jafnræðis bjóðenda gætt við það ferli. Í undantekningartilfellum skal heimilt að ráðstafa eignum án 

þess að um opið tilboðsferli sé að ræða. Gert er ráð fyrir að hlutafé sem bankinn eignast með þessum 

hætti verði selt eins fljótt og auðið er, þó þannig að bankinn fái ásættanlegt verð fyrir hlutinn.

Í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja er gert ráð fyrir að sjálfskuldarábyrgðir eiganda 

sem tengjast rekstri fyrirtækja eða eru tilkomnar vegna fyrirtækjakaupa haldist óbreyttar. Landsbankinn 

getur þó ávallt farið fram á uppgjör á sjálfskuldarábyrgðum eigenda. Við slíkt uppgjör metur bankinn raun

virði ábyrgðar út frá eignum, skuldum og greiðslugetu ábyrgðarmanns.



III. ATrIÐI SEM HAFA BEr Í HugA

i.	 Upplýsingaskylda	og	auknar	kvaðir

Landsbankinn mun í öllum tilvikum auka eftirlit sitt með rekstri fyrirtækja sem þarfnast mikilla skuld

breytinga. Í því felst m.a. að krafist verður rekstrar og sjóðstreymisáætlana og uppgjöra með reglu

bundnum hætti.

Landsbankinn mun setja ákvæði í lánssamninga og/eða hluthafasamkomulag sem takmarka arð

greiðslur, kaup á öðrum fyrirtækjum og sölu eigna auk þess sem laun og hlunnindi stjórnenda verða háð 

staðfestingu bankans.

ii.	 Stjórnarseta

Ef Landsbankinn eignast hlut í fyrirtæki vegna skuldbreytingar er æskilegt að hluturinn sé aldrei minni 

en 34%. Ástæða þess er sú að nauðsynlegt er að tryggja að aðrir hluthafar geti ekki breytt samþykktum 

fyrirtækisins gegn vilja bankans. Til að koma í veg fyrir slíkt þarf bankinn að eiga minnst þriðjungs hlut í 

fyrirtækinu. Í þeim tilvikum sem Landsbankinn er minnihlutaeigandi áskilur hann sér rétt til að eiga fulltrúa 

í stjórn. Einnig kemur til greina að bankinn nýti sér áheyrnarrétt frekar en að skipa fulltrúa í stjórn.

iii.	 Hluthafasamkomulag

Í þeim tilvikum sem bankinn er minnihlutaeigandi í fyrirtæki er nauðsynlegt að meirihluti stjórnar taki 

ekki ákvarðanir eða grípi til aðgerða sem skaða kunna hagsmuni bankans. Því er nauðsynlegt að gert sé 

hluthafasamkomulag þar sem tilgreint er hvernig standa skuli að meiriháttar ákvörðunum þannig að slíkar 

ákvarðanir séu ekki teknar gegn vilja bankans.

Einnig þarf að gefa gaum að því hvaða leiðir bankinn hefur til að losa um hlut sinn í fyrirtækjum sem hann 

eignast með þessum hætti. Ef ekki er unnt að selja hlut til meðeigenda ætti bankinn að eiga rétt á að selja 

öðrum sinn hlut. Ef meðeigandi sem er meirihlutaeigandi ætlar að selja sinn hlut ætti bankinn að geta 

krafist þess að hans hluti sé seldur á sömu kjörum (e. tag along). Æskilegt er að fyrirfram sé umsamið 

hvernig söluverð skuli ákveðið og að sambærilegar aðferðir séu notaðar við slíkar ákvarðanir.

iv.	 Almenn	atriði

• Landsbankinn hefur stofnað eignaumsýslufélög til að halda utan um þau hlutabréf sem bankinn 

eignast með framangreindum hætti.

• Samræmi skal vera á milli myntsamsetningar lána og sjóðstreymis fyrirtækja; þó gætu skapast þær 

aðstæður að hluta erlendra lána fyrirtækja með sjóðstreymi í erlendri mynt verði breytt í lán í íslenskum  

krónum.

• Gæta þarf að samkeppnissjónarmiðum, sbr. álit Samkeppniseftirlitsins nr. 3/2008. Það verður meðal 

annars gert með gegnsæi í ákvarðanatöku og með því að vel sé haldið utan um fundargerðir lána

nefnda þar sem fjallað er um fjárhagsstöðu fyrirtækja á samkeppnismarkaði og hugsanlega aðkomu 

bankans að slíku fyrirtæki.

• Við sölu á hlutabréfum í fyrirtækjum sem Landsbankinn kann að eignast verður þess gætt að hafa það 

ferli eins opið og hægt er. Eins og komið hefur fram mun bankinn ekki selja fyrirtæki fyrr en ljóst er að 

hægt sé að ná ásættanlegu verði fyrir hlutinn og má búast við að vegna þessa þurfi bankinn að halda 

sumum hlutabréfum þar til erfiðleikatímabilinu lýkur og afkoma fyrirtækja kemst aftur í eðlilegt horf.


