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Reglur Akta sjóða hf. um einkaviðskipti 
Samþykkt í desember 2022 / Ábyrgðaraðili: Regluvörður 

 

1. Almenn atriði  

Tilgangur 

1.1. Tilgangur reglna þessara er að koma á og viðhalda fullnægjandi fyrirkomulagi að því er varðar 

viðskipti starfsmanna, og annarra aðila sem reglurnar ná til, með fjármálagerninga, koma í veg 

fyrir hagsmunaárekstra sem og tryggja rétta meðferð innherjaupplýsinga og annarra 

trúnaðarupplýsinga sem varða viðskiptavini eða viðskipti við eða fyrir viðskiptavini (hér eftir 

nefnt „Akta“ eða „félagið“). 

Grundvöllur 

1.2. Reglurnar eru settar á grundvelli laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og reglna sem 

þau veita lagagildi eða eru settar á grundvelli fyrrgreindra laga, einkum reglugerðar (ESB) 

231/2013.  Einnig hefur verið höfð hliðsjón af ákvæðum laga nr. 116/2021 um verðbréfasjóði og 

laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga og reglna sem þau veita lagagildi eða eru 

settar á grundvelli þeirra, einkum  reglugerðar (ESB) 2017/565 og reglugerðar 471/2014, með 

áorðnum breytingum. 

Skilgreiningar 

Daglegir starfsmenn: einstaklingar sem eru í ráðningarsambandi við félagið, þ.e. launþegar.  

 

Einkaumboðsmaður: hefur sömu merkingu og í lögum nr. 115/2021 um markaði fyrir 

fjármálagerninga. 

 

Einkaviðskipti: viðskipti með fjármálagerninga af hálfu eða fyrir hönd starfsmanns, þar sem a.m.k. 

annað af eftirtöldu á við: 

a. viðskiptin falla utan þess verksviðs sem heyrir undir starf hans, eða  

b. viðskiptin fara fram fyrir reikning: 

i. starfsmanns, 

ii. einstaklings sem tengdur er starfsmanni fjölskylduböndum eða starfsmaður hefur að 

öðru leyti náin tengsl við, eða 

iii. aðila sem starfsmaður hefur verulegra beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta að því er 

varðar niðurstöðu viðskiptanna, annarra en að fá gjald eða þóknun fyrir framkvæmd 

viðskiptanna. 

 

Einstaklingur sem tengdur er starfsmanni fjölskylduböndum: merkir eitthvað af eftirfarandi: 

a. maki starfsmanns og aðrir sem njóta sömu réttarstöðu og maki, samkvæmt lögum hverju 

sinni,  

b. barn eða stjúpbarn starfsmanns sem er á hans framfæri,  

c. annað skyldmenni starfsmanns sem hefur búið á sama heimili og hann í a.m.k. eitt ár á þeim 

degi sem viðkomandi einkaviðskipti fara fram. 
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Fjármálagerningur: hefur sömu merkingu og í lögum nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga, 

en þar undir falla m.a. hlutabréf, skuldabréf, víxlar, hlutdeildarskírteini, og afleiðusamningar (s.s. 

valréttarsamningar, framvirkir samningar og skiptasamningar). 

 

Starfsmaður:   

a. stjórnarmenn, meðeigendur eða sambærilegir aðilar, stjórnendur eða einkaumboðsmenn 

félagsins, 

b. starfsmenn félagsins eða einkaumboðsmanns og aðrir einstaklingar sem veita þjónustu í 

umboði og undir stjórn félagsins eða einkaumboðsmanns, og sem koma að því að veita 

fjárfestingarþjónustu félagsins eða annast fjárfestingarstarfsemi þess, 

c. einstaklinga sem koma beint að því að veita félaginu eða einkaumboðsmanni þess þjónustu 

samkvæmt fyrirkomulagi um útvistun sem er gagngert til að félagið geti veitt 

fjárfestingarþjónustu eða annast fjárfestingarstarfsemi („útvistunaraðili“). 

 

Útvistun: fyrirkomulag á hvaða formi sem er milli félagsins og þjónustuveitanda sem felur í sér að 

þjónustuveitandi tekur að sér framkvæmd ferlis, þjónustu eða starfsemi sem félagið myndi ella annast 

sjálft. 

 

Viðskiptavettvangur: hefur sömu merkingu og í lögum nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga. 

2. Gildissvið 

2.1. Reglur þessar gilda um öll einkaviðskipti starfsmanna, nema annað sé tekið fram.  

2.2. Reglur þessar gilda einungis um einkaviðskipti stjórnarmanna og útvistunaraðila sem: (i) eru 

viðriðnir aðstæður sem geta valdið hagsmunaárekstrum, (ii) hafa aðgang að innherjaupplýsingum 

í skilningi 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik (MAR), (iii) hafa aðgang 

að öðrum trúnaðarupplýsingum sem varða (a) sjóði í rekstri Akta eða viðskiptavini, eða (b) 

viðskipti við eða fyrir sjóði í rekstri Akta eða viðskiptavini, í krafti starfa þeirra fyrir félagið. 

2.3. Reglur þessar gilda ekki um einkaviðskipti sem framkvæmd eru í eignastýringu, að því gefnu að 

ekki séu samskipti um viðskiptin eða framkvæmd þeirra milli stjórnanda eignasafnsins og 

starfsmanns eða annars aðila (ef viðskiptin eru framkvæmd fyrir reikning hans). Afrit af 

samningum um slíka eignastýringu skulu sendir regluverði. Starfsmenn skulu jafnframt veita 

regluverði umboð til þess að afla upplýsinga um slík einkaviðskipti að eigin frumkvæði ef þörf er 

á að mati regluvarðar. 

2.4. Reglurnar gilda ekki um einkaviðskipti í verðbréfasjóðum eða sérhæfðum sjóðum sem eru 

eftirlitsskyldir samkvæmt lögum ríkja sem aðilar eru að Evrópska efnahagssvæðinu sem krefjast 

sambærilegrar áhættudreifingar á eignum þeirra, svo fremi sem starfsmaður og/eða aðrir aðilar 

(ef viðskiptin fara fram fyrir reikning hans), eru ekki viðriðnir stjórnun viðkomandi sjóðs. 

2.5. Starfsmenn skulu hafa samband við regluvörð ef þeir eru í vafa um efni eða framkvæmd 

reglnanna. Starfsmenn bera þó ávallt ábyrgð á einkaviðskiptum sem þá varða og skulu leggja mat 

á hvort slík viðskipti falli undir reglur þessar og samræmist þeim. 
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3. Takmarkanir á einkaviðskiptum 

3.1. Starfsmenn skulu sýna aðgætni í einkaviðskiptum þannig að þau stangist á engan hátt á við 

hagsmuni viðskiptavina eða sjóða í rekstri Akta á þeim tíma sem þau eru gerð. Sérstaklega ber að 

gæta að því að einkaviðskipti skaði ekki trúverðugleika eða orðspor félagsins.  

3.2. Starfsmönnum ber að tryggja að einkaviðskipti séu óháð öðrum viðskiptum félagsins og að 

tímasetning eða umfang einkaviðskipta hafi ekki neikvæð áhrif á viðskiptavini eða sjóði í rekstri 

félagsins. 

3.3. Starfsmenn skulu ætíð láta hagsmuni viðskiptavina og sjóða í rekstri félagsins ganga framar sínum 

eigin hagsmunum.  

3.4. Eftirfarandi einkaviðskipti daglegra starfsmanna þarfnast fyrirfram samþykki regluvarðar:  

a. viðskipti með fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta (skráðir) á innlendan 

viðskiptavettvang, 

b. viðskipti með fjármálagerninga, auk hluta í einkahlutafélögum, sem ekki eru skráðir á 

viðskiptavettvang (hvort sem er innlendum eða erlendum), að undanskildum hlutabréfum 

félaga sem eru í 100% eigu starfsmanns, fjármálagerningum félaga sem ekki starfa í 

fjárhagslegum tilgangi og fjármálagerningum útgefnum af Akta eða sjóðum í rekstri 

félagsins, 

c. afleiðuviðskipti, en þó ekki afleiður sem varða fjármálagerninga á erlendum 

viðskiptavettvangi. 

3.5. Starfsmönnum er óheimilt að veita ráðgjöf eða mæla með viðskiptum með fjármálagerninga, 

nema það sé viðeigandi fyrir starf þeirra eða samkvæmt samningi um þjónustu. 

3.6. Starfsmönnum er ávallt óheimilt að stofna til einkaviðskipta ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

a. þau fela í sér innherjasvik eða markaðsmisnotkun í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 

596/2014 (MAR) eða eru að öðru leyti óheimil samkvæmt þeirri reglugerð, 

b. þau fela í sér misnotkun eða ótilhlýðilega birtingu eða meðferð á trúnaðarupplýsingum, 

c. þau stangast á við eða eru líkleg til að stangast á við skyldur Akta samkvæmt lögum nr. 

115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga. 

3.7. Starfsmönnum er óheimilt að láta öðrum aðila í té upplýsingar eða álit ef starfsmenn vita eða 

hefðu með réttu átt að vita að það verður til þess að hinn aðilinn muni eða sé líklegur til að gera 

annaðhvort af eftirfarandi: 

a. eiga í viðskiptum sem fallið geta undir grein 3.6, eða 

b. ráðleggja eða hvetja aðra til að eiga í slíkum viðskiptum. 

3.8. Ákveði viðskiptavinur eða sjóður í rekstri félagsins að kaupa eða selja fjármálagerninga er 

starfsmönnum, sem um það er kunnugt, óheimilt að eiga einkaviðskipti með viðkomandi 

fjármálagerninga fyrr en eftir að umbeðin viðskipti hafa átt sér stað. 

3.9. Starfsmönnum er óheimilt að eiga viðskipti ef þau skapa hættu á  hagsmunaárekstrum á milli 

starfsmanns og viðskiptavina félagsins eða sjóða í rekstri þess. 

3.10. Starfsmönnum er óheimilt að kaupa af eða selja sjóðum í rekstri félagsins fjármálagerninga. 

Starfsmönnum er þó heimilt að kaupa og selja hlutdeildarskírteini í sjóðunum. 
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3.11. Starfsmönnum er óheimilt að eiga í einkaviðskiptum með fjármálagerninga ef viðskiptavinir eða 

sjóðir í rekstri félagsins hyggjast eða munu eiga viðskipti með sama fjármálagerning á þeim tíma 

sem starfsmaðurinn sendir tilkynningu um viðskiptin. Ber þá starfsmanni ætíð að eiga 

einkaviðskipti að loknum viðskiptum framangreindra aðila og tryggja að öðru leyti að slík 

viðskipti hafi ekki skaðleg áhrif á þá eða feli að öðru leyti í sér hættu á hagsmunaárekstrum. 

3.12. Starfsmönnum er óheimilt að taka þátt í fjárfestingarfélögum (klúbbum) eða öðrum hliðstæðum 

félagsskap sem hefur þann tilgang að þátttakendur standi sameiginlega að kaupum á 

fjármálagerningum. Þetta á þó ekki við um sjóði um sameiginlega fjárfestingu í 

fjármálagerningum þar sem skírteinishafar hafa engin bein áhrif á fjárfestingarnar. 

4. Tilkynningarskylda starfsmanna 

4.1. Starfsmenn skulu tilkynna regluverði tafarlaust um öll einkaviðskipti sem þá varða, þ.m.t. 

einkaviðskipti sem framkvæmd eru fyrir reikning aðila sem hann hefur náin tengsl við. 

4.2. Þeir starfsmenn sem búa yfir innherjaupplýsingum um útgefanda fjármálagerninga, 

fjármálagerningana sjálfa eða önnur atriði sem ekki hafa verið gerð opinber en eru líkleg til að 

hafa áhrif á markaðsverð ef opinber væru ber að tilkynna það til regluvarðar ásamt upplýsingum 

um hvaða starfsmönnum er kunnugt um framangreindar upplýsingar. 

5. Aðrar skyldur starfsmanna  

5.1. Starfsmenn skulu, óski regluvörður eftir því, afhenda regluverði afrit yfirlits yfir verðbréfaeign úr 

síðasta skattframtali sínu. Þegar starfsmaður hefur störf hjá félaginu skal hann greina regluverði 

frá öllum fjármálagerningum í sinni eigu.  

5.2. Starfsmenn skulu undirrita yfirlýsingu þar sem fram kemur að þeir hafi kynnt sér efni reglna 

þessara og skuldbindi sig til að lúta þeim og felli sig við þau viðurlög þau kveða á um. 

5.3. Starfsmenn sem búa yfir innherjaupplýsingum um útgefanda fjármálagerninga skulu tryggja að 

þeir gæti í einu og öllu að ákvæðum um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja 

samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 596/2014 (MAR). 

5.4. Starfsmönnum er óheimilt að nýta innri greiningu félagsins í einkaviðskiptum ef niðurstöður 

greiningar eru ekki öðrum viðskiptavinum aðgengilegar.  

5.5. Starfsmenn skulu enn fremur kynna sér efni laga um nr. 115/2021 um markaði fyrir 

fjármálagerninga, auk annarra laga og reglna sem gilda um einkaviðskipti, einkum reglugerðar 

(ESB) nr. 2017/565. 

6. Skráning einkaviðskipta 

6.1. Regluvörður skal halda skrá um einkaviðskipti sem félaginu er tilkynnt um eða það ber kennsl á, 

þ.m.t. allar heimildir eða bönn í tengslum við slík viðskipti. 

6.2. Starfsmönnum er heimilt að óska eftir afriti af upplýsingum um einkaviðskipti sín. 

7. Hlíting og eftirlit 

7.1. Regluvörður og innri endurskoðandi skulu hafa eftirlit með að reglum þessum sé fylgt.  
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7.2. Framkvæmdastjóri, regluverður og innri endurskoðandi skulu meta og reglulega endurskoða 

reglur þessar og gera viðeigandi ráðstafanir til að ráða bót á hvers konar annmörkum þar að 

lútandi. 

7.3. Regluvörður skal eigi sjaldnar en árlega upplýsa stjórn félagsins um hlítingu við reglur þessar og 

eignarhlut starfsmanna í sjóðum í rekstri félagsins. 

7.4. Regluvörður skal veita starfsmönnum viðeigandi fræðslu um reglur þessar.  

7.5. Einkaviðskipti regluvarðar skulu samþykkt af framkvæmdastjóra.  

8. Persónuupplýsingar 

8.1. Öll vinnsla persónuupplýsinga í tengslum við reglur þessar skal vera í samræmi við 

persónuverndarstefnu félagsins. 

9. Viðurlög 

9.1. Brot á reglum þessum geta varðað áminningu eða eftir atvikum brottrekstri.  

9.2. Regluvörður skal leggja mat á brot og tilkynna þau til stjórnar ef um alvarlegt brot er að ræða. Ef 

stjórn metur það svo að umrætt brot kunni að vera refsivert eða að öðru leyti tilkynningarskylt 

samkvæmt lögum skal tilkynna fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands um það án tafar.  

10. Breytingar  

10.1. Breytingar á reglum þessum verða aðeins gerðar skriflega og taka gildi þegar stjórn félagsins 

hefur samþykkt þær. Um leið falla úr gildi eldri reglur um verðbréfaviðskipti starfsmanna. 

 

 

Samþykkt af stjórn Akta sjóða hf. 7. desember 2022. 
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Viðauki 1 
 

 

Til: Regluvarðar 

 

 

Efni: Staðfesting starfsmanns   

 

 

Ég, undirritaður starfsmaður Akta sjóða hf., hef kynnt mér efni reglna félagsins um einkaviðskipti 

starfsmanna, auk þeirra laga og reglna sem um þau gilda og vísað er til í reglunum.  Jafnframt hef ég kynnt 

efni þeirra fyrir einstaklingum sem tengjast mér fjölskylduböndum, þ.m.t. maka mínum. 

 

Ég skuldbind mig hér með til að starfa samkvæmt ofangreindum reglum og þeim lögum sem gilda um 

einkaviðskipti, lúta efni þeirra og þeim viðurlögum sem þau mæla fyrir um. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

 

 

_____________________________________    

    Nafn starfsmanns     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


