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Hlutafelag. HlutaË. Ixigrnaður. Réttindasvþting. Skilorð.

L og B voru sakfelldir fyrir brot gegn lögum nr. 2/1995 um hlutafélòg. L með því að hafa, sem

stjórnarmaður í B ehf., brotið gegn ákvæðum laganna um greiðslu hlutafiár með því að greiðø E
hf. minna en nffiverðfyrir 50 milljarða nyrra hluta ífélaginu, en B ehf. skyldi greiðafyrir hlutina

með I milljarði hluta í K ehf., sem metnir höfðu verið a I milljarð króna. Var háttsemi L talin
varðavið l.mgr. 16.gr.,sbr.2.tölulið I.mgr. 153.gr. laganr.2/1995.Bvarsakfelldurfyrirbrot
gegn 1. tölulið l. mgr. 153. gr. laga nr. 2/1995 með því að hafa sent villandi tilkynningu til
fyrirtækjaskrár þar sem kom fram að hækkun á hlutafé E hf., að nafnverði 50 milljarðar króna,

hefði að fullu verið greidd til félagsins. Var refsing L ákveðin fangelsi í I mánuði, en fullnustu 5

mánaða af henni var frestað skilorðsbundið í 2 ár. Var refsing B ákveðin fangelsi í 6 mánuði, en

fullnustu 3 mánaða af henni var frestað skilorðsbundið í 2 ár. Þá var B sviptur réttindum til þess
að vera héraðsdómslögmaður í I ár.

Dómw Hæstaréttar

Mál þetta dæma hæstaréttardórnaramir Marlius Sigurbjörnssoq Benedftt Bogasor¡ Eirikur

Tómasson, ÓUtr Börkur Þorvaldsson og Þorgeir Örþgsson.

Ríkissaksóknari skaut nr¡ílinu til Hæstaréttar 20. jint20I3 af h,íIft ákæruvaldsins. Hann kreßt þess

að ákærðu verði sakfelldir ryrn þá híttsemi sem þeim er gefin að sök í átkæry reßing ákærða Lfðs

Guðmundssonar verði þyngd og ákærða Bjarnfreði H. Ótatsym gerð reßing auk þess sem hann verði

svlptur réttindum til að vera héraðsdórrslö gmaður.

Ákærði Lfður kreßt aðallega sÍkm, tú.vara að sér verði ekki gerð reßing en að því frágengnu að

reßing verð i skilorð sbundin.

Ákærði Bjarnfreðw kreßt aðallega staðfestingar hins áfi.'.fjaða dóms, tú,varu að sér verði ekki gerð

reßing en að því frágengnu að ákveðin verði vægustu viðurlög sem 1ög frekast heimila.

Í vottorði ur I'rirtækjaskrá, sem starfar eftir ákvæðum laga rc. 1712003 um frrirtækjaskrá og gegntr

meðal annars hluWerki hlutafelagaskrár samkvæmt lögum nr. 211995 um hluøfelö g, var tilgangur Exista hf

sagðnr ,yera fráLr-rnáLløþjónustuûn:irtæki í gegnum hluti í öðrum felögum", meðal annars â sviði

váttryggþgarstarßemi, svo og á sviði frârmÍia-,[árn- ogfárfestingastarßemi, þar með talið eignaletgu, og á

sviði öryggisþjómstr¡ enn fremur aó lløh með höndum kar-rp og söhr verðbréñ og åsteigna, þjónustu við

dóthrfeldg og ar:rrraî skyldan rekstur. Ákærði Lfður var stjórnarforrnaður felagsins á þeim (nø er máth

skþtir. Hinn 30. október 2008 var haldinn hlÍhaåftndur í felaginu þar sem gerðar voru þrjár breytingar á
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' samþykktum þess, meðal annars svofelld breyting a 2. mgr. 4. gr. þeirra: ,,Stjóm felagsins er heimilt að

auka hlutafe þess um allt að 50.000.000.000 króna að nafrrverði eða jafirgildi þeinar fárhæðar í evrurru

með áskrift allt að 50.000.000.000 n¡ina hluta." Kom fram í ræðu ákærða Ljðs á f,rrdinum að ekki væru

tppi áform um að nfia heimild til trlutafáraukningar eins og sakir stæðr¡ en s1jómin teldi mftitvægt að

felagrð hefði veruleg[ svigrum til að styrkja eiginfárgrunn sinn ef aðstæður költuðu á slikt og tækifuri

gæfist. Ti[<ynmrg um niðurstöður hluthaåf,nrdarins var birt í kauphöll sarna dag og hann var haldinrl

j afrrfrarnt því sem fyrirtækj asI<r â var tifl<ynnt um þ ær 4. nóvemb er 2 0 0 8 .

Njri Karryþing banki hf sendi 3. desember 2008 bréf til hollensks Ëlaæ með heitinu Bakkabraedw

Holding 8.V., sem ákærði Lfðw mun hafa verið í fyrirsvari $rir. Var í bréfinu vísað til þess að felaglð hafi

29. septemb er 2006 sett að handveði til Kaupþings banka hf. 6.407 .905.675 hluti í Exista hf til tryggingar

ná,rirar tþeindum skuldurq en n¡fi bankinn hafi tekið yfir þau kröfiréttindi ásanrt tryggingurxd fynr þeim

Með því að gangverð hluønna hafi lækkað svo að það næmi aðeins 73,6Yo af {árhæð skuldanna væri

kallað eftir því að felagið annað hvort greiddi þær niður eða setti frekari tryggtngu tntr þeim ekki síðar en

8. desember 2008 að viðlögðu því að bankinn gengi að handveðinu Samkvæmt gögüm núlsins var

hlutafe í Exista hf á þessum ti'rn samtals 14.174.767 .632 krónw og níði handveðréttur Nj{a Karryþings

banka hf þannig tl,um45,2% afhlutaËnu
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Logos lögnrannsþjónusta sf , sem ákærði Bjamfreður er meðal eigenda að, stofrraði 12. nóvember

2008 þrjú einkahlutafelög sem fengu heitin ELL 194, ELL 195 og ELL 196 ogvar hhtaË í hverju þeina

500.000 krórur. Ákærði Bjarnfreður sendi 1 desember 2008 tölvubréf til annars starßmanns

lögmannsstofinnar þar sem fram komu tihæli um að breyta nafrri eins þessara félaga í BBR ehf , en það

myndi ,kaupa stóran hlut í Bakkavör Group hf á rnorgun eða næstu daga."

Samkvæmt fiarnlögum fi-rndargerðum voru haldnir hluthafaftndir í þessum felögum 3. desember

2008, þar sem heiti ELL 194 ehf var breytt í Kvakk ehf , ELL 195 ehf fekk nafrrið BBR ehf og ELL

196 ehf varð Korkur vélaleþ ehf Ákærði Lfðw var kjörinn sdómarrnaður í öllum felöguaum og A til

vara, eneinnig var samþykkt á hluthañfimdr¡num að ffia heimilisång félagatw að Ármula 3 í Reykjavík,

þar sem Exsta hf hafði starßtöð. Samhliða þessu gerði Logos lögmannsþjónusta sf karpsarnringa um

hhÍi í felögunum þremur. Í einum af þessum sarnringum kelpti Korkur ehf , sem ákærði L¡iðw kom fram

fyrir ásant A, al)a hluti í BBR ehf af lögrnannsstofimni, í öðrum keypti BBR ehf alla hhrti í Kvakki ehf og

í þeim þnðja kelpti Korkur ehf alla hhÍi í Korki vélaleþ ehf , en í ölhrm tihnkum var kaupverð hlutanna

það sarna og nafüverð. Samkvæmt flurdargerð var haldinn atÍtar hhthañfimdur í Kvakki ehf 3. desember

2008, þar sem ákærði Ljrður var einn rrreth.u. Þar kom fram að ákveðið hafi verið að hækka hhtafe í

felaginu um 1.000.000.000 krónw rneð útgáfir n¡ina hhrta að nafrverði 1 króna hver, svo og að eini

hluthafinn í felagiru, BBR ehf , hafi skráð sig fyrir öllum hinum nfu hlutum og að qÍja hlutaËð væri ,,greitt

samhliða áskrift."

Korkr¡r vélaleiga ehf og BBR ehf gerðu samring 4. desember 2008 um að fyrrnefrrda felagið veitti

því síðarnefida lán að f árhæð 1.000.000.000 krónw, sem âtti aö endurgreiða í einu lag á.saffi l5o/,

ársvöxtum 4. desemb er 2011. Ákærði L¡fður undirriøði sarrnring þennan firir hönd beggja aðila.
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Í gögnum rn¡ílsins eru mörg tölvubréf sem gengu milli starßmanna Exista hf og Logos
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lögmannsþjónustu sf á tímabilinu 2. ttr4. desember 2008 og báru yfrskriftina: ,,Drög að sarnringi um kaup

á htutum í Kvakki ehf" Í orðsendingu 2. desember 2008 fráL C héraðsdórnslögrnanni hjá logos

lögmannsþjónustu sf til samstarßrnanna sinna D héraðsdómslögmanns og ákærða Bjarnfreðs, svo og

tveggja lögfræðinga sem munu l:øifa starhð hjá Exista hf , E og F, sagði meðal annars: ,$4eð$þandi eru

fyrstu drög að kaupsarnringi um hhti í Kvakki ehf Eins og við töluðum um þurfrm við að skoða nirør

Szrirvarann um að sarnringar rxáist við kröfuhaå um endurskþulug,tgtl" Þessu svaraði E á eftirårandi

lr,ítt að morgri 3. desember 2008: ,Jvleðfyþjandi ftrrw þú drög að kar-rpsarnringnum með fieinum

cornrnentum frá okkr¡r er varða framhaldið og breytingu â oröalagi." Í awørnorðsendingu hans síðar þann

dag sagði: ,flvenær má eiga von á rpph_isingumumyfirtökureghr, þ.e. verð og þess luíttar? Það væri gott

ef hæg væri að hraða því ... Getið þið verið okkw innan handar vegna tiþmningar á Kauphöll vegna

þessara viðskþta sem þarfvæntanlega að setja inn í Kauphöll í finanailið áðw en markaðir opna þar sem

stjómarfi-rndur verðw í kvöld þar sem samþykkt verðw að kaupa felagið og LG og ÁC (felag) skráir sig

fyrir alhi f árhæðinni."

Larst fynr h.ídegr 3. desember 2008 sendi G, sem átti sæti í stjórn Exista hf, út boð um

stjómarftnd í felaginu khkkan 19 þann dag. Sendi ákærði L1iðw í kjölårið svofelldan tölvupóst til beggia

forstjóra Exista hf og F: ,JVlftilvægt er að senda eitthvað á eftir þessu sem fnst þar.ig að menn haldi ekki

að það séu að korna 50 milljarðar inn í felagið!!!!!"

Í tOVrryOsti skörrnnu síðar frá F til áðurnefirdra starßrnanna Exista hf og Logos lögmannsþjónustu

sf sagði meðal annars: ,J-ogos - þaõ þarf einnig aö fara yfir yfirtökureghr þar sem [...] nunu eignast 88%

í felaginu Þurfirm asap álil áhvaöa verði yfrfökuverð þeina yrði." Þessu svaraði C svo þegar liðið var á

dag: ,p hefi.r verið bundinn á fimdum í allzn dag og hef,n því ekki haft tækifuri til að skoða þessi rníL

Það eru einhver hugsanleg vandkvæði varðandi lisinguna, undanþágan er víst ekki rqjög sterk. Veit að D

mun skoða þetta nánar þegar hann kemur í hus. Varðandi gengi hlutanna þá er óheimilt að áskriftarverð

hlutanna íExista sé lægra en nafivirði og því er Jljóst aó 0,02 gengr ekki. Bjamfreðw er held ég búinn að

nefira þetta við ykkar folk. Verið er að skoða mögulefta á öðrum leiðum" Um firrrnleytið síðdegis sendi F

svohljóðandi tölvubréf ,,Við þurfirn e-n frá Logos á simaftnd með okkur asap ef niðurstaðan er að leiðin

sem til urrræðu var gengur ekki Stjómarfilrdur er eftir 2 klst." Þessu svaraði C um hæt ,Bjarnfreður

verður í sambandi eftir örfáar miîúflr." Laust qnn ktr*t<an sjö um kv<ildið sendi H starßmaðrn á

fánnílasviði Existâ hf svofeft tölvubréf meðal annars til þeina sömu og áðw hefir verið getið: ,,Sæ1,

nj{ustufréttirfiáDeloitte: 1. Þeirerutihúnirað samþykkjaverðmatn¡inahhrta (0,02 pr. hlut) 2.Þetrvilja

að Logos staðfesti hækkunina, þ.e. 50 ma. hækkun greidd með I ma. 3. Jaftframt að tengt verði við

tiþrnningar sú atburðarrás sem fara mwr fram í kjöIlärið, þ.e.: - boðun hhÍhaåfundar, þar sem hlutafe

verður lækkað - öðrum htuthöfum geftn kostur aþvr að taka þálfr. í htuøfáraukningu". C sendi síðan

kfukkan 19.44 þennan dag svofelldan töhupóst til ákærða Bjarnfreðs: ,þara adlata thig vita ad thad hefir

ekkitidkast ad Logos stadfesti svona lagad og vid reyrum ad fordast that. Thad er ad okkar mati edlilegt

ad endurskodandi geri thetta i sama plagg og serfraediskyrslu. En thu metur tL'ødbara."

Að kvöldi 3. desember 2008 sendi ákæröi Bjarnfreðw âkæróa Lfði svofeft töhnúréf ,par sem lán

Bakkabraedur Holding BV er frá Kaupþingr á Íshndi, þá vehi ég 8¿r" mér hvort ekki sé hæg!. aó setjast

niður með þeim á morgun með eftirårandi tillögu: Fy:ir liggl vilyrði um nitt hftrtafe í Exista hf frá nokkrum

af æðstu stjórnendum felagsins, ef samkomulag næst um eftirårandi aðkomu; - Boðað verði til
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hluthañfimdar í Exista hf nú þegar; - Ef Kaupþing ákveður að ganga að hhtum í eigu Bakkabraedur

Holding BV, þá muni bankinn styðja tillögu sdórnar felagsins um lækkun hlutafár til jöfinnar taps og

hækkun hlutaf ár með áskrift n¡irra hluta - Með þessum hætti eru fárfestar tihunir að korna inn með um I

milljarð af n¡¡4-u hlutafe, aðrir hhrthafar hafa, einnig tækifuri til að auka sinn hlut - Jaftfrarrfr verði felaginu

breytt í einkahhtafelag (:engin stinpiþöld, ekki prospechs eða yfrtöku issue) Ég áLbáLg með að sjá að

bankinn hafi nokkur rök Snir að standa þessu í vegi Er í raun forsenda þess að felaglð starfi áfram og að

Kaupþing geti fengið eitthvað t¿rir hluti sina í felaginu o.s.frv. Í ¡Osi þeirra vandkvæða sem eru á verðmati,

skráningar- og yfirtökunaíhm í núverandi plani, þá vehi ég því fyrir mér hvort það sé ekki þess virði að

reyrìa þessa leið? Þú hringir endilega ef þú vilt ræóaþetta nuna. Á fi¡nd með Deloitte kL 9 í fyrramirhóJ'

Þessu svaraði ákærði L1iðw með svofelldum hætti laust eftir miðnætti: ,,Call me at in the moming at 0800.

This is not the way forward."

Að morgni 4. desember 2008 sendi ákærði Bjamfreður svohljóðandi tötvubréf meðal annars til

áðurnefirdra D og C: ,,Var á fiÌndi með Deloitte. Þeir ætla aó gefa út skjrslu um staðfestng't â hækkun

hlutafár. Hún er rúrnt orðuð og tekur tillit til væntanlegs hluthaåfimdar sem mun lækka hlutafe aftur til

jöfirurar â tapi. Það verður svo að koma í !ós hvort þetta fer í gegt hjá Hlutâfelagaskrá. Deloitte verður

tihuið með frekari rökstuðning Srrir útreftningum C, viltu útbua tryggingarbréf frâ BBR ehf til Kvakks

ehf fyrir 49 mlli kr., komi til þess að rnatið verði ekki samþ¡,kkt eóa â það reyni. Ef það gerist og BBR

getur ekki staðið við skuldbindinguna, þá verður hhrtaf árhækkunin afturkræf skv. 77 . gr. hlfl-"
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Samkvæmt framlagðri fimdargerð var haldinn findur 4. desember 2008 khrkkan 12 í stjóm Exista

hf Ákærði Lyður st'-foði upphafi fimdar, en vék svo af honum Í firndargerðinni segir meðal annars í

þÍðingu löggihs skjalaþjrðanda: ,,Fundarstjóri bað s1jómarmenn að ræða og álykta um tillögu um aukningu

hlutafár í Exista um 50.000.000.000 í tengshrm við kaup á 1.000.000.000 hlutum í Kvakki ehf ... með

það að markmiði að styrkja hlutafárgrunn Exista. Seljandi Kvakks er BBR ehf ... eþndur A og L1iðw

Guðmundssor¡ sdómarnenn í Exista. Frá stofirun hefir Kvakkur ekki verið með neina starßemi Samtöh¡r

á efrrahagsreftningi (ISK) eru: Heildareignir: Handbært fe 1.000.000.000 og hlutafe 1.000.000.000. ...

Stjómin tehr sþ ekki í aðstöðu til að sannreyra varfumi slikrar hlutafáraukningar sem 1ögð er til en

treystir á staðfestingu frá endwskoðendum felagsins, Deloitte hf sem 1ögð var fram â fi.rndinum og

staðfestir að þetta sé fifkrægjandi virði hlrtanna. ... Eftir vandlega ihugun ályktaði stjómin að það þjónaði

hagsmunum felagsins best, miðað við aðstæður, að ganga til viðræðna við BBR ehf ... í tengslum við kary

á 1.000.000.000 hlu¡¡m... í Kvakkur ehf og í kjölfar þess að auka hhfâË felagsins í ISK

50.000.000.000 með tilliti til trlutanna. Stjómin ræddi að samkvæmt veittum upph.isingurn, hefir engin

starßemi verið í Kvakki frá stofrrun þess og Ëlaginu er kunnug um fárhagslega stöðu Kvakks og önnw

mál sem kr¡rna að hafa áhrrf áL virði hlut¿nna. Þess vegna verðw ekki gerð áreiðanleftakönnun á Kvakki.

... Í tengslum við möguleg kaup og greiðslu kaupverðs mun stjórnin samkvæmt 4. gren stofisamþykkta

felagsins auka nafrrvirði hlutafár felagsins um ISK 50.000.000.000 með áskrift n¡irra hluta. Niu hhtimir

tilheyra sarna flokki og þeim fylga sömu réttindi og öðrum hftrum í felaginu. Staðfesting frá

endurskoðanda Ëlagsins, Deloitte hf , sem staðfestir fi.rlhrægjandi virði hinna kelptu hluta var einnig lögð

fyrn stjómina. Samkvæmt 4. gren haå hluthañr felagsins aßalað sér forkaupsrétti á ny-u hhrtunum Ef

viðræður leiða til kaupa á hlutunum skal sedandi skrifa sig $¿rir öllum 50.000.000.000 hlutwrum sem
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greiðshr Srn hlutina í Kvakki Áskriftin skal ñra fram eigi síðar en 31. desember 2008 og greiðsla við

áskrift. Nliju hlutimir verða greiddir samtí'nis áskriftinni með aflrendingu hluønna til felagsins eins og hþt er

í SPA með sefianda. Htutaf áraukningin verður að því loknu og ergr síðar en 31. desember 2008 skráð í

$rirtækjaskrá ríkisskattsfóra og að því loknu í lögboðnar bækur felagsins og hjá Verðbréñskráningu

Íshnds. Að því loknu verða hlutirnir franeseldir seljanda. Áæthður kostnaður við hluøfáraukninguna er

ISK 150.000 ásarrfr 05% stinpilgialdi af nafirvirði qfju hhrtanna. LOGOS lögmannastofir verður falið og

heimilað að undirrita öll nauðsynleg skjöl í tengshrm við opinbera skráningu og skrásetrringu í tengslum við

hhrtafáraukninguna og kaupin á hlutunrn ... Lfður Guðmundsson kom inn á fundinn og tók við

fimdarstjóm. Stjómin átyktaði að boða hfuthafr á hluthafafund eigi síðar en 31. desember 2008. Stjómin

ræddi drög að dagskrá fi¡rdarins þar sem væru eftirtalin atriði: (a) Lækkun á hhfaË felagsins um ISK

62.891.272.280 (b) Breyting á nafrrvirði hhrta Ëlagsins í 1 .283.495.353".
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Að rnorgni 8. desember 2008 sendi B endrnskoðandi hjá Deloitte hf svofellt tcihrubréf til ákærða

Bj amfreð s, H og G:, $4eðfrþ andi er sérfræ ðiskjnslan undirrituð".

Þennan dagvar gerður sarnringur milli Exista hf og BBR ehf þar sem sagði að Exista hf kelpti

,,1.000.000.000 hlutf'íKvakki ehf og að ,Jcarpverð hlutanna er 50.000.000.000 hÏfir í Exista hf ...

hver að nafrrvirði ISK 1." Skyldi karpverðið greitt ,pð fifh við undirritun sarrrrinp" og bæri BBR ehf að

aftrenda Exista hf hhtina í Kvakki ehf , en sarnringurinn teldist tilkynmrg til hhÍaskrár um framsal hlutanna

til Exista hf ,,eins og fram kemur í stofirsamþykktum felagsins." Þá sagði að frá stofirun hafi engin starßemi

verið í Kvakki ehf og væri kaupanda ,Jcunnugt um {árhagsstöðu Ëlagsins og önnw mál sem haÎa^ âhrrf á

virði hlutanna". Undir sarnringinn rituðu framkvæmdastjórar Exista hf Snir hönd felagsins og ákærði Lfður

fyrir hönd BBR ehf

Síðar sama dag var fiirirtækjaskrá aflrent tilkynnmg, sem undirrituð var af átkæróa Bjarnfreði, þar

sem sagði: ,flér með er tilkynnt til Fynrtækjaskrár að á stjómardrndi í Exista hf ... sem haldinn var þann

4. desemb eÍ, yaÍ samþykkt aó nyta heimild í 4. g. samþykkta felagsins til að hækka hlutaË felagsins um

kr. 50.000.000.000 að nafrrvirði Hinir n¡i{u hlutir tilheyra sama flokki og eldri trhrtir og hañ verið greiddir

að fi¡lh til felagsins, sbr. með$'þandi sérfræðisk¡¡;rshr og staðfestingu endwskoðanda. Eftir breytinguna er

1. mgr. 4. gr. samþykkta felagsins svohljóðandi: ,,FlhrtaË Ëlagsins er 64.174.767.632 krónw að

nafirverði, sem skþtist í einnar krónu hhrti Fyþ eitt atkvæði hverri krónu í hlutafe á hluthañfimdi.

Hlut¿feð er ekki flokkaskþt." Var LOGOS lögmannsþjónustu falið að annast tilkynningu til

Fyrntækjaskrár." Tilkyrìningunni fylgdu meðal annars sk¡irsla áðurnefirds B 8. desember 2008 og

samþykktir Exista hf
Í sh-irshr B vegna hlutadárhækkurar í Exista hf sagði: ,*A, stjómarfurrdi felagsins Exista hf ... 4.

desember 2008, hefur verið ákveõið að hækka hlutafe felagsins í sanrræmi við heimild sdómar í2. mgr. 4.

gr. samþykkta felagsins ásamt því að boða til hluthaåfi¡ndarþar sem 1ögð er til lækkun hlutafár felagsins.

Boðað er til hluthafafundarins í !ósi alvarlegrar stöðu felagsins eins og nánar er þst hér að neðan. Skjrsla

þessi er gerð í þeim tilgang að leggja n:øt á þau endanlegu verðmæti sem eftir verða hjá felaginu við

hh*a{árhækkun og að hlutafárlækkun lokinni. Ákveðið hefur verið að hlutaË felagsins hækki að

nafirverði um kr. 50.000.000.000 og með því verði heildarhlutafe felagsins fu. 64.174.767.632. Tiüaga

stjórnar gerr ráó Srir að hlutafe felagsins verði þvnæst lækkað á hhÍhañfundi felagsins $rir lok árs 2008
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um kr. 62.891.272.279 til jöfirunar taps þannig að alls heildarhlutafe felagsins að því loknu verði kr.

1.283.495.353 semskþtistþannigað kr. 1.000.000.000 verðurn¡ftthlutafe skv. ûamangreindrihækkun.

Með þessu munu eþndur hins n1i{a hlutafár eiga 77,9o/o eignarhlut í felaginu og eþndur eldra hlutaf ár

22,Iyo. Óskað heftr verið eftir því að Deloitte leggi mat áþauverðrrreti sem greidd eru vegna alls 77 ,9Yo

hluør í Exista hf Við mat okkar höfiim við tekið mið af 37. gr. og 5.-8. g. laga nr.211995, umhhrtafelög.

Einnig höftmvið haft hliðsjón af lögumum ársreikninga og ákvæðum aþjóðlegra reftningsskilastaðla." Að

þvr er varðaði einstaka matsþætti sagði undir liðnum ,J-Ísing á hverri greiðshr eða því sem tekið er við" að

sem endurgjald fyrir 77,9o/o hlut í Exista hf legði BBR ehf til allt hhtafe í Kvakki ehf , alls að nafirvirði

1.000.000.000 krónur. Undir liðnum,,Upphþingar um aðferðina sem notuð er við rratið" sagði að byggt

væ/râ staðfestingu â eign Kvakks ehf í reiðufe samkvæmt staðfestri hhtafárhækkun þess felags. Þá

hefði komið framâ htuthañfimdi Exista hf 30. október 2008 að {árhagsleg staða felagsins væri venfega

erfið og óvissa um hana. Við rnat á virði felagsins þennan dag staðfestu gögr að eigið fe væri ,,verulega

neftvætt" en ekki lægr firir hvort þörf væn á niðwlærslu bókfærðrar viðskþtavildar. Undir liðunum

,,Tilgreining á endurgjaldi ¡nir þær eignir og réttindi sem tekið er við" og ,Jfirlysing u- hið tiltekna

verðrrreti svari a.mk. til umsamins endwgjalds" sagði aö l00Yo hhrhr í Kvakki ehf svaraði að minnsta

kosti til 77 ,9o/o hhrar í Exista hf
Hækkun trluta{ár í Exista hf var skráð án athugasernda hjá $rirtækjaskrá 8. desember 2008 og var

sarna dag birt til<ynning um viðskþtin í kauphöf.

6

Af gögnumrnálsins verður ráðið að L¡fsing hf , semvar í ergu Exista hf , hafi 8. desember 2008 veitt

Korki vélaleigu ehf lán að f árhæð 1.000.000.000 krónw með þl,l skiþði að hun yrði varðveitt á

geymsh.reftningi hjá Logos lögfnannsþjónustu sf og ekki ráðstaåð af honum nema rrrcð samþykki

Lysingar hf Korkur vélaleiga ehf Línaði sama dag BBR ehf L000.000.000 krónw sem það felag virðist

svo haã notað sem greiðslu fi¡nr nlija hluti í Kvakki ehf Eftir sem áður virðist þessi fárhæð haå staðið

óhreyfð á $rmefirdum geymshrekningi.

7

N¡iri Kaupþing banki hf sendi simskeyti 8. desember 2008 tl átkæróa Lyðs og framkvæmdastjóra

Exista hf þar sem vísað var til tilkynningar um að stjórn Ëlagsins hafi samþykkt 4. sama má¡:øóar aó

,heûa viðræðw við einkahh¡tafélag í ergu A og Lfðs Guðmundssonar um kar-p Exista á öllu hhÍ¿Ë í

Kvakki ehf og í framhaldi af þvr aó nyø heimild hlÍ¿hafaftndar Exista frá 30. október sl um að auka

hhÍafe í felaginu um 50 milljarðar hhta til greiðslu finr hhrti í Kvakki ehf " Þess var krafst að boðað yrði

til fundar hhrthañ í Exista hf til að geñ þeim kost á aó taka aßtöðu til þessarar ráöstöfimar, svo og að

stjórn felagsins geng ekki frá þessu núli eða gerði löggerninga í tengslum við það án þess að

hlutahafaftndw hefði verið haldinn. Ekki verður séð að þessu erindi hafi verið svarað. Bankinn mun síðan

haå leyst til sm 12. desember 2008 $rrrnefrrd hlutabréf í Exista hf að nafirverði 6.407.905.675 krónw,

sem hann naut handveöréttar i t¿rir 5 aura á hlut.

BBR ehf gerði 11. april 2009 öðrum hluthöfim í Exista hf yfrtökutihoð með vísan til ákvæða X.

og XI. kafla laga nr. 108/2007 um verðbréåviðskþti Átti tilboOið að standa til 8. maí 2009 oghljóðaði

þaó â tvo aura á hhrt, enFjârmáúaefrirlitið hafði samþykkt það 6. aprfl, sanø átr. Meðalþeina sem tóku

boðinu var Njri Kaupþing banki hf sem virðist eftir gögnum rrxílsins hañ fengið greiddar 134.683.376
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8

Fyrirtækjaskrá ritaði bréf 2. jú1112009 til ákærða Bjarnfreðs og B þar semborin var fram fyrirspum

með vísan til 16. g. lr;ga nr. 211995 um hvort greiðsla hluta{ár í Exista hf við aukningu þess í desember

2008 hafi numið tveimur aurum firir hverja krónu að nafiryerði og í hverju verðmæti hhta í Kvakki ehf

hafi legið. Þessu svaraði B með bréfi 5. jrìní 2009 þar sem kom fram að Deloitte hf hafi ekkert komið að

tiþmningu um hækkun hluta{ár í Exista hf eða staðfest hana, auk þess sem gerð var athugasemd við að

Srmefird sk¡irsla hans 8. desember 2008 hafi verið sérfræðiskjirsla í skilningi laga rtr. 211995. Svar

átkæröaBjarnfreðs 1 l. jrxd 2009 var âþannveg að Logos lögnannsþjónustu sf hafi einåldlega verið falið

að senda tit 8/rirtækjaskrár tilkynningu um ákvörðun stjómar Exista hf um hækkun hhrta{ár og

Snirliggiandi sþirshr endurskoðanda felagsins um þá hækkun. Það hafi verið gert með hefðbundnum hætt,

en lögrnannsstofrn hafi ekki verið beðin um mat á hinu framlagða hlutafe.

Með samhfóða bréfum 12. jiffi 2009 ttl átkæróa Bjamfreðs, B, Exista hf og BBR ehf gerði

$zrirtækjaskrá athugasemd um að henni hafi ekki verið tilkynnt um að hlutaË í Kvakki ehf hafi verið aukið

um 1.000.000.000 krónur. Af þessum sökum hafi tilkyrìnmgn 8. desember 2008 um hækkun hlutafiár í

Exista hf um 50.000.000.000 krónur verið tekin til athugunar, enda þætti verulegr.r vafi um raunverulegt

verðmæti hækkmarinnar. Af þessum sökum teldi Û¿rirtækjaskrá að fella þyrfri urskurð um hvort

nauðsynlegt væri að bakfura ültqmrunguna og lækka skráð hlutafe í Exista hf Viðtakendum bréßins var

gefinn kosh.¡r â aó fu,ra fram athugasemdir og gögrt af þessu tilefti. Þessu svöruðu B og ákærði

Bjarnfreður 16. og 1S. jrxd 2009 með vísun til frri bréå, auk þess sem sá síðamefrrdi lét frþa svarbréfi

sínu afrit af frndargerð hhthaåfirndar um hækkun trhtafár í Kvakki ehf og nefrrdi að svo virtist sem

trilqmmrg um hækkunina hefði misårist. Með bréfi Exista hf 18. iún2009 sagði að réttilega hefði verið

staðið að rnílum og firirtækjaskrá ekki gert athugasemdir þegar í st¿ð samkvæmt 150. g. laga nr.

2lt99s.

Í Ur¿t sem lögmaður ritaði af tr.ílfr Exista hf til t/nrtækjaskrár 25. jint2009 var þú tyst yfir með

vísun til bréß hennar 12. sama mârrröar,pð tilkynning frá 8. desember 2008 er hér með afturkölluð en

jafirframt tekið fram að sú ráðagerð sem fram kemur í skjnslu B, lögg. endwskoðanda sem fylgdi

tilkynnmgunn og varðar lækkun hlrta{ár mun korna til framkvæmda við fyrsta tækifuri og er nú þegar

$n:irhugað að kalla saÍran hhthañfirnd. Tekið skal fram að bréf þetta hefi;r ekki verið borið undir stjórn

felagsins en stærstu hhthöftm er kmrugt um aðal efrrisatriði þess."

Hrlr-2g. jtl\2009 sendi $nirtækjaskrá frá sér wskurð um að ,þakfura" tilkynningwra 8. desember

2008 umhækhrrrhhta{ár íExista hf

Korkur vélaleiga ehf og Lfsing hf gerðu sarnring 23. jtÃ12009 um endurgreiðslu á fyrmefirdu láni

að fárhæð 1.000.000.000 krónur. Sú fárhæð virðist þá enn hafa staðið óhreyfõ á vörshreftninghiâ

Lo go s lögnønnsþj ónustu sf

Fyrirtækjaskrá sendi bréf um nr.ílefirið til sérstaks saksóknara 22. septemb er 2009 ,Jilþóknanlegrar

meðferðar" og þremur dögum síðar bar Nyi Karpþing banki hf upp við sérstakan saksóknara kætu

vegna þessa m.íls. Ákæraímitlnuvar gefnút 19. september 2012.

II

Helstu atriði í slc.irslugiöf átkæróa og vitna eru rakin í hinum árffiaóa dómi að öðru leyti en því að
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frambwður I, annars forst¡óra Exista hf , var á annanveg fyrir dómi en við rannsókn ÍÉlsins um hvort hann

eða ákærði Lfður hafi átt hugmyndina að þvíhvemig staðið yrði að aukningu trluta{ár í felaginu í desember

2008. Gaf hann þá skjringu á misvísandi framburði si'rum að þegar hann veitti um þetta svar á

rannsóknarstþi hafi hann fengið nlargar spurningar í einu og því misskilið þær, en hann myndi þetta mjög

skyrt. Þábar J endurskoðandi og framkvæmdastjóri Deloitte hf að hann hafi heyrt hvað áðurnefirdw B

sagði í sarntali við ákærða Ljrð að kvöldi 3. desember 2008, en eins og greinir í héraðsdómi kom fram hjá

B að hann hafi l¡ítið átkæröa Lið vita að hann gæti ekki staðfest í skjnslu annað en að virði Kvakks ehf

væri 1.000.000.000 krónw en virði Exista hf ekkert.

m
I

Í tcigu- nr. 211995 eru fyrirmæli um hækkun hluta{ár og greiðshr þess. Í 1. mgr. 33. g. lagart:r-

segir að hluthafafurdur einn geti ákveðið hækkun hlutaûár, hvort heldur er með áskrifr n¡fina hluta eða

útg¿ífu jöfnrmarhluta. Frá þessari megrnreglu er gerð sú undantekning í 1. mgr. 4I. g.að með ákvæðum í

samþykktum felags megi heimila stjóm þess að hækka hlutafeð með áskrift n¡fira hluta. Í t. -g. 16. g.

lagarrrø er kveðið á um að greiðsla hh¡tar megi ekki nema minna en nafiwerði hans. Þar sem lögin haå

ekki að geyma neina undantekningu frá þeirri reglu er með þessu ákvæði lag fortakslawt bann við því að

greiðsla fyrir hvem hhrt nemi lægn fiârhæð en nafrrverði hans. Tekur ákvæðið samkvæmt orðum sí'ìurn

jafirt til þess sem greiðshrna innir af hendi og Ëlagsins sem við henni tekr¡r. Í t S:. gt. lagar:ri:r. þar sem

meðal annars er mælt $rir um að það varði sektum eða fangelsi alft að tveimur árum að brJóta vísvitandi

ákvæði h,garlrr- um greiðshr hhrtafár, sbr. 2. töhfið greinarinnar, eru ekki taldir upp þeir sem bakað geta

sér slika reßiábyrgð, öndvert við ákvæði 152. gr. Þar er kveðið á um að gera megi stofrrendurrl

stjórnendum og öðrum þeþ sem þar eru taldir og gegna tilteknum üúnaðarstörfurn Û/rr hlutafelag fevíti til

að knj{a þá til að inna skylduverk af hendi. Af því sem að franan er rakið og orðalagi 153. gr. verður sú

ályktun dregin að áskrifendur að hhrtum í hlutafelagl og viðsemjendur felagsins geti eftir atvkum unnið sér

til reßingar samkvæmt ákvæðinu

Eins og að framan er rakið var haldinn hluthañfi.¡ndur í Exista hf 30. október 2008 þar sem tekin

var upp í samþykktir felagsins heimild til handa stjórn þess að arfta hlutafe felagsins með áskrift um aft að

50.000.000.000 krónw að nafirverði Á frinn bóg$n tók stjómin þá ákvörðun á fimdi si"rum 4. desember

2008 að hækkun hlutatárins skyldi felast í því að Exista hf tæki við 1.000.000.000 hlutum í Kvakki ehf

sem greiðslu fyrir 50.000.000.000 hhfti í felaginu. Verðmæti hlutanna í Kvakki ehf og þar með greiðslan

fyrir ttið aukna hhtafe var sögð vera 1.000.000.000 krónur eða 1/50 af nafirverði þess. Ákvörðun

stjórnarinnar var því hvorki í sanrræmi við samþykkt hhthaåfirndarins né hið fortakslausa ákvæði 1. mgr.

16. g.laga nr. 211995 um að greiðsla hlutar megi ekki nerna minna en nafirverði hans. Er að framan og

einnig að nokkru í hinum árffiaõa dómi h_ist þeim tifæringurn, sem áttu sér stað í tengslum við þessa

ákv<irður1 þar â meðal þætfi á,/rlærða Ljðs í fárrrögnun katrpa á hlutunum í Kvakki ehf með láni sem

r-pphaflega kom frá Lfsingu hf Með áðurgreindum sarnringi 8. desember 2008, sem gerður var að

tilhhtan ákærða L¡fðs eins og rakið hef;r verið og undirritaður af honum fyrir hönd BBR ehf , var það

féløgíraun sem áskrifandi að aukningarhhrtunum í Exista hf að leggia því síðarnefrrda til urrrædda hhfi í

Kvakki ehf sem greiðslu finr hlutina. Af gögnum rnrílsins verður ráðið að þetta hafi ákærði Lyður, sem

var stjómarformaður í Exista hf , gert í því skym að tryggla sér og A áframhaldandi yfirráð yfir felaginu sem
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' og mun haå tekist. Samkvæmt því sem að framan geinir hefir ákærði Lfður gerst sekur um þá háttsemi

sem honum er gefin að sök í I. kafla ákæn¡rnar. Með henni braut hann vísvitandi gegn 1 . mgr. 16. gr.laga

nr.2lI995 semþíst erreßivertí2. tötulið 153. gr. lagarnn.

2

Samkværnt l. töhlið 153. gr. laga nr. 211995 varðar það meðal anrìÍÌrs sektum eða fangelsi alh að

tveimr¡r árum að skjn:a y'svitandi rangt eða villandi frá högum hlutafelags eõa öðru er það varöar í

tilkynningxn til hlutafelagaskrár. Í t. -g. 6. gr. lagarnn kemur fram að eigi hluøfelag að taka við

verðmætum í öðru en reiðufe til greiðshr hhrtaf ár samkvæmt 1. töhlið 1. mgr. 5. g. frá stofirendum eða

öðrum skuli sérfræðisk¡irsla fyþa stoftsarrrringi og eru talin upp í fórum liðum þau atriði sem hún skuli

geyrna. Í ¡nsta lag tysingu á hverri greiðshr eða þr,r sem tekið er við, í öðru lagi upph-isingar um aðferðina

sem notuð er við nat á verðrrretinq í þriðja lagi tilgreiningu á endurgjani fyrir það sem tekið er við og í

fórða lagr yfirbjsingu um að hið tiltekna verðrrreti svari að minnsta kosti til hins umsamda endurgialds, þar

á meðal nafnverðs þeina hluta sem gefa skal út að viðbættu hugsanlegr átlagvegna yfrverðs. Samkvæmt

1. mgr. 37 . g.lagarna, sem f allar um hækkun hlutaf ár, skulu ákvæði 5. gr. og 6. gr. þeirra gilda eftir því

sem við á efhlrra n1i{u hluti má greiöa á annanbÉttt enmeð reiðuË.

Í tincyrnmgu ákærða Bjamfreðs 8. desember 2008 til t¿rirtækjaskrár um hækkun á hhtafe í Exista

hf sagði að á stjómaffindi í felaginu heföi verið samþykkt aõ nyta heimild í samþykktum þess til að hækka

hlutafeð um 50.000.000.000 krónur að nafirverði Jaftframt var tekið fram að hinir nj{u hlutn hefðu verið

gerqdir gð fulhr og vísað í því sambandi til með$þandi sérfræðisk¡irshr og staðfestingar endurskoðanda.

Sú skja:sla, sem $zþdi með tilkynningunni og undirrituð var af B, bar heitið ,,Sk¡irsla endurskoðanda vegna

hhrtafárhækkunar Exista hf" Skjnslan var þannig upp byæð að á eftir inngangi $4gdu fórir kaflar með

sömu heitum og fram koma í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 211995. Í innganginum var eins og áðw geinir tekið

fram að ákveðið hefði verið á stjórnarfilrdi Exista hf 4. desember 2008 að hækka hlutâfe felagsins að

nafirverði um 50.000.000.000 krónw og með því yrði heildarhlutaË þess 64.174.167 .632 krónur. Síðar

sagði aö tillaga stjórnar gerði ráð fyrir að hluøfeð yrði því næst lækkað með nánar tþeindum hætti. ÞáL

hefði við n:øt â þeim verðrrretum sem geidd hefðu verið vegna hlutaf árhækkunarinnar verið tekið mið af

37 . g.og 5. til 8. gr.lagarr.n Þótt því væri lyst yfir í skjrrshrnni að BBR ehf legði til alh tùtafe í Kvakki

ehf , alls að nafirverði 1.000.000.000 krónw, sem endurgjald firir 77 ,gyo hhrt í Exista hf kom þar hverg

fram berum orðum að urnrædd hækkun á hlutåfe í síðastneûrda felaginu hefði numið að raunvirði

1.000.000.000 krónum

Samkvæmt 3. mgr. L gr.laga nr. 7711998 um lögrnenn eru þeir opinþçru_srbhmpr,qgtn og bera

sþldur samkvæmt þ"í. Í 18. g. þeina laga er mæh svo fyrir að lögmönnum beri í hvívetna að rækja af

aluð þau störf sem þeim er mrað ryrr og nela alka lögmætra íxræóa til að gæta lögvarinna hagsmuna

urnbjóðenda sinna. Af þessum ákvæðum verður ráðið að lögmanni er ekki skyh að hlíta fyrirnrelum

umbjóðanda sfus um að trlkyrna til stjómvalds ákvörðun sem urnbjóðaadinn hçf,,t !ektð, e-n__bq-[tgr

bers¡inilega í Í t -g. 7. gr. laga nr

ilr 995 kemur fram að sérfræðiskjnsla samkvænf 6. g. lagarr^m skuli ururin af einum eða fleiri óhíðurn,

sérfróðum mönnurq annað hvort löggihum endurskoðendum eða lögmönnum ellegar öðrum sérfróðum

mör¡rum sem dómkvaddir eru til þess starå. Sökum þess að kveðið er á um að 1ö séu hæfir til

að staðfesta í slftri skyrsht
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' hækkunhlutafáríhlutafelagi sbr. 1. töhfið 1. mgr.5.gr.og l. mgr. 6.9., sbr. 1. mgr. 3l.g.laganr
211995, rnítti sá sem tók við tilkyrningu átkæróa o hún var w gerð, að

hún staðfesti að hefðu verið 50.000.000.000 krónur fyrir hluti að nafirverði í Exista hf í
sanrræmi við 1.

Fram er komið að ákærði Bjamfreður þekkti eûri skjrshmnar og aðdraganda að gerð hennar, en

hann hafði meðal arìnars í töfuubréfi 4. desember 2008 til ákærða Liðs Litið í fósi eåserndir um að efrri

tiþmningarinnar væri í sanræmi við 1ög rc. 211995. Þá kom fram hjá ákærða Bjamfreði við skyrslugjöf

Ð/rir dómi að hann hefði haft efasemdir um að fyrirtækjaskrá myndi ñllast â rétttttætitilkynningarinnar því

um væri að ræða ,fúma hilkun â 16. greininni." Eigi að síðw ritaði hann sem lögrnaður undir hina

lögboðnu ti[<ynnngu þar sem tekið var fram eins og áður geinir að hhrtafe felagsins hafi verið hækkað að

nafrrverði um 50.000.000.000 krónw og heföu hlutimir verið greiddir að fulh" Með I

sambandi til sérfræðiskjnslu og staðfestingar endurskoðanda var til að greiðsla hafi

verið í sarmæmi við lagafrirmæli, þar á meðal 1. mgr. 16. g m.211995, o-g^bYlha-fi-iraun-vsrið

50.000.000.000 krónur

Sarrkvæ.nf framansögðu sk¡irði ákærði Bjarnfreður með tilkynningunni til t/rirtækjasl<rárfiWil
háút frá því sem folst í geiðshrnni û/nr hina n1i{u hhfi í Exista hf og nam aðeins 1/50 af því sem lögboðið

?
var. Verður hann því sakfelldur Srrir brot á 1. töhlið 153. gr. laga nr. 211995 eins og honum er gefið að

sök í II. kafla ákæru.

Um II. kafla átkæru að því er ákærða Lfð varðar taldi héraðsdómur ekki rmnt að vefengia

staðhæfingar hans $rir dóml, meðal annars með vísan til framburðar ákærða Bjarnfreðs um að gerð

hinnar röngu tiþmningar hafi ekki verið að undirlagi átkæröa Lfðs. Þótt dómurinn hafi ekki tekið sérstaka

aßtöðu til áðumefrrds framburðar endurskoðenda hjá Deloitte hf er með tilliti tl.arr.tania gagoa, naílsins og

röksemda héraðsdóms, sem reist¿r eru á munnlegum framburði, ekki nægileg ástæða til að vísa mrílinu

heim í hérað til nyrrar meðferðar hvað þennan þátt þess varðar. Því verður staðfest niðurstaða

héraðsdóms um sfknu átkæröa saf samkvæmt II. kafla ákæru

3

Ákærði Lfður heftr ekki áðr¡r unnið sér til reßingar sem áhrifhefin á ákvörðun reßingar hans nú og

ákærði Bjamfreðrn hefw ekki áður sætt reßingu Þegar litið er til atrnka málsins eins og þeim er þt hér

að frarnan, en einkum þess að brot ákærðu a varôa venfe árhæðir og voru til þess ñllin að

hindra eða fresta hvers kyns réttrnætum aðgerðum skuldheimtumanna Exista hf , hafr ákærðu báðir unnið

sér til ñngelsisreßingar. Skal ákærði Lfður sæta ångelsi í árffa m¡ínuði en ákærði Bjarnfreður í sex

nriínuði. Þær reßingar verða að hhrta bundnar skilorði eins og í dómsorði geinir.

Samkvæmt því sem að framan geinir og með vísan til 2. mgr.68. g. aknennra hegningarlaga nr.

l9ll940 verður ákærði Bjarnfreður svþtur réttindum til að gegna starfi héraðsdórnslögmanns í ettt ár.

Með hliðsjón af því hversu umfangsmkil rannsókn sérstaks saksóknara var umfram það sem þörf
var { verður staðfest niðurstaða héraðsdóms um greiðslu átkærôa Lfðs á sakarko,...æ jafrrfrarnt því sem

ákærði Bjarnfreðrn verður lítinn greiða hehning málsvamarlauna verjanda síns eins og þau voru ákveðin í

héraði. Samkvæmt yfirliti saksóknara leiddi ekki annan sakarkostnað afrnílinu íhéraði.

Ákærðu verða einnig dærndir til að greiða allan âfrfiunarkostnað rrúlsins, þar með tålin

málsvarnarlaun verjenda sinna, sem ákveðin verða með virðisaukaskatti, alh eins og nánnr segir í
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Dómsorð:

Ákærði L¡iðw Guðmundsson sæti ñngelsi í átta mínuði, en frestað er fi.rlkrustu firrrn mítmóa af

þeioi reßingu og fellur niður sá hluti hennar að liðnum tveimur árum frá rypkvaðningu dórns þessa, haldi

ákærði alrnennt skilorð 57. g. alrnennra hegningarlaga nr. 1911940.

Ákærði Bjarnfreður FI. Óhßson sæti ñngelsi í sex rrÉnuði, en frestað er f.rlkrustu þtigga mán:øóa af

þeirri reßingu og felhr niðw sá hluti hennar að liðnum tveimur árwtfrâ rrypkvaðningu dóms þessa, haldi

ákærði alnrennt skilorð 57 . g.alrnennra hegningarlaga.

Ákærði Bjarnfreður er svþtr.r réttindum til að vera héraðsdómslögnnðw íefi ár frá uppsögu þessa

dórns.

Ákvæði héraðsdónr,s um sakarkostnað hvað átkæróa Lfð varðar er óraskað.

Ákærði Bjamfreður greiði hekning rniilsvarnarlauna skþaðs verjanda síns, Þorsteins Einarssonar

hæ staréttarlö gnìaruìs, eins o g þau voru ákveðin í héraði.

Ákærði Lfður greiði málsvamarlaun skþaðs verjanda síns ûrir Hæstarétti Gests Jónssonar

hæ staréttarlö grnanns, 1 . 004. 000 krónw.

Ákærði Bjarnfreður greiði málsvamarlaun skþaðs verjanda síns fnir Hæstarétti, 1.004.000 krónw.

Ákærðu greiði ó skþt ar:riaîáfq¡Íjumrko sfitað, sarrúals | 4 I .9 0 4 krónw.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 30. maí 2013.

Málið, sem dórntekið var 8. rnaí síðastliðinn, var höfðað með ákæru sérstaks saksóknara, útgef,rnni 19. september

2012 á hendur ,!fði Grðmundssyni, kt. [...], með lögheimili í [...] og Bjamfreði H. Óhfssyni, kt. [...], [...], [...], ryrir

eft irtalin brot gegn lö gum um hlutafélö g :

I.

Á hendur ákærða Liði ô/rir að hafa hinn 8. desember 2008, sem stjómarmaður einkahlutafélagsins BBR, kt. [...],

brotið vísvitandi gegn ákvæðum laganna um greiðslu hlutafár með því að greiða hlutafélaginu Exista, Lt. [...], minna en

nafirverð t/rir 50 milljarða nlirra hluta í Exista hf., að nafnverði 50 milljarða króna, sem BBR ehf. keypti sama dag og

greiddi firir með 1 milljarði hluta í einkahlutafélaginu Kvakki, kt. [...], sem metnir voru á 1 milljarð króna, en á sama tírna

var ákærði Lfður starfandi stjómarformaður Exista hf. BBR ehf., semþannig eignaðist 50 milljarða hluta í Exista hf., var í

eigu einkahlutafelagsins Korks, kt. t. .l Ákærði Lfður var stjómarrnaður Korks ehf. auk þess sem hann var eigandi

felagsins ásamt [...], A.

Telst ofangreind háttsemi ákærða varða við 1. mgr. 76. gr., sbr. 2. tl. 1. mgr. 153. gr. laga umhlutafélög nt.211995,

með síðari breytingum 
,,.

Á hendur ákærðu Lfði og Bjarnfreði ffrir að skyra vísvitandi rangt og villandi frá hækkun á hlutafe Exista hf.

með því að ákærði Bjamfreður sendi hrnn 8. desember 2008, að undirlagi ákærða Lfðs, tilþnningu til hlutafelagaskrár

(ffrirtækjaskrár ríkisskattstjóra), Iaugav egi 166, Reykjavft, þar sem ranglega kom fram að hækkun á hlutafé Exista hf.,

að nafrrverði 50 milljarða króna, hefði að fullu verið greidd til felagsins þótt einungis hefði verið greitt fydr hlutaféð með

I milljarði hluta í Kvakki ehf. að verðmæti 1 milljarðs króna, eins og í I. tölulið greinir.

Telst ofangreind háttsemi ákærðu varða við 1. tl. l. mgr. 153. gr. laga um hlutafelög nr.2ll995 með síðari

breytingum.

Þess er krahst að ákærðu verði dæmdir til refsingar og til greiðslu alls sakarkoslnaóar. Að auki er þess krafist að

ákærðiBjamfreðurverði, með vísan til 2.mgr.68. gr. almennra hegningarlaganr. 1911940, sbr. 6. gr.Iaganr.311196l,

s vip tur réttindum til að vera hérað s dóms lö grnaður."

Ákærðu neita sök og krefiast sfknu. Þess er kafist að málsvamarlaun verði greidd úr ríkissjóði, en annan
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tr

Málavextir eru þeir að á hluthafafundi í Exista hf. 30. október 2008 var ákveðið að heimila stjóm felagsins að

hækka hlutafé þess um allt að 50.000.000.000 króna. Á n tr¿i stjómar felagsins 4. desember sama ár kom fram að

nauðsynlegt væri að afla nf s hluta!ár til að geta greitt veÉi af sambankaláni er væri â gjald'daga 5. sama rninaðar- Síðan

segir í fundargerðinni: ,par sem félagið bfr ekki við þann munað að hafa tiltækan tíma til að furna lausnir, hafa Lfður

Grðrmrndsson og A boðist til að leggja þetta fe fram persónulega gegnum eignarhaldsfélag sem þeir hafa stofüað."

Stjómin hóf nú urrræður umþetta og viku framangreindir [...] af fundi, en annar stjómarmaður tók við fundarstjóm af

ákæróa Lfð, stjómarformanni felagsins. Hann bað ,,stjómarmenn að ræða og álykta umtillögu um aukningu hlutafár í

Exista um 50.000.000.000 í tengslum við kaup á 1.000.000.000 hlutum í Kvakki ehf., kennitala [...], einkahlutafélag sem

starfar á Íshndi með það að markniði að styrkja hlutalárgrunn Exista. Seljandi Kvakks er BBR ehf. rg. Nr. [...], Ármúla 3,

108 Reykjavík, eigendur A og Lfður Guðmundsson, stjómarmenn í Exista. Frá stofüun hefur Kvakkur ekki verið með

neina starfsemi. Samtölur á efirahagsreikningi (ISK) eru: Heildareignir: Handbært fe 1.000.000.000 og hlutafé

1.000.000.000."

Eftir að hafarætt þessirnríl ályktaði stjómin að það þjónaði hagsmunum felagsins best, miðað við aðstæður, að

ganga til viðræðna við BBR ehf. í tengslum við kaup á 1.000.000.000 hlutum í Kvakki ehf. ,,og í kjölfar þess að auka

hlutafé félagsins í ISK 50.000.000.000 með tilliti til hlutanna." Þá kemur fram að stjóminni var kunnugt um {árhagslega

stöðu Kvakks og að engin starßemi hafi venð í því frá stofnun. Stjórnin fol framkvæmdastjórum felagsins að sjá um

ÍÌamkvæmd málsins, ræða við seljanda og undirrita öll s(öl í tengslumvið hlutafiáraukninguna og kaupin á hlutunum.

Í lok fu.rdurgerðarinnar er eftirfarandi bókað: ,j tengslumvið rrdguleg kaup og greiðslu kaupverðs mun stjórnin

samkvæmt 4. gren stofnsamþykkta felagsins auka nafnvirði hluta{ár felagsins um ISK 50.000.000.000 með áskrift nfna

hluta. Nfju hlutìmir tilheyra sama flokki og þeim $rlgja sömu réttindi og öðrum hlutum í félagìnu. Staðfesting frá

endurskoðanda felagsins, Deloitte hf., sem staðfestir fullnægjandi virði hinna keyptu hluta var einnig lögð ffrir
stjómina. Samkvæmt 4. gren hafa hluthafar félagsins afsalað sér forkaupsrétti á nliju hlutunum Ef viðræður leiða til

kaupa á hlutunum skal seljandi slcrifa sig fyrir öllum 50.000.000.000 hlutunum sem greiðslu fyrir hlutina í Kvakki.

Áskriftin skal fara fram eigi síðar en 31. desember, 2008 og greiðsla við ásl<rift. Nfju hlutirnir verða greiddir samtímis

áskriftinni með aflrendingu hlutanna til félagsins eins og $st er í SPA með seljanda. Hlutafiáraukningin verður að því

loknu og eigi síðar en 31. desember, 2008, skráð í fyrìrtækjaskrá ríkisskattstjóra og að því loknu í lögboðnar bækur

félagsins og hjá Verðbréfaskráningu Íshnds. Að því loknu verða hlutimir framseldir seljanda."

I¡ks er bókað að LOCTOS lögrrnnnsstofu verði falið og heimilað að undinita ö11 nauðsynleg skjöl í tengslum við

opinbera skráningu og skrásetningu í tengslum við hlutafiáraukninguna og kaupin á hlutunum.

Með kaupsamningi 8. desember 2008 keypti Exista hf. 1.000.000.000 hluta í Kvakki ehf. af BBR. ehf. $rir
50.000.000.000 hluta íExista hf. og sþldi kaupverðið að fullu greitt við undirritun samningsins. Undir samninginn ritar

ákærði Lfður furir hönd BBR. ehf. en framkvæmdastjórar Exista hf. ffrir hönd félagsins.

Í sarrn'æmi við framangreint var Fyrirlækjaskrá rikisskattstjóra send tiþnning 8. desember 2008 um hækkun á

hlutafé í Exista hf. og breytingar á samþykktum Meginefrri tiþnningarinnar er eftífarandi: ,flér með er tiþnnt til
Fyrirtækjaskrár að á stjómarfundi í Exista hf., kt. [...], Ármúla 3, 108 Reykjavík, sem haldinn var þann 4. desember, var

samþykkt að nfta heimild 4. gr. samþykkta felagsins til að hækka hlutafé felagsins um kr. 50.000.000.000 að nafnvirði.

Hinir nfju hlutir tilheyra saÍrÍr flokki og eldri hlutir og hafa verið greiddir að fullu til felagsins, sbr. meðfolgjandi

s érfæð is h.i rs lu o g s tað fes tin gu endurs ko ð anda.

Eftir breytinguna er 1. mgr. 4. gr. samþykkta felagsins svohljóðandi: ,Itutafe felagsins er 64.174.76'7.632 krónur

að nafirverði, sem skiptist í einnar kónu hluti. Fylgir eitt atkvæði hverri kónu í hlutafé á hluthafafundi. Hlutaféð er ekki

flokkaskipt.""

Í tot tittynningarinnar segir að LOGOS lögmannsþjónustu hafi verið falið aõ annast tiþnningu til

Fyrirtækjaskrárog ritarákærðiBjamfreðurundirtilþnninguna. Þetta ertilþnningin semumgeturílI. kafla ákæru.

Í tiþnningunni er vitnað til sérfræðishy'rslu og staðfestingar endurskoðanda. Er þar um að ræða skjal frá B,

endurskoðanda hjá Deloitte, sem dagsett er 8. desember 2008 og ber yfirskriftina: Slcy'rsla endurskoðanda vegna

hlutafárhækkunar Exista hf. Í sh_irstunni segir að ákveðið hafi verið að ,Jrlutafé félagsins hækki að nafüverði um kr.
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50.000.000.000 og með því verði heildarhlutafé felagsins k. &.174.767.632. Tilaga stjórnar gerir ráð fyrir að hlutafe

félagsins verði því næst lækkað á hluthafafundi félagsins f'ril'lok árs 2008 umkr. 62.891 .272.279 til jöfirunar taps þannig

að alls heildarhlutafé félagsins að því loknu verði kr.1.283.495.353 semskiptist þannig að lcr. 1.000.000.000 verður nytt

hlutafé skv. frarnangreindn hækkun. Með þessu rnunu eigendur hins nfja hlutafiár eiga77,9o/o eignarhlut í félaginu og

eigendur eldra hlutaf ár 22,1Yo." Síðan segir að sem endurgjald fyÍr 77,9o/o hlutinn í Exista leggi BBR ehf. fram allt

hlutafe í Kvakki ehf., alls að nafnviði 1.000.000.000 króna. Það var niðurstaða endurskoðandans að hluturinn í Kvakki

ehf. svaraði að lágmarki til endurgjalds fyrir77,9o/o hlut íExista.

Ríkisskattstjóri tiþnntì sérstökum saksóknara með bréfi 22. september 2009 að Fyrirtækjaskr'á hefõi borist

framangreind tiþnning frá 8. desember 2008 og hefði hún verið tekin til athugunar í júní 2009. Fyrirtækjaská kvað upp

úrskurð í rnítinu 29. jtrní og í úrskurðarorði kemur fram,,að tiþnning um hlutafárhækkun í Exista hf. frá 8. desember

2008, sé ólögmæt". Enn fremur segir að Fyrirtækjasl<rá muni bakfæra tilþnninguna og "lækka sl<ráð hlutafé hjá Exista hf.

niður í þá fiárhæð sem opinberlega var skráð, áður en þeini fiárhæð var breytt með" tilþnningunni.

Áðn. en úrskur'ðurinn var kveðinn upp, eða 25. jíní, hafói lögmaður Exista hf. tilkynnt Fyrirlækjaskrá að félagið

afturkallaði tiþnninguna fuá 8. desember. Jafrrframt var tekið fram að sú ráðagerð sem fram komi í sþÍrslu

endurskoðandans, og varði lækkun hluta{ár, muni koma til framkvæmda við Srrsta tækifæri og sé ffrirhugað að kalla

saÍran hluthafafund.

Af háIfu sérstaks saksóknara var efirt til allvíðtælaar rannsólanar á rnílinu þar sem 8 manns höfðu stöðu

sakbominga, þar á meðal ákærðu í rnílinu. Ákæran er byggð á þessari rannsókn.

m

Ákærði Ljður kvaðst hafa verið starfandi stjómarforrnaður Exista hf. á þeim tíma sem hér um ræðir. Hann hafi

einnig verið stjórrarrnaður BBR ehf. og íút, ásamt [...], einkahlutafélögin Kvakk og Kork.

Ákærði neitar sök og við aðalmeðferð bar hann að í kjölfar bankahrunsins haustið 2008 hefði Exista lent í

verulegum erdðlerkum eins og mörg önnur hlutafelög. Í lok október hefðl verið haldinn hluthafafundur þar sem farið

hefði verið framâ heimild til að auka hlutafe félagsins og í ÍÌamhaldinu hetðináðst samkornulag umuppgjör á skuldum

félagsins við Nfja Kaupþing. Þá hah verið eftir að ná samkomulagi við erlenda kröfuhafa. Í lok nóvember hafi vedð

haldinn stjómarfundur og þá hefðu stjómendur félagsins upp$st að 5. des ember væri skutd á gjalddaga sem félagið

ætti ekki fyrir. Reynt hefði verið að fá stærstu hluthafana til að leggja fram aukið hlutafe en enginn hefði verið füanlegur

tilþess. Ákærði kvað sig og [...], A, hafa verið stærstu hluthafana og hefðu þeir ákveðið að leggja frammeira fe. Þetta fe

hefðu þeir fengið að láni gegn veði í eignum sínum Í fi'u-huldittu hefði verið haldinn stjómar{undur í felaginu og hefði

þar verið ákveðið að semja við þá [...]. Síðan hefðu sértæðingar verið fengnir til að ganga frá þessu eins og tíðkanlegt

hafi verið í felögum sem ákærði hafi stjómað. Varðandi ákæruefni I. kafla kvaðst ákærði hafa greitt sannvrði ffrir
hlutinn eins og endurskoðendur hefðu staðfest og eins hefiõi Fjárnr.ílaeftirlitið samþykkt þetta. Nánar tìltekið kvað

ákærði BBR ehf. hafa greitt 50 milljarða nfna hluta í Exista með hlutafé í Kvakki að verðmæti I milljarður. Hann kvað

þetta fé hafa verið fengið að láni hjá Ljsingu semhafi verið í eigu Exista. Stjóm félagsins hefði gefið út nytt hlutafé í

félaginu og ákærði oC [...] hefðu sett milljarð króna inn í einkahlutafélagið Kvakk. Síðan hefðu orðìð skipti á hlutafenu í

þessum felögurrl þeir hefðu afhent hlutabréfin í Kvakki og fengið í staðinn hlutabréfin í Exista eins og kaupsanmingur

hefði kveðið á urn

Varðandi IL kafla ákæru kvaðst ákærði einnig neita sölç enda hefõi hann engan þátt átt í að senda tiþnninguna.

Hann kvaðst ekki vita hvað ákæruvaldið ætti við með því að tilþnningin hefði verið send að undirlagi hans. Hann

kvaðst ffrst hafa séð tilþnninguna íyfirheyrslu í júni2012. Nánar spurðurumþetta kvaðst hann ekki geta upp$st

annað en að meðákærði hefði unnið mrkið ffrir Exista og eins væru þeir tveir vinr. Ákærði ítrekaði að umræddir 50

milljarðar hefðu aldrei verið greiddir inn í Exista. Hann tók einnig fram að eftir að Fyrirtækjaská hefði ákveðið að

bakfæra ákvörðun sína hefði félagið ákveðið aô draga hana tilbaka, en engu að síðurhefði Fyrirtækjaskrá afturkallað

hana sérstaklega.

Ákærði kvað niðurstöðuna hafa orðið þá að kaupin á hlutabréfunumhefðu gengið til baka. Þeir [...] hefðu fengið

peningana til baka og hefðu notað þá tilað gera upp lánið hjá Lfsingu. Eftirleikurinn hefði hins vegarverið sá að þeir

hefðu á endanum misst Exista í hendur kröfuhafa.

Át -.Oi Bjamfreður neitaði sök og bar við aðalmeðferð að í byrjun desember hefði komið beiðni frá Exista um að

huga að ymsum rniilum varðandi félagið. Hann kvað það ekki hafa veriõ n17tt, enda hefði um skeið legið í loftinu að
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hækka ætti hlutafe felagsrns. Ákærði kvað LO@S hafa sinnt frnsum störfum frrir Exista í aðdraganda hækkunarinnar

og hefði hann og aðrir starfsmenn verið í sambandi við starfsmenn felagsins. Þá kvaðst ákærði hafa rnætt á fund hjá

Deloitte að morgni 4. desember og hefði hann skilið það svo að starßmenn Exista hefðu verið að sækja sér ráðgjöf hjá

fyrirtækinu varðandi hækkunina. Hann kvað erindi sitt á fundinn hafa verið annars vegar að geta um 16. gr.

hlutafelagalagaîna og hins vegar að LOGOS myndi ekki gefa út lögfræðiálit umhækkunina heldur væri um að ræða

¡iðgjöf af þeina hálfu. Á fundinum hafi verið starfsmenn Deloitte og hafi þeir verið að sfna sérûæðish.frslu

endurskoðanda og fundarmenn verið að ræða orðalag hennar. Ákærði kvaðst hafa spurt hvort menn könnuðust ekki

örugglega við nefnda 16. gr. og fengið þau svör að svo væri ,pg menn væru bara konmir fram hjá þvf'. Hann kvaðst

ekki hafa verið lengi á fundinumog þegar hann komá skrifstofu sína hefði hann sent tölvupóst á þá starfsfelaga sína

sem höfðu komið að þessu nr,íli. Í póstinum hefõi hann $st því sem gerðist á fundinurq en það hafi verið ,,að Deloitte

ætlaði að vera með rumt orðaða sþirslu og reyna á þá túlkun og sjá hvort hún færi í gegn eða ekki. Menn ætluðu að

vera tilbúnir með gagnrök ef Fyrirtæ(askrá myndi ekki samþykkja þessa túlkun felagsins og endurskoðanda þess."

Næst kvaðst ákærði hafa fengið tölvupóst frá starfsmanni felagsins þar sem fram hafi komið að endurskoðandinn væri

tilbúinn ,,að kvitta upp á pappkana" og eins hafi komið póstur með spurningu um hvort LO@S geti tekið á móti

greiðslu en endurskoðandinn hefði þurft ,,að fa staðfestingu á því að milljarðurinn sé kominn inn". Ákærði kvað þetta

reyndar hafa verið í sarnræmi við tölvupóst er hann hafi fengið kvöldinu áður frá statfsrnanni Exista þar sem greint hafi

verið frá niðurstöðum fundarins með starfsmönnum Deloitte, það er ,,að þeir myndu gefa út skyrsluna gegn því að við

staðfestum milljarð, þannig að þetta var allt saman eins og venjulegur undanfari að sérf¡æõisk¡irslu, það þarf að fá

staðfestingu á þessum greiðslum'. Skörrnnu síðar kvaðst ákærði hafa fengið tölvupóst frá endurskoðandanum með

orðunum: ,,Meðfolgjandi er sérfræðisþ7rslan" og undirpóstinn skrifaði endurskoðandinn með kveðju. Eftir að hafa farið

yfr sloj'rsluna kvaðst ákærði hafa beðið fulltrua sinn að fara með tiþnningu til Fyrirtækjaskrár og þremur klukkutímum

síðar hafi komið staðfesting á að búið værri að færa efüi hennar rrn.

Varðandi tiþnninguna, sem ákærði er ákærður Srrir að hafa sent, kvað ákærði hana hafa verið rétta og hafa

sh_frt frá því sem hafði gerst. Hann hafi einungis verið að tilþnna það sem umbjóðandi hans, stjóm Exista, hafði

ákveðið að gera, það er að sela hluti í félaginu á sanngjömu verði samkværrú ráðgjöf er stjórnin hafði fengið umað væri

lögle gt. ,petta var ákvörðun s em var löglega tekin af félaginu og ég gat bara ekkert annað gert en að tilkynna þetta."

Tilþnningin sé alveg rétt og í henni sé vísað í sérfræðish-irsluna. Hefði hann tilþnnt um eitthvað annað hefði

tiþnningin verið röng. Nánar spurður um hlutafárhækkunina bar ákærði að hann hefói skilið skyrsluna svo að 50

milljarðar hefðu komið inn í felagið. Hann hefði skilið það svo ,,að það væri niðurstaða endurskoðenda að þetta væri rétt

mat út af hlutafiárhækkun Exista. Menn væru að láta reyna á rurna túlkun 16. gr.,það er að það rnætti horfa á lækkunina

sem kæmi í kjölfarið líka í staðinn fyrir að það yrði gert á undan því niðurstaðan yrði sú sama." Hann kvað að vísu hafa

verið efasemdir hjá LOCìOS um að Fyrirtækjaskrá myndi fallast á þessa túlkun og hefði hann verið sanrníla þeim

efasemdum

Ákærði kvað meðákærða engan þátt hafa átt í að senda tiþnninguna og þeir hefðu ekki verið í samskiptum

vegna hennar. Tilþnningin hefði ekki verið send að undirlagi meðákærða.

Endurskoðandinn, sem samdi framangreinda sþirslu, kvaðst hafa farið á fund starßmanna Exista 3. desember

ásamt tveimur öðrum frá Deloitte. Þar hefði þeim verið sagt ûá hlutafiáraukningunni og hefði ætlunin verið að Deloitte

serndi sérfræðis\¡irslu umhækkunina. Henni var l¡íst þannig að það ætti að hækka hlutafe Exista um 50 milljarða og ætti

að greiða það með felagi sem heitir Kvakkur og það væri BBR sem myndi leggja fram þessa hlutafáraukningu upp á

þessa 50 milljarða með einkahlutfélaginu Kvakki. Endurskoðandinn kvað afstr;ðu Deloitte til þessarar beiðni um að

útbúa sérfi'æðisþrslu hafa verið þá að segja að samkvæmt hlutafélagalögunumþyrti að koma króna ffrir krónu, þannig

að það gæti ekki gengið að hækka hlutafé Exista um 50 milljarða með einum milljarði. Það samr.fmdist ekki

hlutafélagalögunum að framkvæma hluta{árhæk'kun þannig. Afstaða Deloitte hafi komið sh-frt franl þeir gætu ekki

skrifað upp á þessa 50 milljarða hækkun en rnílin hefóu þróast þannig að þeir gætu staðfest þama tvo hluti. Það var

annars vegar að virði Kvakks væri einn milljarður ef þeir fengju staðfestingu á bankainnistæðu eða eitthverju slíku sem

félagið ætti og hins vegar gætu þeir staðfest að virði Exista væri ekkert. En það var vitað á þessum tírna eftir

bankahrunið að stærsta eign felagsins var verðlaus og að virði Exista hlyti þá að vera ekki neitt. Endurskoðandinn kvað

ákveðna tímapressu hafa verið á þessu rníli enda komið að gjaldd.aga skuldar eftir einn eða tvo daga. Hann kvaðst hafa

talaó i síma við ákærõa Lfð og í því símtali sagt honum að Deloitte gæti ekki samið sérfræðish-irslu um hækkunina en
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það gæti staðfest tvö frarnangreind atriði í sh.frslu. Ákærði hefði svarað að það nægði og með því hefði samtalinu lokið.

Varðandi samskipti við ákær'ða Bjarnfirð kvað endurskoðandinn hann hafa komið á fund daginn eftir og honumhefði

verið sagt að Deloitte gæti ekki skrifað upp á þetta, staðfest þessa 50 milljarða. Hann kvaðst muna eftirþví að einhver

frá Deloitte hefðì spurt átkæróa að því hvoft að hann ætlaði að slaifa upp á hækkunina og hefði þá verið átt við

tiþnningu til Fyrirtæ(aslaár. Ákærði hefói leitt það hjá sér að svara því. Að öðru leyti hefóu engin samskipti verið við

á,kærôa Bjamfreð. Endurskoðandanum var syndur tölvupóstur þar sem fiam kemur að hann kallar sþTrsluna

sérfræðish.¡irslu og kvaðst hann vera sérfræðingur og hafa samið hana sem slíkur.

Annar endurskoðandi hjá Deloitte bar á sama hátt og fongreindur endurskoðandì um fundi með statfsmönnum

Exista, svo og umfundarefnið. Hann kvað þá hafa talað umþað á einhverjumaf þessumfundumað eðlilegri leið íþessu

væri að byrja á að lækka hlutaféð og hækka það síðan með þessu, þá hefói nafnverðið verið orðið rétt miðað við

verðmæti Exista á þeim tíma. Hann kvaðst eL4<i hafa verið uppl'.f stur um af hverju sú leið var ekki farin. Hann kvaðst hafa

lesið yfir skyrsluna og litið svo á að hún væri staðfesting forir stjóm Exista á því að þau verðmæti sem til stæði að

leggja inn í felagið væru einn nllljarður og það jafrrgilti þessum 77,9o/ohlut í Exista. Hann kvað það eld<i hafa borið á

górna að sþirslan yrði send til Fyrirtækjaskrár, enda hefðu þeir sagt allan tímann að Deloitte myndi ekki staðfesta þessa

hlutafiárhæk:kun.

Iõgfræðingur, sem starfaði hjá Deloitte á þessum lírna,bar að á fundi í desember með starfsmönnum Exista hefði

verið farið yft'þær hugmyndir að hækka hlutaféð um 50 milljarða að nafrrvirði. Eftir því sem leið á fundinn hefóu þó

vaknað efasemdir um að þessi aðferðafræði, sem starßmenn Exista hugðust beita, rnyndi standast

hlutafelagalöggjöfrna. Framangreindir endurskoðendur og lögfræðingurinn hefðu síðan hist aftur og rætt málin.

Niðurstaðan hefói orðið sú að það væri ekki hægt að gefa út sérfræðish.frslu í sarnræmi við hlutafelagalöggiöfina, en

það væri hægt að staðfesta það að milljarður svaraði til verðrnætis fyrir hlutinn, það er að milljarður væri alveg

fullnægjandi greiðsla fyfu 71% hlut í Exista á þessum tírna. Þessi milljarður hefõi átt að vera hlutafé í einkahlutafélagi

sem var ekki með rekstur en átti þó þessa !árhæð á bankareikningi. Sh.irslan sem Deloitte sarndi var til þess að

staðfesta verðmæti Exista en var ekki sérfræðish_irsla í skilningi hlutafélagalaganna.

Annar þáverandi forstjóra Exista bar að í byrjun desember hefðu kröfuhafar félagsins kallað mjög ákveðið eftir

stuðningi stærstu eigenda þess við það og eins hefði verið va*agjalddagi á sambankaláni þann 5. Hann kvaðst sjálfur

hafa âtt hugmyndina að því hvernig greitt var furir hlutafiárhækkunina, en hann hefðì hins vegar ekki verið í

samskiptumvið endurskoðanda eða lögmenn vegna þess. Hann kvaðst hafa litið svo á að þetta væri eina leiðin til að

koma réttum verðmætum milli þessara tveggja aðila og að Exista væri að selja hlutafé á nafrrviði 50 milljarðar gegn

gjaldi, einum milljarði í Kvakki. Um sambærileg verðmæti heföi verið að ræða. Hann kvaðst hafa farið á fund í

Fyrirtækjaskrâ ogþar hafi komið fram að hún hygðist fella niður skáninguna. Eftir það hefði verið ákveðið að kaupin

gengju til baka og hefði unrræddur milljarður verið endurgreiddur.

Hinn forstjórinn bar efrrisle ga á sama hátt og fram er komið um !árhagsstöðu Exista á þessum tíma. Hann kvaðst

hafa litið á slo_irslu Deloitte sem sérfræðislc.frslu. Þá bar hann á sama hátt og hinn forstjórinn um að kaupin hefðu

gengið til baka.

Þáverandi fiárrnílastjóri Exsta staðfesti slaka fárhagsstöðu félagsins á þessum tírna. Einnig bar hann að það

hefði skrpt miklu rruíli í samskiptum við kröfuhafa að aðaleigendur félagsins hefðu sfnt í verki að þeir styddu við bakið á

felaginu á erfiðum tímum

Starfsmaður á fiárrnilasviði Exista bar að hafa verið á eurum fundi í desember ásamt öðrum starßmanni Exista og

framangreindum endurskoðendum og lögfræðingi frá Deloitte. Tilefni fundarins var að Exista var að biðja um

sérûæðislc.¡irslu þar sem til stóð að hætrrka hlutafe felagsins í öðru heldur en reiðufé. Það kallaði þá á sérfræðisla.irrslu

endurskoðanda. Hækkunin hefói átt að vera 50 milljarðar og endurgjaldið hlutafe í Kvakki að andvirði eins milljarðs.

Hann kvað starßmenn Deloitte hafa fallist á að semja sérfræðìsþirslu sem staðfesti 50 milljarða hækkun með greiðslu

upp á I milljarð. Hann kvaðst hafa litið þannig á aô þetÍa væri sérfræðisla.irsla samkvænf 6. gr. hlutafélagalagannaþar

semverið væri að staðfesta innborgað hlutafé í öðru heldur en reiðufé'

Þá komu fyrir dóm lögfræðingar, er unnu hjá Exista á þessum tíma, og bá, u â sömu lund og önnur vitni um

aðdraganda þess sem er ákæruefnið. [...], sem var í stjóm Exista á þessum tírrn, gat ekkert borið um rnálsatvik, neÍa

hvað hann s tað fes ti b âga f¡árhags s tö ðu felags ins í \jo lfar b ankahruns ins .

Einn af stjórnarmönnumExista bar, eftir því semhann taldi sig muna best, að stjómendur félagsins hefðu fengið
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sérfræðirnat frá endurskoðendum félagsins um að sú leið, sem farin var við hækkun hlutafárins, væri lögleg og fær.

Hann kvaðs t ekki muna hvort skyrsla Deloitte hefði verið lögð fram eða þnnt munnlega af stjómendum félagsrns.

Annar stjómanrnður í Exista bar um stjórnarfund felagsins á sama hátt og fram er komið og þar með hvemig

greiða átti Srir hlutaféð. Hann kvað félagið hafa verið í tímaþröng og bnint hefði verið að afla aukins fiár hið fursta.

Þáverandi bankastjóri Njzja Kaupþings banka bar að Exista hefði skuldað bankanum fé á þessum tírna og

bankinn hefðikallað eftirfrekariveðumtiltryggingarskuldinni. Það næsta semhann hefðisvo vitað varað það hafði

orðið breyting á eignarhaldi Exista þannig að hlutur bankans, sem tekinn hafði verið að veði, var orðinn miklu minni en

áður hafði verið talið. Þannig að það hafi verið búið að ry'ra veðstöðu bankans og það hefði gerst mjög fljótlega eftir að

veðkallið var sent. Bankinn hefði verið með veð í um helmingi hlutabréfa Exista en við þennan gjörning hefði hlutfallið

farið niður í um l0% og þannig hefði veðstaða bankans augljóslega rymaô. Hann kvaðst ekki muna betur en að þessu

hefði verið mótmælt. Eins hefðu verið samskipti við Fyrirtækjaská til þess að ganga úr skugga um hvernig þetta hefði

verið gert og hvemig í ósköpunum he{ði staðið á því að Fyrirtækjaskrá hefði heimilað þetta því lögfræðingum bankans

hefði þótt þetta straxmjög undarlegt.

Starfsmaður á útlánasviði bankans bar að ef bankinn hefði fylgt veðkallinu eftir hefói hann eignast um40% hlut í

Exista og þar með orðið stærsti hluthafinn og ráðandi í felaginu.

kigfræðingur, sem starfaði hjá bankanurq bar að afleiðingar atburöarítsarinnar, sem hefði farið af stað eftir

veðkallið, hefðu verið ,,eins og þetta horfði við okkur þá var bankinn bara þynntur út. Sá hlutur sem var veðsettur, hann

var þynntur út, þannig að það var enginn möguleiki á inngripi eða neinu sh'ku."

Annar lögfræðingur bankans bar að stjórn Kaupþings á þessum tírna hefði ekki verið sátt við að verið væri að

gera þetta með þessum hætti, það er að verið væri ,¿ð hækka hlutafe um 50 milljarða og greiða firir það einn milljarð.

Það væri verið að nfta hækkunarheimildina í samþykktunum með þessum hætti. Á sama tíma og í andstöðu við þá,

stóran laöfuhafa í felaginu." Ingfræðingurinn kvaðst hafa haft sarrskipti við 1-árrnílaeftirlitið og Kauphöllina vegna

þessa og í þeim samshptum hefði komið í !ós að þessir aðilar vissu að 50 milljarða hlutafe í Exista hefði farið út og einn

milljarður af verðmætum komið í staðinn. Það hefði verið það sem hann hefði verið að mótmæla þegar hann hefði haft

samband við þessar stofrranir. Hann kvað engin viðbrögð hafa komið frá þeim Þá kvaðst hann ekki hafa verið ósáttur

við tiþnninguna sjálfa sem send var Fyrirtækjaská, heldur við það semtil stóð að gera.

kigrnaður hjá T OGOS bar að stofan hefði tilþnnt um hækkun hluta!ár en ekki staðfest neitt í þeim efüurn, enda

ekki í verkahring hennar að gera það. k)gmaðurinn kvaðst hafa samið tiþnninguna og notað til þess form úr safni

stofunnar. Iögmaðurinn hefði ekki sent hana vegna veikinda og þess vegna hefði ákærði Bjarnfi'eður gert það.

Varðandi sþirsluna frá Deloitte kvað lögmaðurinn hana vera sérfræðish.frslu í skilningi hlutafélagalaganna, enda hefði

endurskoðandi sent hana með tölvupósti og sagt að meðfflgjandi væri sérfræðish-frsla. Tveir aðrir lögmenn af

lögmannsstofunni komu furir dóminn og báru efirislega á sarna hátt.

kigmaðu¡ sem fór á fund Fyrirtækjaskrár með fiamangreindum forstjóra, bar að vegna {ölrniðlaumfiöllunar um

tiþnninguna hefði forstjórinn teitað ráða hjá sér um hvernig væri best að bregðast við. Þeir hefðu átt fund með

starfsnxinnum Fyrirtækjaskrár og hefði tilgangur hans verið að komast að því hvort það værihægt að finna einhveda

lausn á þessu. Niðurstaðan af þessum fundi hefði verið sú að Fyrirtækjaskrá ætlaði að fella niðurþessa tiþnningu og í

framhaldi af því ákváðu þeir að verða ffrri til og afturkalla tiþnninguna til að losna við f,'ekari umræðu. Það hefði að

vísu misheppnast því að skömmu eftir að lögrnaðurinn hafði sent afturköllun felldi Fyrirtækjaskrá skráninguna niður

með fornrlegumhætti.

Forstöðumaður Fyrirtækjaskrár bar að þegar um hækkun á hlutafe væri að ræða kæmi tiþnning um það frá

viðkornandi félagi.itiþnningunni þurfi að greina frá því hvort hlutafe haf,r verið greitt að fullu og raunar sé það svo að

það eigi að vera búið að greiða hlutafé þegar tiþnning berst. Ef hlutafe er greitt í öðru en reiðufe þurfi að fflgja með

svokölluð sérfræðishy'rsla löggilts endurskoðanda þar sem gerð sé grein frrir þeim verðmætum sem koma inn í

hlutafelagið firir hlutaféð. Varðandi tiþnninguna sem hér um ræðir kvað hann hana hafa komið inn síðdegis og

sérfræðingar stofrrunadnnar hafi ekki verið tiltækir. Þess vegna hafi hún verið lesin yfìr af ólöglætðum starfsmanni og

sl<ráð. Hann kvað það hafa gefið sh-frslunni aukinn truverðugleika og hún hafi komið frâvirtn lögmannsstofu. Síðar hafi

stofnunin farið yfir tilþnninguna og komist að þeini niðurstöðu að hún hafi verið röng og ólögleg og þess vegna hafi

hún verið baldærð.

IV
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Í fyoi mm ákæru er ákærða Lfð gefið að sök aó hafa, sem stjómarmaður í einkahlutafélaginu BB& brotið

vísvitandi gegn ákvæðum hlutaféla galaga nr. 211995 með því að greiða Exista hf. minna en nafnvetõ fyrir 50 milljarða

nfrra hluta í Exista hf,. eins og nánar er rakið ákæruliðnurn Hér að framan var rakinn framburður ítkæróa og vitna um

aðdraganda þess að ákveðið var að auka hlutafé Exista hf. um 50 milljarôanyna hluta. Þá var og gerð grein fyrir sh-irslu

endurskoðanda um þessa hækkun og þeirri niðurstöðu hans að kaupverð hlutanna, I milljarður hluta í

ernkahlutafélaginu Kvakki, svamði að lágrnarki rt177,gyo hluta í Exista hf.

Með kaupsamningi 8. desember 2008 keypti BBR ehf. framangreinda hluti í Exista hf. og var kaupverðið greitt

með ÍÌarnangreindu hlutafé í Kvakki ehf. Ákærði var stjómarmaður í BBR ehf. og undiritar hann kaupsamringinn fyrir

þess hönd. Á hott.rmhvíldu sþldur stjómarmanns, sbr. lX. kafla laganr.l38l1994 umeinkahlutafelög, og aukþess

hefur hann komið að rekstri fleiri félaga eins og hann bar sjálî.rr. Honumhlaut því að vera 
-tjóst 

að samkvæmt l. mgr. 16'

gr.lagaum hlutafélög nlí greiðsla hlutar ekki nema minna en nafnverði hans. Með því að greiða þannig nefnda !árhæð

fyrir htutina í Exista hf. braut ákærði gegn þessu ákvæði, enda var honum óheimilt, sem stjómarnnnni í BBR ehf., að

greiða minna en nafüverð ry.ir þá. Ákærði verður því sakfelldur ryrir það sem honum er gefið að sök í fini kafla

ákærunnar og er brot hans þar rétt fær1 til refsiákvæOis. Ákærði framdi brotið 8. desember 2008. Hann var, sem

sakbomingur, yfirheyrður umrnílið af tögreglu 27. janiar 2010 og aftur 19. júní 2012. Sök hans er því óffmd, sbr. 81. og

82. gr. almennra hegningarlaga.

Í síðari kafla ákæru er ákærðu báðum gefið að sök að hafa sls-irt vísvitandi rangt og villandi frá frarnangreindri

hækkun á hlutafé í Exista hf. með því að ákærði Bjamfreður sendi, að undirlagi ákærða Liðs, tiþnningu þá sem grein

var gerð fyrir í II. og III. kafla hér að framan. Ákærðu neita báðir sOk. Ákærði Lfður bar að hann hefði frrst vitað af

tilþnningunni er hann var yfirheyrður af sérstökum saksóknara í júní 2012. Akæröi Bjarnfreður kvað tilþnninguna ekki

hafa verið senda að undirlagi meðákærða og hefðu þeir ekki verið í samskiptumvegna hennar. Engin vitni hafa borið um

aðkomu átkæróa Lfðs að því að semja eða senda nefüda tiþnningu og engin önnur gögn styðja við fullyrðingu

ákæruvaldsins um að tiþnningin hah verið send að undirlagi ákærða. Samkvæmt þessu er ósannað að ákærði Lfður

hafi átt þáút í aõ semja eða senda tilþnninguna eins og honum er gefið að sök. Þegar af þeirri ástæðu verður hann

sfknaður af síðari lið ákærunnar.

Í I. mna hér að framan var rakið hvað ákveðið var á stjómarfundi Exista hf. 4. desember 2008 um

hlutafiáraukningu í felaginu og hvemig að henni var staðið og Srrir hana greitt. Þá var og gerð grein furir slgÍrslu

endurskoðanda hjá Deloitte, en hún filgdi tilþnningunni til Fyridækjashár. Í tilþnningunni, sem ákært er út al kemur

ekki annað ûam en það sem gerðist á nefrrdum stjórnarfündi. Hlutverk ákærôa, sem lögmanns, var að tilkynna til

Fyrirtækjask árþaõ semumbjóðandi hans hafði gert og hann haflði verið beðinn u* Í tikyttttngunni kom framþað sem

gerst hafði varðandi nefüda hækkun hlutafár, auk þess sem með tilþnningunni fylgdi sh-irsla endurskoðanda þar sem

mun nákvænrari greìn var gerð $rrir mrilinu. Það er því ekki hægt að fallast á það með ákæruvaldinu að ákærði hafi sls-ffi

rangt og villandi frá hækkuninni. Þvert á móti skyrir tiþnningin og sþÍrsla endurskoðanda frá því sem gerðist. Hér að

framan var því tfst hvemig Fyrirtækjaslaâ tók áL rnrílinu í upphafi og svo síðar, en það er úrlausn þessa rruils

óviðkornandi. Samkvæmt þessu verður ákærði Bjamfreður sfknaður af ákærunni.

Ákærði Lfður var sektaður fyrir umferðarlagabrot 2010. Honum verður því gerður hegningarauki, sbr. 78. gt.

almennra hegningarlaga. Við ákvörðun refsingar âkæróa ber að hafa í huga að samkvæmt rnargnefndri sþÍrslu

endurskoðanda Deloitte var verðmæti það, sem BBR ehf. greiddi ffrir eignarhlutinn í Exista hf., sannvirði og hefur því

mati ekki verið hnekkt . Þá hafa engar bótakröfur verið hafðar uppi í nuílinu. Að þessu athuguðu er reßing ákærða nú

hæfìlega ákveðin tveggja milljóna króna sekt með varareßingu eins og í dómsorði segir.

Samkvæmt framangrerrdum rn¡ílsúrslitum verður ákærða L1ið gert að greiða málsvamarlaun ve{anda síns að

háIfu en að háIfu skulu þau greidd úr rkissjóði. Málsvamarlaun vedanda âkæröa Bjamfreðar skulu greidd úr ríkissjóði.

M áls varnarlaun eru ákvörðuð með virð is aukas katti.

AmgrÍmur Ísberg héraðs dónnri kvað upp dóminn'

DOMSORÐ:
Ákærði, L¡f ður C¡uðmundsson, greiði 2 milljónir kóna í sekt og komi 60 daga fangelsi í stað sektar verði hún ekki

greidd innan 4 vikna.

Ákærði, Bjamfreður Óhfttott, er syknaður af köfum ákæruvaldsins.

Ákærði Lyður greiði rnrilsvamarlaun verjanda síns, Gests Jónssonar hrl., 10.900.000 kónur, að háIfu en að háIfu
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t skulu þau greidd úr ríkissjóði.

Málsvamarlaun vedanda ákærði Bjamfreðar, Þorsteins Einarssonar hrl., 3.000.000 króna, skulu greidd úr

rftissjóði.
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