
Þann 11. maí 2020 samþykkti Alþingi lög sem taka til starfsemi rekstraraðila 
sérhæfðra sjóða*, þ.e. annarra sjóða en verðbréfasjóða. Lögin öðlast strax gildi 
en rekstraraðilum sem falla undir gildissvið laganna er heimilt að starfa áfram í 
óbreyttri mynd til 1. janúar 2021 en þurfa að sækja um starfsleyfi eða skrá sig 
hjá Fjármálaeftirlitinu fyrir 1. nóvember 2020.
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Ný umgjörð fyrir sérhæfða sjóði og rekstraraðila þeirra

Mótandi regluverk fyrir markaðinn

Heildstæð Evrópulöggjöf

Lögin fela í sér innleiðingu á tilskipun 2011/61/ESB.

Markmið tilskipunar Evrópusambandsins er að 
samræma regluverk milli aðildarríkja, tryggja einsleitni 
á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins, efla 
eftirlit, auka gagnsæi á sjóðamarkaði og efla traust á 
starfsemi sérhæfðra sjóða og rekstraraðila þeirra.

Þeir sem uppfylla skilyrði laganna hafa jafnframt 
heimild til markaðssetningar þeirra sjóða sem þeir 
stýra á öllu Evrópska efnahagssvæðinu og öðlast 
þannig svokallaðan Evrópupassa.  

Nútímavæðing íslenska markaðarins 

Lagaumhverfi sjóðamarkaðar hér á landi breytist 
talsvert með lagasetningunni. Ólíkt erlendum 
eignastýringarmörkuðum þá hefur Ísland takmarkað 
framboð af verðbréfasjóðum og markaðurinn 
samanstendur að mestu af sérhæfðum sjóðum. Þrátt 
fyrir að spila stórt hlutverk í íslensku efnahagslífi, með 
áætlaðar eignir í stýringu um 719 ma.kr., hefur eftirlit 
með þeim verið takmarkað. Eignirnar eru fjölbreyttar 
og samanstanda m.a. af fjárfestingum í skráðum og 
óskráðum félögum, skuldabréfum, fasteignum og 
vogunarsjóðum. 

Nýja regluverkið hefur áhrif á eignastýringarmarkaðinn 
í heild sinni og setur viðbótarkröfur og rekstrarskilyrði 
fyrir rekstraraðila, sjóði, fjármálafyrirtæki og 
vörsluaðila.  

Hverjir falla undir lögin?

Allir íslenskir rekstraraðilar sérhæfðra sjóða

Rekstraraðili er skilgreindur sem lögaðili sem rekur 
einn eða fleiri sérhæfða sjóði með reglubundnum 
hætti. Rekstur sérhæfðs sjóðs felur að lágmarki í sér 
eignastýringu eða áhættustýringu sérhæfðs sjóðs en 
getur einnig falið í sér almenna starfsemi, s.s. hvers 
konar umsýslu vegna reksturs sjóðsins.

Sérhæfður sjóður

Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða sem stýra eignum yfir 
ákveðnum fjárhæðarmörkum þurfa að afla starfsleyfis 
hjá Fjármálaeftirlitinu. Ef starfsemin er ekki 
starfsleyfisskyld, þarf engu að síður að skrá 
starfsemina hjá Fjármálaeftirlitinu. 

Lögin ná m.a. ekki utan um starfsemi 
eignarhaldsfélaga og lífeyrissjóða. 

Vörsluaðilar

Vörsluaðilar munu þurfa að mæta nýjum kröfum, s.s. 
að vakta sjóðstreymi, varðveita fjármálagerninga, 
tryggja  aðgreiningu þeirra og að útreikningur á virði sé 
skv. lögum. 

Ekki 
verðbréfasjóður

Sameiginleg 
fjárfesting

Viðtaka 
fjármagns

Fjöldi fjárfesta

Skilgreind 
fjárfestingarstefna

* https://www.althingi.is/altext/150/s/1373.html
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Gagnsæi

― Birting ársreikninga og upplýsinga um 
starfskjör og hlunnindi

― Ítarleg og reglubundin upplýsingagjöf til 
FME

― Ítarleg og reglubundin upplýsingagjöf til 
fjárfesta

Verðmat

― Óháð mat
― Verklagsreglur og skjölun

Áhættustýring og innra eftirlit

― Aðskilnaður starfsemi og ábyrgðar 
áhættustýringar frá rekstrareiningum

― Varanlegt eftirlitskerfi undir eftirliti FME
― Verkferlar og innra eftirlit
― Áreiðanleikakannanir vegna fjárfestinga
― Áhættusnið, álagspróf og hámark 

vogunnarVörsluaðili

― Yfirsýn, eftirlit, varðveiting og aðgreining
― Vöktun á sjóðstreymi

Útvistun

― Skilvirkt eftirlit með útvistuðum þáttum
― Útvistunaraðili uppfylli tiltekin skilyrði

Rekstrarmódel

― Stjórnskipulag 
― Viðskiptahættir og stjórnarhættir
― Hagsmunaárekstrar, starfskjarastefna 

og reglur um eigin viðskipti, stjórnar 
og starfsmanna

― Upplýsingatækni
― Eiginfjárkröfur 01

02

0304

05

06

Hvernig við getum aðstoðað

Innra eftirlit 

― Vinnustofa
― Mat 
― Skýrslur

― Stjórnarhættir
― Skipurit og hlutverk 
― Innri verkferlar
― Útvistun 

― FME
― Fjárfestar 
― Áhættuskýrslur

― Hönnun stefnu
― Greining og mat áhættu
― Útvistun

― Óháð verðmat
― Ferli og aðferðarfræði
― Greining

Glufugreining Rekstrarmódel

― Umsókn 
― Fundir með FME
― Ráðgjöf

Starfsleyfi

Verðmöt

Áreiðanleikakannanir

ÁhættustýringUpplýsingagjöf

Stjórnarhættir

― Aðstoð við uppsetningu
― Útvistun

― Framkvæmd 
― Ráðgjöf 

― Ráðgjöf um góða stjórnarhætti
― Fylgni við lög og reglugerðir
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