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Dómkröfur:
Þess er klafist að hér'aðsdólnur Reykjavíkur'úrskurði að Símanum hf., Og fiatskiptunt

e[f. og Nova ehf., sé skylt að veita sérstökum saksóknara skv. lögum nr. 135/2008

upplfsingar urn úr'og í hvaða símanúmer hriugt er úr og I slmaniunerin 860-2350, 587-

Û1i og-onnul sírnaiuirner og símtæki sern Bjarnfieðurl H. Ólafsson, kt. 171167'5079,

hefiir í eigu sinni eða umráðum, fi'á og rneð 22. janúar 2010 til og með 12. febrúar' 2010 og

IMEI 1úmer se¡n fiamangreind símanúmel nota á sama tímabili, en jafnfi'amt sendar og

mótteknar SMS sendingar', sem og sarntöl við talhólf téðra númera, en jafnfi'amt verði

upplfst hverjil eru rétthafar allra þeirra nilmeta sem þannig tengjast téðum nimerum á

sarna tíma. Þá er krafist upplfsinga r¡m hvaða endurvatpa (base stöðvar) I fiatskiptakerfum
fyrirtækjannahafafalið símtöl úr og í ofangteind nirmer Bjarnfreðar og önnur símanúmer

og sírntæki sern hann hefur í urnr'áðuln á sama tírna.

Greinargerð um málsatvik og lagarök:
Embætti sérstaks saksóknali sem starfar skv. lögum nr.135/2008 barst kæra dags, 25.

september sl. flá Nfja Kaupþing banka hf. vegna tilþnnttar hlutafirárhækkunar í Exista hf.

Vtèð Uren dags.22. september sl. val sanra rnál sent embættinu af hálfu flrirtækjaskr'ár
ríkisskattstjóra.

Á htuthafaftrncli í Exista 30. október 2008 var samþykkt breyting á ákvæðum

samþykkta félagsins, en rneö því fékk stjór'n þess heimiid til þess að auka hlutafé félagsins

uot ãilt að 50.000,000.000 kt. að nafnverði eða jafnvirði þeirrar upphæðar I evtum með

áskr.ift allt að 50.000.000.000 njrra hluta. ,4 stjórnarfundi Exista þann 4. desember var

ákveðið að hækka hlutafé felagsins í samræmi við heimild sdórnar urn 50,000.000,000 kr..

Bjarnfreöur Ólafsson, hdl., hjá Logos lögmannsstofu sendi tilþnningu um þessa

hlutafiárhækkun til Fyrilækjaskr'ár Ríkisskattstjóra þann L desember 2008. I
tilkynningunni kemur franl að hlutirnil tilheyri saura flokki og þeir eldri og að þeir hafi að

ft¡llu veriö greiddir til felagsins. Hvað það varðar er vísað til sérfræðiskylslu sern frlgdi
tilkynningururi. Skfrslan er fflgdi tilkyruúngunni er undirituð af Hilmari A, Alfreðssyni,

enclulskoóanda hjá Deloitte hf. Í sklrslu Hihnars kemur fiam að hækka eigi hlutaféð urn

090-2009-
Máln¡.

Sérstakur saksóknari skv. lögum nr. 135/2008

Lagt frag

Ã¿ft
INr, /

Reykjavfkur
Krafa unt símagögn skv. 80. gr., sbr. 83.gr.,laga um
meðferð sakamála nr'. 88/2008.

Dags6ln¡ng :

21. janúat 2010Arnþrúður Þórarinsdóttir, saksóknari

Héraðsdómur Reykj ar,íkul
Dómslóll

t7tl67-5079Bj arnfi'eðul H. Ólafsson
Fulll nâln rêtüEfa:

Suöurhúsum 5, Reykjavík
LÕgheimil¡:

@røvið:
158. og 248. gr. almennla hegningarlaga nr'. l9ll940 ásamt síðari breytingum, ákvæði laga

r¡m hlutafélög nr'. 211995 ásant sfðzu'i breytingum.

80. gr., sbr'. 83. gr. Laga um meðfer'ð sakamála nr'. 88/2008, sbr. 2. mgr.2, gr, og 6. gr, laga

um embætti sérstaks saksóknara ru', 135/2008.
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50.000.000,000 kr. og verði þâ 64.114.?67.632 W.
árslok 2008 um kr, 62.891 .272.219 til jöfnunar taps,

en því næst verði það lækkað fYrit
Eftir það eigi hlutaféõ að verða ls'.

1.283.495.353 sem skiptist þannig að 1.000.000.000 kr. ver'õi nytt hlutafé skv.

framangreindri hækkun. Þeir sem leggia til nfja hlutaféð eigi þá 77,9 o/o í félaginu en aðrir

22¡ yo. Sa¡rkvænrt sk¡irslunni skráir félagiõ BBR ehf., kt. 591108-0850 sig fyrit þessutn

hluhun í Exista hf, og er greiðslan fyrir nfju hlutununl hlutafe f felaginu Kvakkur ehf., kt.

591108-0690 alls að nafnvirði 1.000.000.000 kr.
IJt fr.á tLirliggjancli gögnurn virðist sem hlutafiárhækkunin í Exista hafi í raun aldrei

veriö greidd aõ fuùu inn ifelagið eins og lög um hlutafélög kveða á um. Þvert á móti hafi

markmiðið verið að auka hlut BBR ehf. á þann hátt að BBR etrf. næði rneirihluta í Exista

hf. og þarurig tryggja stöðu Ágúrstar og Ljðs í Exista hf., en þeir sátu báðir í stjórn Exista

hf. á greindnm tíma.
i tqiitlfar þessarar hlutafiáraukningar sçm leiðir til nfs eignarhlutfalls í felaginu er BBR

ehf. skylt að leggia fi'arn yfirlökutilboð tit hluthafa Exista hf. Yfirtökutilboðið er gefið út

11. apríl 2009 og stóð til 8. mal 2009 þar sem hluthöñlm Exista var boðið 0,02 fyrir hvern

hlut en Fjármátaeftirlitið veitti undanþágu fi'á lágrnarksver'ði.

Aukþess er ljóst út frá gögnum sem embætti sérstaks saksóknara hefi.¡r undil höndum

aö tilkynning um hlutafiáraukningu I Kvakkì ehf. að andvirði 1.000.000.000 k¡. barst

Fyrirtækjaskrá ekki fyrr en 18. júnl 2009, nær 6 mánuðum eftit að tilkynnt var,að umrædd

hi¡tafiárhækkun hafr verið greidd og eftir aö hlutafiáraukningin vat'tekin til skoðunat hjá

Fpi¡tækjaskrá Rlkisskansrjóra, Í t¡OløriO e& 25. jttni2009 ritaði ltigmaður Exista bréf til
Fyrirtækjaskr'ár þar sem tilþrrning urn hlutafláraukninguna I Exista hf. aõ andvirði

50,000.000.000 kÌ. frá 8. desember 2008 val allurkölluð.
Með bréfi dagsettu 29. jiní2009 úrskurðaõi Fyrirtækjaskr'á að hlutafiárpkning Exista

hf. væri ólögrnæt og aö Fyrirtækjaskr'á mundi bakfæra tilkynninguna. Akvörðun sína

byggði Fyrirtækjaskm á því að gögn að baki tilkynningunni hafi veriõ í veigamiklum

atliðum röng og rnisvísandi,
Það ár.éttast að tilkynningin um hlutafiáraukninguna, þ.zu sem frarn kom að hlutirnit

hefðt¡ að fullu veriö greiddil va¡ nndilrituð af Bjzu'nfreði H, Olafssyní,

Ætluð brot teljast geta varðað við 158. og248. gt. almennra hegningarlaga nr. 19/1940

og 153. og 154. gr. laga um hlutafelög nr. 2/1995, ásamt síðari breytingum.

Framangreint nrál er á frumstigi rannsóknal hjá ernbætti sérstaks saksóknara' Mikltr
skiptir flrir iannsókn rnálsins að fengin sé heirnild til rannsóknaraðgerðar I samræmi við
kröñr,

Teljaverõur.hvorutveggiarfkaalmanna-ogeinkahagsmunifirrir.þvíaðrrmbeöin
rannsóknaraögerð verði heimiluð. Um er aõ r'æða rnjög alvarlegt ætlað auðgunalbrot, sem

hagsrnunil almennings lclefiast aõ upplfst vetði utn. Þannig var Exista lrf. felag sem skráð

vai á markaði á þeim tíma sem ætluð brot voru fiamin og þannig félag að hluta í eigu

almemings. Æ[a má að hluthafar hafi oröið furir verulega tjóni I tengslum við ætlaða

ólögrnæta htutafl árhækkun og tengdal aðger'ðir.

Þess er kr.afist að krafan veröi tekin fyrir á dómþingi án þess að sá sem hún beinist

gegn veröi kvacldur á dómþingið, rneð vlsan til L mg. 103. gr., sbr. l. mgr' 104. gt' laga

um meðferð sakarnála nr. 88/2008. Er kl'afa þessi gerð samlliða lo'öfu um hlustun úr sömu

sínrum og því ljóst að það rannsóknaruuæði sem klafist er myndi ekki þjóna tilgangi sínutn

ef sá sern það beinist að væri kunnugt urn það fyrirfiam'
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Meõ vísan til framangreinds, fiarnlagðra Eagna og 80., sbr. 83. gr'. laga um meðferð

sakanrála nr. 88i2008, sbr. 2. mgr.2, $. og 6. gr, laga um embætti sérstaks saksóknara tu.
er þess farið á leit að fi'amangreint rannsóknar'úrræði verði135/2008,

klafrst er'.

og

Alnþrúður' Þórariirsdóttir
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Ariõ 2010, ftishrdaginrt22. janúal heldur Ingimurrdur Einarsson héraðsdómari

dónrþing Héraðsdóms Reykjavílcur í Ðómhú¡sinu við Lækjartorg, Rey(avfk.

Fyrir er tekið málið nr. R-41/2010:

Krafa Sér'staks salisóknara

um hlustun og hljóðritun skv, 8.1. gr., sbr.. g3.gr. laga unr

meðferð sakamála nr. 88/2008.

úrskurður:

únsKURÐARoRÐr

Embætti sérstaks saksóknam skv. Iögunr nr.135/20A8, el heinilt að hlusta og hljóðrita

slnrtöl ur og f símanúmerin 860-2350,587-1712 og önntr sfinanúurrer og símtæki (IMEI
n{rmer) sem Bjamfieður H. Ólafsson, kt. 171167-5079 hefur I eigr.r sinni eða umráðrm frá
og rneð 22, janítar 2010 til og með 12. febrirar' 2070, en jafirfi'amt er heimilt að nema sms

sendingar, þar með taldar sms sendíngar á lesanlegu formi, sem senclar.eru eða mótteknar

með símanúmetunum á sama tfina og hlusta og hljóörita samtöl við talhólf greíndra

nírmera á sama tíma.

Ingimundur Einarsson

Úrsktrrðarorðið er lesið I heyranda lüóði að viðstaddri ArnþrÍrði Þórzuinsdóttur
saksóknara

Dómþingi slitið.

Ingirnundur Einarsson

Vottur:

Bergþóra Kr. Benediktsclótfir

Rétt endu'rit staõfestit
Héraðsdórni Reykjavíkvr 22.j anúrar. 201 0.
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Árið 2010, ftsftidaginn 22. jantta4heldur Ingimundur Einarsson héraðsdómar.i

dómþi ng Héraõsdóms Reykj avíkur' í Dómhir sinu við Lækj arrorg, Reykj avík,

Fyrir cr tekið mátÍð nr. R-41/2010:

Krafa Sérs fnl¡s saksókn ara
rum hlustun og hljóðritun slrv. 81.. gr., sbr. g3.gr, laga
um meðferð sakamála nr. BB/2009.

Héraðsclómi Reykjavíkur hefür borist klafa ernbættis sérstaks saksóknara skv,

lögum ru, I35/2008 um að Héraðsdórnur Rey(avíkur rir.skurði að embætti sérstat<s

saksóknara skv. lögurn nt, 13512008, sé heimilt að hlusta og hljóðrita símtöl úr og I
símanÍunerin 860-2350,587-1712 og örnur símanírmer og símtæki (fMEf nírmer)

sern Bjarrtfreður H. Ólafsson, kt, 171 167-5079 hefur í eigu simri eða umr'áðum frá
og neð 22. iatúat 2010 til og nreð 12. februar 2010, en jafnfìarnt sé heimilt að

llema sms sendingar, þar með taldat sms sendingar á lesanlegu formi, sem sendar

eru eöa mótteknar með sÍmanilmerunum á sama tíma og hlusta og hljóðrita sarntöl

við talhólfgreindra nilrnem á sama tíma.

Dómali hefirr fallist á að rnálið verði tekið finÌr án þess að kærði verði boðaður

fril dóminn sbr. l. nrgr. 103. gr'. og r. mgr, 104. gr, laga um meðferð sakamála nr.
88/2008.

Krafan er þingmerkt ru.. 1.

Rarursóknargögn málsins liggja fiamrni,

Málið er tekið til úr.skurðar og kveðinn upp svofelldur

úrskurður:
Ar 2010, füshrdaginn 22. janiw er á dómþingi Héraösdóms Reykjavlkur af

Ingimundi Einarssyni hér aðsdómara, kveðinn upp svofelldtr írrskurður..

Sérstakur saksókuari hefur' luafist þess að Héraðsdórnur úrskurði að embætti
sétstaks saksóknata sk't', lögu¡n m. 13512008, sé heirnilt að h¡rsta og hljóðrita símtöl
úr og í sinan¡lmerin 860-2350, 587-1712 og önnur slmaní¡mer og sírntæki (IMEI
núrner) senr Bjalnfreður H. Ólafsson, kt,171167-507glreñ¡r.í eigu siruri eða unuáðum
ftá og meö 22. janírar 2010 til og með 12. febtúat 2010, en jafnfi'amt sé heimilt að
nema sms sendingar, þar rneð taldat sms sendingar'á lesanlegu for.mi, sem sendar e4r
eða rnótteknar með sfinatritmerunr¡m á sama tíma og hlusta og lrtjóðrita samtöl við
talhólf greincha numera á sarna tlma.
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Í g'einargerð sérstaks saksóknara er krafan þannig rökstudd:

,,Ernbætti sérstaks saksóknati sem stalfar skv. lögum n. I3S/2008 barst kæra dags.
25. septernber sl. fr'á Nfja Kaupþing banka hf. vegna tilkynntrar hluta{árhækkunar í
Exista hf. Með bréfi dags. 22. september sl. var sarna mál sent embættinu af háIfu

ffrirtæ(laskr'ár' ríkisskarfstj óra.

.Á. nutnafafuncli I Exista 30. október 2008 var. samþykkt breyting á akvæðum
satnþykkta frlagsins, en með því fékk s$órn þess heimild til þess að auka hlutafr
félagsins urn allt aõ 50.000.000.000 kr'. að nafirverði eða jafnvirði þeir.rat upphæðar I
evrum rneð áskrift allt að 50.000.000.000 n¡fna hlura, Á stjórnarfinrdi Exista þann 4,
desetnber vat ákveõiõ að hækka hlutafé félagsìns í samr'æmi við heimild stjórnar um
50.000'000.000 kt. Bjarnû'eður Ólafsson, hdl., hjá Logos lögmannsstofu sendi
tilþnningu wn þessa hlutafiár'hækkun til Fyrirtækjaskr'ár Ríkisskanstjóra þann B.

desember 2008. Í tilþnningunni kemnr fi'arn að hlutir.nir tilheyri sama flokki og þeir.
eldli og aö þeir hafi að fullu verið greiddir til félagsins. Hvað það var.ðar er vísað til
sétfi'æðiskfrslu sem fylgdi tilþruùrgumi. Shjrslan er fylgdi tilkynni¡gunni er
undirtituð af Hilmali A. Alfi'eðssyni, endurskoðanda t{á Deloitte hf. Í sþrslu
Hiknars kemul fi'anr að hækka eigi hlutaféð um 50.000.000.000 lü.. og verði þá
64.174.767,632 kr., en því næst verði það lækkað fyr.ir árslok z00g ¡m
62'891,272.279 kr. til jöfnunar taps. Effir það eigi hlutafeð að verða 1.283.4g5,353 kr,
sem skiptist þannig að 1.000,000.000 kr.. verði n)rtt hlutafé .skv. framangreindri
hækktrn. Þeir setn leggia til nfja hlutaféð eigi þá 77,9 yo í félaginu en aðrir. ZZ,I yo.

sarnkvæmt sk;frslunni skr'áir. felagið BBR ehf., kt. 59l l0g-0g50 sig ffrir þessum
hlutum I Exista hf. og el greiðslan $'rir.nfju hlutunum lrlutafé i felaging Kvakkur ehf ,
kr. 591108-0690 alls að natuvirði 1.000.000.000 kï.

llt ftâ fyrirliggiandi gögnum virðist sern hlutafiárhækkunin I Exista hafi I raun
aldrei verið greidct að fullu inn í félagið eins og lög um hJutafélög kveða á um. Þvert á
móti hafi markmiðið verið að auka hlut BBR ehf. á þann hátt að BBR ehf. næði
meirihluta í Exista hf. og þannig tryggia stöðu Ágústar og Lfös í Exista hf,, en þeir
sáfl¡ báðir'í stjór'n Exista hf. á greinclum tíma,

Í t¡cltfar þessarar hlutafiáraukrúngar sem leiðir til nys eignarlrlutfalls í felaginu er
BBR ehf. skylt að leggja flarn yfiltökutilboð til hluthafa Exisra hf. yfirtökurilboðið er.

gefið Írt 11. apríl 2009 og stóð til 8, tnaí 2009 þar sem hluthöfuin Exista var. boðið
0,02 fyrir hvem hlut en Fjármálaeftirlitið veitti undanþágu fiá lágmarksverði.

Auk þess el ljóst ilt frá gögnum sem embætti sérstaks saksóknara hefur.unclir.
höndum að tiþnning unr hlutafiáraukningu í Kvakki ehf. að andvirði 1.000.000,000
kr', barst Fyrirlækjaskrá ekki fytr en 18, jÍrnl 2009, nær 6 mánuðum eftir aõ tilkynnt
var að umr'ædd hlutafifuhækkurr lrafr verið greidd og eftir að hlutafiáraukningin var
tekin til skoðunar hjá Fyrirtækjaskrá Rfkisskatstjóra. Í kjölfar.ið eóa 25. júnt 2009
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'itaði lögmaður Exisra bréf til Fyrirtækjaskr.ár þar sem tilkynning um
hlutafiáraukninguna í Exisfa hf. að anclvirði 50.000.000.000 kl. fi.á g. desember.200g
var afturkölluð,

Með bréfi dagsefhr 29. iún|2009 úrskurðaði Fyrirtækjaskr.á að blutafiáraukrring
Exista hf væri ólögmæt og að Fyrirlækjaslaá mundi bakfæra tilkynninguna.
Ákvörðtur sfna byggði Fyriltækjaskrá á því að gögn aõ baki tilkynningururi hafi ver.ið í
veigamiklurn atriðrun röng og nrisvísandi.

Það ár'éttast að dlkynningin urn hhrtafltÍraukninguna, þar sem fr.am kom að hlutirnir
hefðu að fullu verið greiddir var unclimituð af Bjarnñ'eði H. ólafssyni,

Ætluð brot teljast geta varðað við r5g, og 24g. gr. almennra hegningarlaga ff.
19/1940 og t53. og 154. gr. laga unr hlutafélög ru', zllggs,ásamt síðari breytingum.

FramangÍeint mál er á frumstigi rannsóknar hjá enrbætti sér.staks saksóknara.
Miklu skiptir fyrir rannsókn nrálanna að fengin sé heimild til ranrsóknaraðgerðar í
samr'æmi við kr'öfti.

Telja verður hvont tveggia rlka almanna- og einkahagsmuni frrir því að umbeðin
rannsóknamðgerð ver'ði heimiluö. Urn er að ræða rnjög alvarleg ætluö auðgunar.brot,
sem hagsmtnir almennings klef,ast að upplfst verði run. Þannig var Exista hf. félag
se¡n skr'áö val á markaði á þeim tíma sem ætluð brot vonr framin og þannig félag aó
lrluta I eigu almemings. Ætla ná að bluthafar hafi orðið s,rir venrlega tjóni i
tengslum við ætlaõa ólögrnæta hlutafiár'hækkun og tengclar aðgerðir..

Þess er laaf,rst að krafan verði teki¡r þrir á dómþingi án þess að sá se¡n hirn beínist
gegn verði kvaddur'á dórnþingið, rneð vísan til l.mgr., 103. gr.., sbr. l. mgr. 104. gr.,

laga um rneðferð sakamála ru', 88/2008. Er ljóst að hlushrn myncli ekki þjóna tilgangi
slnum ef sá sem hrin beinist gegn vær'i kunnugt um hana frrirfram.,,

Fylil clóIninn hafa verið Iögð gögn er styðja þá fiillyrðingq sérstaks saksóknara í
greinargerð ltans á dskj. ru'. l, að Bjarnfleður H, Ólafsson sé undir rökstuddum grun
um brot gegn 158, og 248. gr, alnenru'a hegningarlaga ru. lg/1g40, ásamt síðari
breytingum, og I53, og 154, gr'. laga um hrutaférög nr.. z/rgg5, ásamt síðari
breytingurn. Brot þessi þykja alvalleg og er fallist á það með sérstökum saksóknara að
rikir almattnahagsmttnir klefiist þess að gripið ver'öi til umbeðinna rarursóknzurinæða.
Þâ mâ ætla að upplfsingar, sem skipt geta nriklu fyrir rannsókn málsins, faist með

þeirn hætti sem hér er kmfist. Með vlsan til þess þykir fullnægt skilyrðum 81. gr., sbr.
83. st. Iaga ru'. 88/2008 til þess að verõa við kr'öfu sérsfaks saksóknara, eins og nánar
gl einir I úrskurõarorði.
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únsKURÐARoRÐ:

Enrbætti sérstaks saksóknara skv. lögum nr. 13512008, er heimilt að lrlusta og
Itljóðrita sírntöl (rr og I símanúmerin 860-2350, 587-1712 og önnur símanúmer og
símtæki (ItuIEI núuner) sem Bjarnfi'eður H. Ólafsson, kt. l7l 167-50T9 hefirr I eig'
sinni eða umr'áðun fr'á og meö 22.janúar 2010 til og með 12. februar 2010, en
jafnfi'amt er heinlilt að nema srns senclingar, þar með taldar sms sendin gar â
lesanlegtl formi, sent sendat'etu eða mótteknar með slma¡úlnelunum á sama tíma
og hlusta og trljóðrita samtöl við talhólf greindra númera á sama tíma.

Ingimundul Einarsson

Úrskurðarorðið el lesið í heyranda hljóði að viðstadclri Ar.nþrirði Þórarinsdóttur.
saksóknara.

Dómþingi siitið.
lnginrundur Einarsson

Vottur:

Bergþóra Kr. Benediktsdóttil

Rétt endunit staðfestir:
Héraðsdórni Reykjavílarr 22. janúar 2010.
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SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI
Sku, tiìguu nn 735/2008

Reykjavlk, 3. febrí¡ar 20 12

Tìlvfsun: 090-2009"00 3 I

BJ arnfreður IL Ólnfsson

Suðurhúsuu 5

112 Reykjavflr

Tllþnllng um sÍmhlustanir hj!t hlutnðoiganrli aðila

f sar¡rtæmi við 2. nrgr. 85 gr'. laga nr. 88/2008, um meðferõ sakantál¿ er Bjarnfi'eði H, Ólafssyni kt.

171167-5079 f dag senf frá Embætti sérstaks saksóknara skv. lögum n. 135120t8, afrit úrsltrrrðarorós

f máli héraösdóms Reykjavlkur nr, R-41i2010 varðandi hlushn oghljóÕritrrn skv, 81. gr., sbr. l. og 2.

rngr, 83. gri sönru laga.

Bjanrfreði er jaûrô'amt tilþnnt að hlustun og hljóðriturr hafi farið f¡am I samræmi við frrskurðarorðÍð

som.alhent er,

Tekìð er Jiam að fllgt verðnr ákvæðu¡n 85. gr. laga um meöferð sakamála aö þvf er varöar eyðingu

umræddra ilagna.

f,h, sérstaks saksólsrara skv, ltlgrtm nr, 135/2û08,

saksóknari

Sent rneð ábyrgðarpósti
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,A¡iO ZOtO, ftishrdagínn 22. juttSat,lreldur. Ingimunclur Binarsson héraðsdórna¡i

dómþing Héraðsdóms Reykjavfkur f Dórnhrlsinu viõ Lækjartorg, Reykjavlk,

X'yrir er tekið urálið ur. R-4I/2010¡

Krnfa Sérstaks s aksólqrala

um [lustun og hljóðritun slrv. 81, gr., sbr. B3.gr. laga um
rneðferð sakarnála nr. 88/2008

úrsl<ur'öur:

únsKUitÐÀRoRÐ¡

Embætti sérstaks saksóknara skv, IÖgum nr'. 135/2008, er heirnilt að hlusta og hljóðrita

sfmtöl t'n og I slntanfimerin 860-2350,587-1172 og örurur slmanúrner og slmtæki ([A{EI

númeÐ sem Bjarnfteður H, Ólàfsson, kt. l7l 167-5079 hefi¡r { eigu sinni eða uruáðum frá
'og 

með 22. jarúar 2010 til og með 12. febrúar 2010, en jafnÊamt er hsinúlt að nema sms

seldingar, þar með taldar sms sendingar'á lesanlegu forrni, sc¡n sendar eru eða mótteknar

með sfunanrlmerunum á sama tfnta og hlusta og hljóðrita samtöl við tathólf greindra

nú¡nera á sa¡na tfrna,

lngimundw Einarsson

IJrshuðarorðiö er lesið I heyranda hljóði aö viðstaddri Arnþrúði Þôræinsdótfur

saksóknara.

Ðómþingi slitið,

Ingimundur Einarssorr

Votfur;

Bergþóra Kr. Benediktsdóttir

Rétt endunit staðfestir:
Héraðsdómi Rey$avlku r 22. janúat 2010.
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Dómkröfur:
Þess er krafist að héraðsdómur Reykjavíkur treimili embætti sérstaks saksóknara skv.

lögum ru,. 135/2008 húsleit á lögnramrsstofunni Logos slf, að Efstaleiti 5 í Reykjavlk, nánar

tittet<iO á skrifstofu/l vinnuaðitöðu Bjarnfreðs H. Ólafssonar, kt. 171167-5079 og I

sæ¡eiginlegum skjalageymslum, tölvukerftim og öðrurn sameiginlegum rfmum hjá Logos

stf. ñ"rs ðt krafist aã ireimitdin nái til leital I læstum hirslum og geymslum á skrifstofu

Bjarnfreðs og í sameiginlegurn r¡fmtrm hjá Logos slf'

Greinargerð um málsatvik og lagarök:
Enbætti sérstaks saksóknara sem starfar skv. lögurn w.135/2008 hefur til rannsóknar

mál er varða ætluð refsiverð brot í tengslum við starfserni Exista hf. og ûélaga í eigu

Ágústar og Lfõs Guðmundssona, en Ágrist og Lfður sitja og sátu á þeim tfrna sem ætluð

brot voru fiamin I sdórn Exista hf:

I.
Eurbættilu barst kæra, dags. 25, septernber sl., fi'á Nfja Kaupþing banka hf' vegna

söltr hluta í Bakkavör Grorrp llf- Q9,63 %), til B Food

Invest ehf., sem er félag i ãigu Ágústar og gar á milli
Kaupþings ba¡ka ¡f., sðnr lánveitanda og Ex æði um að

lárrtáfa væri óheirnilt að selja eignir án sér'staklar heimildal í salnningnum eða með

sarnþ¡,kki lárryeitancla, Með ákr,örðun Fjáunálaeftirlitsins dags. 21, október 2008 tók Nii
faupþing banki hf. yfil greinda lánasamninga, Var kæran lögð fram af hálñr Njja
fau^pbings banka hf., bar sem ekki var talið aö Exista hefði haft heimitd til sölu á hluturn í

Bakkavör Gloup hf,, þal sem santþykki láuveitanda lá ekki flrir.
Sala hlutanna fói fianr rneð $eirn hætti að hollenska felagið Exista B.V. selur B Food

Invest ehf, 39,63 % htuti I Bakkar,ör' Group hf, Exista B.V. er 100% í eigu hollenska

felagsius Exista Holding 8.V., en hið síõatnefnda er I0O% I eigu Exista hf. Hlutimir f
Baktavör Group hf. eru því seldir út úr' Exista sarnstæðururi til B Food Invest ehf.

Samkværnt gogãum sérstats saksóknara turdimita ,Á.gúst og Lfður Guðmundssynir f¡tir'

090-2009-
Mál nr

Sérstakur saksóknari skv. lögum nr. 135/2008

/ t-agt fram f Héraösdóml

)sl¡.-_,,A0¡o /í

Krafa uru leit
Nr

25. janirat 2010Arnþrúður Þórari nsdóttir', saksÓknari

Héraðsdómur Reykj avíkur
Þ0ñstôll

460t00-2320

17n67-sAD

Fullt narn f€rtarÞola:

Logos slf.

Bjalnfreður H. Ólafsson

158.,248. og 250. gr.. almenrua lregaingarlaga ru'. l9ll940 ásarnl síðari breytingurn, ákvæði

laga um lrlutafélög rn',211995 ásamt slðari breytingum.

Eßtaleiti 5, Reykjavlk
sem Þyk¡e varôa

EJs€nì I brs 1m'sakamála 812008,meðfelðt¡ln) 741sbr571 mgr lagagI, oggïmgr
Inr' sD0a83saksóknatasérstaksembættium2, 6.



hönd Exista B.V, yfirlfsingu dags, 1 l, september 2009 t¡m að salan

Group irf, geti falið fi'am. B Food lnvest ehf. lagði ekkert eigið
á hluhrnum í Bakkavör
fé fi'am við kaupin á

hlutum I Bakkavör Group hf,, en tók lán hjá seljandanuln, Exista B.V. til þess að greiða

ffrir hltrtina, Til tryggingar greiðslu lánsins voru sett hin seldu brBf í Bakkavör Group hf.
Nfi Kaupþing banki hf. gerði athugasemdir við sölu á Bakkavör fi'á Exista BV til B

Foocl Invest ehf, með bréfi dags, 23, se¡ltenrber' 2009 til Exista hf, Athugasemclunum var

svarað f bréfi dags. 25. septeurber 2009, sendu af Logos lögrnannsþiónustu, undirlituðtr af
Bjalnfieði Ólafssyni, hdl, Þá er lánasamningur sem gerður var í tengslum við söluna á

hftltabréftnn í Bakkavör group trf. á bréfsefni Logos, sem lrefur skv. því annast gerð

sarmringsins.

Framangreind háttserni skv, lið I. telst geta varðaö við 250. gl. almennra

lregningarlaga nr. 19I 1940.

IL
Embættinu barst kæra dags. 25. septeurber sl, frá Nfja Kaupþing banka hf, vegna

tilkynntral hlutaf¡ár'hækkunar í Exista hf. Með bréfi dags. 22. seplember sl, var sarna mál

sent ernbættinu af hál ñr Srirtæ(i askrár rikisskattstj óra.

Á hluthafafundi í Exista 30. október 2008 var samþykkt breyting á ákvæöum

samþykkta félagsins, en með þvl fékk stjórn þess heirnild til þess aö auka hlutafe félagsins

um allt að 50.000,000.000 kr'. að nafnverði eða jafnvirði þeirrar upphæðar' í evrum með

áskrift altt aõ 50.000.000.000 nfira hluta. Á stjórnarfundi Exista þann 4, desember vat

ákveðið að hækka hlutafé fétagsins I santr'æmi við heimild stjórnal um 50.000.000.000.

Bjarnfreður Ólaßson, hdl., hjâ Logos lögrnannsstofu sendi tilkynningu urn þessa
hiuta{ar'hækkun til Fyrirtækjãskr'ár' Ríkisskattstjóra þacn 8. desember 2008. Í
tilkynningrrnú kemur flam að hlutirnil tilheyri sama flokki og þeir eldti og að þeir hafi að

fullu veriõ gteíddiï til félagsins, Hvað það varðat er vísað til sér'û'æðisk¡irslu sem fylgdi
tilkynningunni. Skjrslarr er fylgdi tilkynningunni er undinituð af Hilmari A. Alfieössyni,
endurskoðanda hjá Deloitte hf. i skj'rslu Hilmars kemur ûam að hækka eigi hlutaféð urn
50,000,000.000 k'. og verði þâ64.f74,767.632 kr., en því næst verði það lækkað ffrir
alslok 2008 um 62,891,272,279 kr. til jöfirunar taps, Eftir'það eigi hlutaféð að verða kr'.

1,283.495.353 kr. sem skiptist þannig að 1.000.000.000 k'. verði n;itt hlutafé skv.
flamangreindli hækkun, Þeil sem leggja til nlja hlutaféö eigiþâ77,9 yo í felaginu en aðrir
22,1 Vo. Sarnkvæmt sh.ilslunni skráir felagið BBR ehf,, kt. 591108-0850 sig fyrir þessum
hlutum í Exísta hf, og el gteiðslan lrlir nfju hlutunurn hlutafé í félaginu Kvakkur elrf., kt.

591108-0690 alls að nafnvirði L000.000,000 kt,
Út fLá fyrirtiggjandi gögnum virðist sem hlutafárhækkunin I Exista hafi í raun aldrei

verið greidd að fullu inn í felagið eins og lög um hlutafélög kveða á um. Þvert á móti hafi
rnarknriðið verið að auka hlut BBR ehf á þann hátt aõ BBR ehf. næði rneirihluta í Exista
hf.

Í qrifar þessalar hlutafiáraukningar sem teiddi til nfs eignarhlutfalls í félaginu var
BBR ehf. skylt að leggja fi'am yfirtökutilboõ til hluthafa Exista hf. Yfirtökutilboðið var
gefið írt 11, apríl 2009 og stóð til 8. mal 2009 þar sem hluthöfi¡m Exista var boðið 0,02

ffrir hvern hlut en Fjrár'málaeftirlitið veìtti unclanþágu frá lágmarksverði,
Auk þess er ljóst irt frá gögnum sem etnbætti sérstaks saksóknala hefur undìr'höndum

að tilkynning ulìr hlutafiáraukningu í Kvakki ehf. að anclvirði 1.000.000.000 la', barst

Fyrirtækjaská ekki fym en i8. júní 2009, nær 6 mánuðum eftil'að tilkynnt var að utnr'ædcl

hlutafiárhækkun hafi verið greidd og eftir aõ hlutafiáraukningin var tekin til skoðunar hjá

Fyrirtækjaská Ríkisskattstjóra. Í ryO,tøriO eöa25.jirní 2009 ritaði ltigmaöur Exista bréf til
Fylirtækjaskrár þar sern tilkynrring um hlutafiáraukniuguna í Exista hf. að andvir'ði

50.000.000.000 kr'. frá 8. clesernber'2008 var afturkölluö.

2



'l='Með bréfi dagsettu 29. j(ní 2009 úr'skurðaði
hf. væri ólögrnæt og aö Fyrirtækjaskrá mundi
byggði Fyrirtækjaskrá, â þvl að gögn að baki tilkynningunni hafi verið í veigamiklum
atriðum rörrg og rnisvísandi,

Það áréttast að titkynningin um hlutafiaraukninguna, þar sem fram kom að hlutirnit
hefðu aõ fullu verið grei<ldir vãr undirrituð af Bjarnf'eði H. Ólaßsyni.

Franrangreind háttserni skv, lið IL telst geta varðað við 158. og248. gr, almenrua

hegningarlaga rìr. 19/1940 og 153. og 154. gr. laga um hlutafélög ru'. 211995, ásarnt síðari

breytingurn,

Frarnarrgreind rnál eru á fiumsligi lannsóknar hjá embætti sérstaks saksóknara, Miklu
skiptir $,ril rannsókn rnálanna að fengin sé hein¡ild til rannsóknaraögerðar í samræmi við
h'öfu. Er talið að fram sé kornirrn rökstuddur grunril um ftamangreind brot og talið brfnt I
þágu rannsóknar lnálanna að leita á lögmannsstofunni Logos, þar sem þar má ætla að sé að

finna gögn er hafa sönnunargilcli I fi'amangleindum málum. Þannig er talið nauðsynlegt að

leggja hald á gögn er varða fyrirlækin Exista lrf,, BBR ehf. og Kvakk ehf. í tengslum við
trlutafiáraukningu í Exista hf. í clesember 2008 og gögn er varða fyrirtækin Exista hf.,
Bakkavör' Gloup hf., B Food Invest ehf. og hollensku félögin Exista B.V. og Exista
Holding B,V. í tengslum við sölu á fyrirtækinu Bakkavör Grorp hf., út irr
fyrirlækjasamstæðr¡ Exista hf. til B Food Invest ehf., þann 11. september 2009, þ.á.m,
slqjöI, tölvupósta, önnur gögn á tölvutæku formi og öll önnur gögn eI tengjast

franrangleindum sakarefnum.

Varðandi þá háttsemi sem lfst er í lið I. þá er leitar í þvl tilviki krafist hjá öðrum en

sakbolningum á grundvelli þess að fiam sé kominn lcjkstuddur grunur tlm að 
^lögrnannsstofunni kunni aõ vera að finna gögn, sem hald skal leggfa á, Varðandi háttselni

s"* ty*t er í lið II. er krafist leitar' á grunclvèlli þess að Bjarnfi'eður H, Ólafssort, hdl, einn
af eigendum stoftinnar er grunaður um refsiverða háttserni, auk þess sem krafist er leitar'í
heild hjá iögmannsstofunni, þar sem þar kunna að vera að f,inna gögn sem tengiast hinni
ætluðu reßivel'ðu háttsemi og halcl skal leggja á.

Þess er kraflrst að loafan verõi tekin fyrir' á dómþingi án þess að sá sem hún beinist
gegn verði kvaddur á dórnþingið, með vísan til l, mgr. 103. gr., sbr. 1. mgr. 104. gr, laga
u¡n meðfelð sakarnála nr'. 88/2008. Væri að öðnrtn kosti umt að koma gögnum undan

áður en leit fæl'i fram.

Með vlsan til fi'arnangleinds, flamlagðra gagna og I. mgr. 75. gr., sbr. 1. og 2. mgr'
74. gr,laga urn meðferð sakamála nr, 8812008, sbr. 2. mgr.2. gr. og 6, gr, laga um ernbætti

Fyrirtækjaskr'á að hlutafi áraukning Exista
bakfær'a tilkynninguna. Akvörðun slna

sérstaks saksóknara nr. 135/2008 er þess fuiö á leit að

verði heimilað eins og la'afist er.

rannsóknar'úrræði

Arnþrúður Þ órarinsdóttir
.iïn

J
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fuið 2010, manudaginn 25. janúar, heldur Ingveldur Einarsdóttir héraðsdómari

dómþing Héraðsdóms Reykjavfkur I Dómhúsinu við Lækjartorg Reykjavfk.

Fyrir er tekið málið nr, R-59/2010:

Krafa sérstaks saksóknara

um heimild til húsleitar.

Héraðsdómi Reykjavíkul hefur bo¡ist lcafa Alnþruðar Þórarinsdóttur sak-

sóknara um að Héraðsdómur Reykjavíkur heimili embætti sérstaks saksóknara skv.

lögum nr, 135/2008 húsleit á lögmannsstofunni Logos slf að Eßtaleiti 5 i Reykjavík,

nënar tittekið á skrifstofr¡/í vinnuaðstöðu Bjarnfreðs H. Ólafssonar, 1{-, 171167-5019

og í sameiginlegunr skjalageymslum, tölvukerfum og öðrum sameiginlegum rymum

hjá Logos slf.

Þess er krafist að heimildin nái til leitar I læstum hirslum og geymslum á

skrifstofi¡ Bjarnfreös og í sameiginlegum $mum hjá Logos slf,

Dómari hefur fallist er â að taka kröfuna ryrfu, án þess aõ þeir sem klafan

beinist að veröi boðaðir til þinghaldsins, sbr. 1. mgr. 104. gr. laga nr. 88/2008.

Kveõinn er upp svohljóðandi

únsKURÐuR
XZ}t1,mánudaginn 25, janúar,er á dómþingi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem

háð er í Dómhúsinu við Lækjaftorg, af Ingveldi Einarsdóttur héraðsdómara, kveðinn

upp svofelldur urskurður,

Embætti sérstaks saksóknara heftr krafist þess að Héraðsdómur Reykjavíkut

heimili embætti sérstaks saksóknara skv. logum m. 135/2008 húsleit á lögmanns-

stofunni Logos slf, að Efstaleiti 5 í Reykjavlk, nánar tiltekið á skrifstofu/í vinnuað-

stöðu Bjarnfreðs H. Ólaßsonar', kt, 171167-50'19 og í sameiginlegum skjala-

geymslum, tölvukerfum og öörum sameiginlegum qimum hjá Logos slf,

Þess er klafist að heimildin nái til leitar I læstum hirslum og geymslum á

skrifstofu Bjarnfreðs og í sameiginlegum r;imum hjá Logos slf.

Í greinargerð sérstaks saksóknara kemrr fiam að embætti sérstaks saksóknara

sem starfi skv. lögum nr. 13512008 hafi til rannsóknar mâl er vatði ætluð refsiverð

brot í tengslum við st¿ufsemi Exista hf. og félaga í eigu Águsts og Lfðs Guðmunds-

1
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sona, en,Á.gúst og Lfður sitji og hafi setið á þeim tíma sem ætluð brot voru flamin í

stjórn Exista hf.

L

Embættinu hafi borist kæra, dags. 25. septembel sl., fi'á Nfja Kaupþing banka

hf. vegna sölu hluta I Bakkavör Group hf, (39,63 yo), itt ur Exista hf. Hlutirnir hafi

verið seldir tit B Food Invest hf,, sem sé félag I eigu Ágústs og Lfðs Guðmundssona.

Lánasamningar â milli Kaupþings banka hf., sem lánveitanda og Exista hf. sem

lántaka, hafi innihaldið ákvæði um að lántaka væri óheimilt að selja eignir án

sérstakrar heimildar í samningnum eða með samþykki lanveitanda. Með ákvörðun

Fjrármálaeftirlitsins dags. 21. október 2008 hafi Nfi Kaupþing banki hf. tekið yfir
greinda lánasamninga. Hafi kæranverið lögö fram af hálfu NÍja Kaupþings banka hf.,

þar sem ekki hafi verið talið að Exista hefði haft heimild til sölu á hlutum I Bakkavör

Group hf., þar sem samþykki lánveitanda hafi ekki legið fyrir.
Sala hlutanna hafi farið fram með þeim hætti að hollenska fétagið Exista B.V.

selji B Food Invest ehf, 39,63 % hluti í Bakkavör Group hf. Exista B.V. sé 100% i
eigu hollenska félagsins Exista Hofding 8.V., en hið síðarnefirda sé I00% í eigu

Exista hf. Hlutirnir I Bakkavör Group hf. séu þvl seldir út ur Exista samstæðunni til B
Food Invest ehf. Samkvæmt gögnum sérstaks saksóknara undiniti Águst og Lfður
Guðmundssynir fyrir hönd Bxista B,V. yfirljsingu dags. 11. september 2009 um að

salan á hluhrnum í Bakkavör Group hf. geti farið fram, B Food Invest ehf. hafi ekki

lagt neitt eígið fé fram við kaupin á hlutum I Bakkavör Group hf., en tekið lán hjá

seljandanum, Exista B.V. til þess aö greiöa ffrir trlutina, Til tryggingar gteiðslu

lánsins hafr verið sett hin seldu bréf í Bakkavör Group hf,

Nji Kaupþing banki hf. hañ gert athugasemdir við sölu á Bakkavör frá Exista

BV til B Food lnvest ehf, meö bréfi dags. 23. september 2009 til Exista hf,

Athugasemdunum hafi verið svarað í bréfi dags. 25. september 2009, sendu af Logos

lögmannsþjónustu, undinituðu af Bjarnîreði Ólafssyni, hdl. Þá sé lánasamningur sem

geröur hafi veriö í tengslum við söluna á hlutabréfi¡m I Bakkavör group hf. á bréfsefiri

Logos, sem hafi skv. þvl annast gerð samningsins.

Ætlað brot teljist geta varðað við 250, gr. almennra hegningarlaga nL 1911940,

il.
Embættinu hafr borist kæra dags. 25, september sl. frá Nfia Kaupþing banka

hf. vegna tilkynntrar hlutafiárhækkunar I E-xista hf. Með bréfi dags. 22. september sl,

hafi sama mál verið sent embættinu af hálfu frrirtækjaskrrár ríkisskattstjóra.

Á hluthafafundi í Exista 30. október 2008 hafi verið samþykkt breyting á

ákvæðum samþykkta felagsins, en með þvl hafi sdórn þess fengið heimild til þess að
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auka hlutafé félagsins um allt að 50.000.000.000 króna að nafrrverði eða jatrvirði

þeinar upphæðar I evrum með áskrift allt aö 50,000.000,000 njna hluta, L
stjórnarfirndi Exista þann 4. desember hafi verið ákveðið að hækka hlutafe félagsins I

samræmi viõ heimild stjórnar um 50.000.000.000, Bjarnfreður Ólafsson, hdl., hjá

Logos lögmannsstofu hafr sent tilkynningu um þessa hlutafiárhækkun til

Fyri¡tækjaskrár Rlkisskattstjóra þarm 8. desember 2008. Í tilt ynningunni komi fram

að hlutirnir tilheyri sama flokki og þeir eldri og að þeir hafi að fullu verið greiddir til

felagsins. Hvað það varõi sé vlsað til sérfræðiskfislu sem hafi Slgt tiþnningunni.

Skjrslan sem fylgdi tilkynningunni sé undinituö af Hilmali A. Alfreössyni,

endurskoðanda hrjá Deloitte hf. Í skfrslu Hilmars komi frarn að hækka eigi hlutaféð

run 50.000.000.000 og verði þâ 64.114.767.632, en þvl næst veröi þaö lækkað fyrir'

árslok 2008 um kr. 62.891 ,272.279 til jöfnunar taps. Eftir það eigi hlutaféð að verða

kr. 1.283.495.353 sem skìptist þannig að 1,000.000.000 verði n¡itt hlutafé skv.

framangreindri hækkun, Þeir sem leggi til nfja hlutaféð eigi þá 77,9 yo í félaginu en

aõrtu22,7 %. Samkvæmt shjrslunni skrái félagið BBR ehf,, h. 591108-0850 sig frrir

þessum hlutum I Exista hf. og sé greiõslan fyrir nfju hlutunum hlutafé í félaginu

Kvakkur ehf., kt. 591108-0690 alls að nafnvirði 1.000.000'000 kr.

Út aa fyrirliggiandi gögnum virðist sem hlutafiárhækkunin I Exista hafi í raun

aldrei verið greidd að fullu inn I félagið eins og lög um hlutafelög kveði á um. Þvert á

móti hafi markmiðið verið að auka hlut BBR ehf, á þann bifit aó BBR ehf. næði

meirihluta í Exista hf.

i t¡Otzu þessarar hlutafiáraukningar sem leiði til nfs eignathlutfalls I félaginu

sé BBR ehf skylt að leggia fram yhrtökutilboð til htuthafa Exista hf, Yfrrtökutilboðið

sé gefið út I 1. aptí12009 og hafr staðið til 8. mal 2009 þar sem hluthöfum Exista hafi

verið boðió 0,02 furir hvem hlut en Fjármilaeftirlitið hafi veitt undanþágu fi'á

lágmarksverði,

Auk þess sé tjóst itt fuá gögnum sem embætti sérstaks saksóknara hafi undir

höndum að tilkynning um hlutafiáraukningu I Kvakki ehf. aö andvirði 1.000'000.000

íslenskra króna hafi borist Fyrirtækjaskrá ek4<i fyrr en 18. júnl 2009, nær 6 mánuðum

eftir aõ tilþnnt sé að umrædd hlutafirárhækkun hafi verið greidd og eftir að

hlutafituaukningin hafi vetið tekin til skoðunar hjá Fyrirtækjaskrá Rfkìsskattstjóra. Í

kjölfarið eóa 25. júní 2009 riti lögmaður Exista bréf til Fyrirtækjaskr'ár' þar sem

tilkynning um hluta!áraukninguna í Exista hf, að andvirði 50.000,000.000 íslenskra

króna fi'á 8, desember 2008 sé afturkölluð.

Meö bréf! dagsettu 29. itnl2009 úrskurði Fyrirtækjaskrá að hlutafiáraukning

Exista hf. sé ólögmæt og að Fyrirtækjasla'á muni badæra tiþmninguna. Ákvörðun

sína byggi Fyrirtækjaskr'á á því að gögn að baki tilkynningunni hafi veriö í

veigamiklum atriðum röng og misvlsandi'
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Það er áréttað að tilkynningin um hlutafiáraukninguna, þar sem fram hafi

komið að htutirnir hefðu að fullu verið greiddir hafi verið undinituð af Bjarnfreði H.

Ólaßsyni.

Framangreind háttsemi skv. lið II teljist geta varðað við 158. og 248. gr.

alrneruua hegningar{aga nr. l9ll940 og 153. og 154. gr. laga um hlutafélög nr. 211995,

ásamt síðari breytingum.

Framangreind mál séu á fiumstigi rannsóknat l{á embætti sérstaks saksóknæa.

Miklu skipti f,rir rannsókn málanna að fengin sé heimild til rannsóknaraðgerðar í

samræmi við kröfu. Sé talið að fram sé kominn rökstuddur grunur um framangteind

brot og talið brfnt I þágu rannsóknar málanna að leita á lögmannsstofr¡nni Logos, þar

sem þar megi ætla að sé að finna gögn er hafi sönnunargildi í framangreindum málum.

Þannig sé talið nauðsynlegt að leggja hald á gögn er væöi ffrirtækin Exista hf., BBR

ehf. og Kvakk ehf. I tengslum við hlutafir4raukningu í Exista hf, I desember 2008 og

gögn er varði fur'irtækin Exista hf,, Bakkavör Group hf., B Food Invest ehf og

hollensku félögin Exista B.V. og Exista Holding B.V. í tengslum við sölu á

fyrirtækinu Bakkavör Group hf., Ílt ur ryrirtækjasamstæðu Exista hf. til B Food Invest

ehf., þann 11. september 2009, þ.á,m, skjöI, tölvupósta, önnur gögn á tölwtæku formi

og öll önnur gögn er tengist fl'amangreindum sakarefirum.

Varðandi þá háttsemi sem lfst sé I lið I. þá sé leitar í þvl tilviki krafist hjá

öðrum en sakborningum á grundvelli þess að fram sé kominn rökstuddur gnmur um

að á lögnrannsstofi,mni kunni aõ vera að finna gögn, sem hald skuli leggja á. Væðandi

háttsemi sem l¡fst sé í lið II. sé klafist leitar á grundvelli þess að Bjarnfreður H.

Ólafsson, hdl, einn af eigendum stofunnar sé grunaður um reßiveröa háttsemi, auk

þess sem krafist sé leitar I heild hjá lögmannsstofunni, þar sem þar kunni að vera aö

finna gögn sem tengist hinrri ætluðu refsiverðu háttsemi og hald skuli leggja á.

Þess sé krafist að laafan verði tekin fyrir á dómþingi án þess að sá sem hún

beinist gegn verõi kvaddur á dómþingið, með vlsan til 1,mgr. 103. gr., sbr. 1. mgr.

104, gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Að öörum kosti væri möguleiki á að

koma gögnum undan áður en leit fari fram.

Með vlsan til fiamangreinds, framlagôra gagta og 1. rngr. 75. 9., sbr. l, og 2,

mgr.74. gr,Iaga um meöferð sakamála nr. 88/2008, sbr. 2, mgt.2. gr. og 6. gt. laga

um embætti sérstaks saksóknara ru'. 135/2008, sé þess faúö â leit aö framangreint

rannsóknarúræði verði heimilað eins og klafist er,

Með vísan til ofanritaðs og framlagðra gagna þykir fullnægt skilyrõum l.og 2

mgr,74. gl. sbr. L mgr. 75. gr.,laga um meðferð sakamála nr' 88/2008, til þess að

verða við umbeðinni h'öfu. Verður húsleit heimiluð eins og nânar greinir í úrskurðar-

orði.
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únSKURDARoRÐ

Embætti sérstaks saksóknara er heìmil húsleit á lögmannsstofunni Logos slf,

að Efstaleiti 5 I Reykjavfk, nánar tiltekið á skrifstofi,¡/í vinnuaðstööu Bjarnfreðs H.

Ólafssonar, kt. 171167-5079 og í sarneiginlegum skjalageymslum, tölwkerfüm og

öðnrm sameiginlegum rfmum hjá Logos slf.

Heimildin nær til leitar I læstum hirsluln og geymslum á skrifstofri Bjarnfreðs

og í sameíginlegum rfmum hjá Logos slf.

lÍ ^-'r)
, /7.7.r4 /.t.ct' ,.<._./ (¿2)t,,

tnfiwetdirr Einarsdóttir
¡ .¡'cf ,ì'( ¿l//> (-

i::'i)

Úrskurðarorðið er lesið I heyranda hljóði'

Dómþingi slitið.

Ingveldur Einarsdóttir

Vottur:

I(r istbjörg G, Steingímsdóttir

Rétt endurrit staðfestir:

Héraðsdómi Reykjavikur 25. janhar 2010

)
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090-2009-43 og 44
ff.

Sérstakur saksÓknari skv' lögum nr' 135/2008

hif i ustrram r

Revkjavtkur?( t t

Krafa um leit

26. janúar 2010
Ólafiir Þ. Hauksson, sérstakur saksóknari

Héraðsdómut Reykj avíkur

s00269-6779

460100-2320

r'11167-50'19

Slminnhf.
Logos slf,

Bj amfi'eður H, Ólafsson

,ÁmúIi25, Reykjavík
sem

slðariff.
ákvæðiásamt síðarifu 9lI 9401 breytingrrm,248 0.')( almennra hegningarlagaI 58., grog

I ásamt52/ 99um breytingum.hlutafélöglaga

I
msêÍI tsbrr1l'meðferðum sakamá[a 88/2008, mgra,

74,sbr57 mgr gf lagagr'mgf
Inr' 3s/2008saksóknarasérstaksembættium2 6

f-. b? ! i\,t" I '"#^3

Dómkröfur:
Þess er krafist að héraðsdómur Reykjavíkur heimili embætti sérctaks saksóknara skv.

lögum m. 135/2008 húsleit hjá Símanum hf., .A¡múla 25 í Reykjavlk,.í þvl sþnj að leggja

nJ¿ á gögn á tölvutæku formi, þ.á ^. tölvupósta, sem Siminn hf,' hisir ffrir
lögmannsstofuna Logos slf,, kt. 460100-2324.

Greinargerð um málsatvik og lagarök:
gmbætti sérstaks saksóknara sem starfar skv. lögum nr. 135/2008 hefur til raruuóknar

mál er varða ætluð reßiverð brot I tengslum við starfsemi Exista hf. og félaga I eigu

Ágústar og Lfðs Guðrnundssona, en ^Á.gúst og Lfðul sitja og sátu á þeim tlma sem ætluð

brot voru framin í stjórn Exista hf:

I.
Embættinu barst kæra, dags, 25. september sl,, frá NÍja Kaupþing banka hf. vegna

sölu hluta í Bakkavör Group hfl, Q9,63 yo), til B Food

Invest ehf., sem er félag f eigu Ágústar og gar á milli
Kaupþings banka hf., sem lánveitanda og E æði um að

lán¡aka vær.i óheimilt aõ selja eignir án sérstakrar heimildat I samningnum eða með

samþykki tánveitanda, Með ¿ákvörðun Fjármálaeftirlitsins dags. 21, október 2008 tÓk N)ti
fauþþing banki hf. yfir greinda lánasamninga. Val kæran lögð fram af hálft Nfja
Kaupþings banka hf., þar sem ekki var taliö að Exista hefói haft heimild til sölu á hlutum í

Bakkavör Group hf., þar sem samþykki lánveitanda lá ekki fyrir'
Sala hlutanna fór fiam meö þeim hætti að hollenska felagið Exista B.V. selur B Food

Invest ehf. 39,63 % hluti í Bakkavör Group hf. Exista B.V. er 100% I eigu hollenska

félagsins Exista Holding 8.V., en hið slðarnefirda er 100% í eigu Exista hf Hlutitnir I

Bakkavör Group hf. eru því seldir út úr Exista samstæðururi til B Food Invest ehf.

Samkvæmt gögnurn sérstaks saksóknara undirtita .4.gúst og Lfötu Guðmundssynir fyrir
hönd Exista B.V. yfirlfsingu dags, 11. september 2009 um að salan á hlutunum I Bakkavör
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samningsins.

Framangreind háttsemi skv. lið I. telst geta varõað við 250' gt' almennra

hegningarlaga m. 19/1940'

II.
r sl. fiá Nfja Kaupþing banka hf' vegna

bréfï dags' 22. september sl, var sama mál

kattstjóra,

Á hhthafaflrndi Í Ex 2008 væ samþykkt brel'ting á- árkvæöum

samþy¡Jcta félagsins, en me þess heimitd til þess að auka hlutafé félagsins

um allt aö 50.000,000.000 eõa jafirvir inar upphæðar í evrum með

áskrift allt að 50.000.000.000 nfrra hl Exista þann 4. desember var

ákveõiö að hækka hlutafé félagsins í stjórnar um 50.000.000'000'

Bi*;ir-dr Ólaßson, hdl., n¡a Log tilkvnningu Yn^þt*?
ti.rtuqá.hokkutt til Fyrirtæ(äskr'ár 

- desember 2008' I
tilkynningunni kemur ftäm að irlutirnir tilhe ir eldri og að þeil hafi að

tuilL veri-ð greiddir til félagsins, Hvað það lu sem fylgdi

tilþnningu;rd. Skfrslan rirytg¿i Alfieðssyni,

e,rdurskoãunda hjá beloitte tti. 
-i r i hlutaféö um

50.000.000,000 kr. og verði þá 64.174.767.632 kr., en þvl næst verði það lækkað fyrir

árslok 2008 um 62,811.272.219 kï. til jöfnunar taps, Eftir það eigi hlutaféð að verða kr'.

t,2g3,4g5,353 kr. sem skiptist þannþ að 1.000,000.000 kr. verði nitt hlutafé skv.

fr.amangreindri hækkun, Þeii. semieggiã dl nija hlutaféð eigi þá 77,9 yo í félaginu en aðrir

Z2,l o/; Samkvæmt skfrslunni skráir félagið BBR ehf., kt. 591108-0850 sig fyrir þessum

hlitum I Exista hf. og er greiðslan fyrir njju hlutuntun hlutafé í félaginu Kvakkur ehf., kt'

591108-0690 alls að nafirviröi 1,000'000.000 k'
Ut m fyrirligglandi gögnum

velið greidd að fullu inn í félagið
markmiöið verið að auka hlut BB
hf.

Í q¡Ofar þessarar htutafiár'aukningar sem ieiddi til nfs eignalhlutfalls í félaginu var

nBR ehf. st ¡t uO leggia frarn ytutökutilboð til trluthafa Exista hf, Yfirtökutílboðið var

gefið út 11. ápríl z}}l-oe stóð iil 8, maí 2009 þar sem hluthöfl;m Exista var boðið 0,02

furir hvernhlut en Fjármalaeftirlitið veitti undanþágu û'á lágmarksvet'ði'

Auk þess er ljOst rit frá gögnurn sem embætti sérstaks saksóknara hefiir undir höndum

að titkynning um hlutafiáraukningu í Kvakki ehf. að andvirði 1.000.000'000 la.' batst

fyrirtækjastr¿ 
"t 

l.i fyr én 1S. júní 2009, nær 6 mánuðum eftil að tilkynnt var-að umrædd

nt tugatir*tkun hafi verið greidd og eftir að hluta{áraukningin var tekil til_skoðunar hjá

Fyrirt"ækjaskrá Ríkisskattstjóra. Í k¡Olfarið eôa25.jirní 2009 ritaõi lögmaðru'Exista bréf til
Fyrirtækjaskrár þar sem tilkynning um hlutafiáraukningtrna í Exista hf. að andvir'ði

50.000.000.000 kï, frá 8. desember 2008 var affrrkölluð.
Með bréfi dagsettu Zg, jín12009 úrskurðaði Fyrù1ækjaskrá að hlutafiárgukning Exista

hf. væri ólögmæi og að Fyrirtækjaskrá muncli bakfæra tilkynninguna. Akvörðun sína
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byggöi Fyrirtæ$askrá
atriõum röng og misvísandi.

Það ár'éttast að
hefóu að fullu verið

verði heimilað eins og klafist er.

á því að gögn að baki tilkynningunni hafi verið í veigamiklum

Iih-l-t
(

tilkynningin um hlutafi áraukninguna,

g,eiddit var undinituð af Bjarnfteði H.
þar sern fram kom að hlutirnir
Ólafssyni.

Franrangreind háttsemi skv. lið II. telst geta var'ðað við 158' og248' gr' almeru:ra

hegningar.laga nr. tgitgqO og 153. og 154. grlluguum hlutafelög r', 211995, ásamt slõ¿ui

breytingum.

Framangreind mál eru á frumstigi rannsóknar hjá embætti sérstaks saksóknara' Miklu
aimild til rannsóknaraðgerðar í samr'æmi við

íkur í mtâli R-59/2010 var farið I húsleit

Var leitin fiamkvæmd m'a. í þvl skyni

ið leitina kom fram aö tölvupóstar og önnur

gögn f. væru vistuð hjá Simanum hf, Er með vísan til þess

talið málsins að leita hjá Símanum hf, þar sem þar mâ æt|a

að sé gildi f franangreindum málum'

Nánæ tiltekið beilrist krafan beinist einvör'ðungu að tölvupóstum Bjarnfteðar H.

ótufr.onu. h¡, á Logos á tfunabilinu l. janúar 2008 til dagsins í dag en hann er_talinn hafa

komið skjalagerð í riefirdum titvikum. ggja hald á gögn á

tölvutætcu forïi, þ.á m.tölvupósta, er ehf' og Kvakk ehf'

í tengslum við hlutafáraukningu í Exi er varða fyrirtækin

Exista hf., Bakkavtii Group hf,, B Food Invest ehf, og hollensku félögin Exista B.V. og

Exista ffótAing B.V. í tengslum viö sölu á ffrirtækinu Bakkavör Group hf., út úr

ffrirtækjasamslæðu Exista hf, tit B Food Invest ehf., þann I I . septemb er 2009 .

Þess er krafist að t<r'afan verði tekin Srir á dómþingi án þess að sá sem hún beinist

gegn verði kvaddur á dómþingið, með vlsan til l. mgr. 103. gr'., sbr. 1' mgr. 104. gt.laga

irn-meðferð sakamála nr'. gg/ZOOg. Væri að öðrum kosti unnt að koma gögnum undan

áður en leit færi fram.

Með vísan til framangteinds, framlagöra gagna og l. mgr. 75, gr,, sbt, 2. mgn74, gf .

laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, sbr. 2, mgr. 2, $. og 6. gr'laga um embætti

séistaks saksóknara w. 13512008 er þess farið á leit að framangreint rannsóknar'úrræði

Þ. Hauksson.
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fu.ið z0lo, þriðjudaginn 26. janfiar, heltlur Ingveldur Einarsclóttir

héraðsdóurari dórnþing Hér'aðsdónis ReykjavíkuL í Dór¡lli¡sìntt við Lækjartorg,

Reykjavik.
Fyrir er tekið málið nr. R-63/2010:

trÕ'afa sérstaks saksóknara

unr heimild til húsleitar.

Héraðsclómi Reykjavíkur hefiir borist krafa Ólafs Þ. I{aukssonat' sérstaks

saksóknar.a urn aö Héraðsdónrur Reykjavílarr heimi!i ernbæÎti sérstaks saksóknara skv'

lög*rn ru. 135/2008 hirsleit ¡já SÍrnanru' hf., Á'nula 25 í Reykjavík, í því sky'i að

leggja hald á gögn á tölvutæku forttri, þ.á n, tölvupósta, setn Sftnitur hf,, hisir ffrir

lögmamtsstoftina Logos slf., kt' 460100-2320'

Dónrar.i fellst ekki að öllu le5ai á að taka kröftina fyrir, án þess að sá sen:

krafan beindist að yrði boðaður til þinghaldsins, sbr. I' nrgr' 104, gr" laga nr" 88/2008'

enda lá fyrir við hílsleit í morgtrn hjá Logos, aö fir'irsvarsmerul Logos samþykktu ekki

leìt saurlrvælrrt kröfu þessari. Hins vegar fellst dómurinn á að fyrirsvatsmenn Símans

verði ekki boõaðir. til þinghatctsins en Sírninn hf. er tilgreindul sem leitarþoli auk

Logos slf.

Kt. i2.30 næta í dómim Ólafur Þ. Hanksson sérstakttr saksóknari og Gunnar

Snrrluson hrl.

Sérstaktrr saksóknari gelir sttrttlega grein fyrir kLöfu siruti, vísar I luöfilna og

leggur ruálið í úrrsktrð'

Gururar Stutlgso¡ h{. ¡rót¡rælir kr'öfi¡n¡li, Hallll reifar málið og legg¡r í

írrskru'ð.

Krafan er tekirr til irrskrrrðar.

Kveðiun er tlPP svolrljóöarldi

únsKURÐuR

Ár 2010, þriðjudaginn 26, jantiar', er'á dórnþi¡gi Héraðsdónrs Reykjavlkur,

se'r háð er í Dómhusinu við Lækjartorg, af Ingvelcli Einalsclótttrr héraðsclÓnarc,

kveðirut ttpp svofelldur (tlskltröttr'

Ernbætti sérstaks saksóknara heftir krafist þess að Héraðsclónrut Reykjavlkttr

heirnili embætti sérstaks saksóknarz skr,, lögtur nr'. 135/2008 lnrsleit hjá Sílnanum hf',

Áünúla 25 í Reykjar,ík, í því skyni að leggia hald á gögn á tölvutæku formi, þ'á nt'

tölvtrpósta, senr Sl¡ninn hf., irfsir fyrir lögmannsstoftrna Logos slf', kt' 460100-2320'

I
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Í greinar.gerð sérstaks saksóknara kemru fi'atu að e¡ubætti sét'staks saksóknara

sern starfi skv. lögurn nr'. 135/2008 haf,i til rannsóknal rnál er varði ætltlð refsiverð

brot I tengslum við starfsemi Exista hf. og fétaga I eigu Ágirsts og L!ðs Gttðmtlnds-

sona, en Ágúst og Lföur sitji og hafi setið á þeini tíma sem ætluð brot vot'n fi'amin í

stjór'n Exista hf,

I,

Elrrbættinrr liafr borist kæra, dags, 25. septetnbet' s1., flá Nfja Kaupþing banka

lrf. vegna sölu ¡luta I Bakkar,ör Gloup hf. (39,63 %), út úr' Exista hf, Hlutirnir hafi

verið selclir til B Foocl l¡vest lf., sem sé félag í eigu Ágirsts og Lfös Guðmrtndssona.

Lánasamningar. á milli Kaupþings banka hf., sem lánveitanda og Exista hf. sem

lántaka, hafi innihalclið ákvæði um að lánlaka r'æri óheimilt aö selja eignir án

sérstakrar.heirnilclar. í sanlingnurn eõa rneö samþykki lánveitanda' Með ákvör'ðun

Fjárnrálaeftirlitshs dags. 21. október 2008 haf,r Nfi Kaupþing barrki hf, tekið yfir

geinda lánasamni¡ga. Hafi kæran verið ltigð flarn af hálfu Nfja Kaupþings banka hf,,

þar sem ekki hafi verið talið að Exista hefði haft heimilcl til sölu á hluhun í Bakkar'ör

Gronp hf., þar sem szunþykki lánveitanda hafi ekki legið fyrir.

Sala hlutan¡a hah farið fram með þeim hætti að hollenska félagið Exista B.V.

selji B Food Invest ehq. J9,63 % hluti í Bakkavör Group hf. Exista B.v. sé 100% í

eigu hollenska félagsins Exista Holcling 8.v., en hið síðarnefnda sé 100% í eigu

Exista hf, Iflgtirnir í Bakkavör.Group hf. séu því seldir irt úrr Exista samstæðttnni til B

Food htvest elf. Samkvæmt gögnum sérstaks saksóknara undirliti Ágúrst og Lfõur

Guðrnundssynir.fyr.ir höncl Exista B,v. yfirlfsingu dags. 11. septembet 2009 um að

salan á ¡luhlnnm í Bakkavör Group hf. geti falið fram. B Food Invest elif. hafi ekki

Iagt neitt eigið fé fr.am við kaupin á hlutum í Bakkavör Group hf., en tekið lán hjá

seljaudanum, Exista B.V. til þess að greiða f,rir hlutina. Til tryggingar gt'eiðsltr

lánsins hafi veriö sett hin selclu bréf í Bakkar'ör Gloup hf'

Nfi Kaupþing banki hf, hafi gerf athugasemclit við sölu á Bakkavör fiá Exista

BV til B Food Invest elit með bréfi dags. 23. september' 2009 til Exista hf'

Atlrrrgasemdgnum hafi verið svarað í bréfi dags. 25. september 2009, sendrt af Logos

tög¡ralnsþjónustu, undirrituðu af Bjalr:fi'eði Ólafssyni, hdl. Þá sé lánasarruringur sem

gerðut ¡af,r verið í telgslunr við söhrna á hlutabréftlur í Bakkar'ör gloup hf, á bréßefni

Logos, sem hafi skv. þvl arurast gerð sanningsins'

Fr.zu1a¡gr.ei¡d háttsemi skr,, lið I teljist geta varðað við 250. gr, almennÏa

hegniugarlaga nr'. 1 9/l 940'

')
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Ernbættinu hafi borist kæra dags. 25, september sl. flá Njja Kaupþing banka

hf. ræg1a tilkynntrar hlutafiár'hækkunar í Exista lrf. Með blefi clags, 22. september sl.

hafi sama rnál verið sent embættinu af hálfu fyrirtækjaskr'ár ríkisskattsdóra.

Á hluthafatundi í Exista 30. október 2008 hafi verið samþykkt breytirrg á

ákr,æðrun samþykkta félagsins, en með þvf hah stjórn þess fengið heirnilcl til þess að

auka lilgtafé félagsins run allt að 50,000.000.000 króna að nafnver'ði eða jafnvir'õi

þeirr.ar upphæðar í evrunt með áskrift allr að 50.000,000.000 nfrra hluta, Á

stjórnarftl¡di Exista þamr 4. desernber haTi veriõ ákveðið að hækka hlutafé félagsins I

samr.ænri við heirnild stjórnar uni 50.000.000.000, Bjalnfi'eður'Ólafsson, hdt,, hjá

Logos lögrnannsstofir hafi sent tilþnnitgu ultl þessa hluta{árhældcun til

Fyrirtækjaskrár.Ríkisskattstjóra þanrr 8, clesember 2008, i tilþmringtrruri korni fr'am

að blutiruir tilheyri sama flokki og þeir eldri og að þeir hafi að ftillu verið greiddir til

félagsins. Ilvað það r'arði sé vísað til sérfræðisklrslu sem hafi fylgt tilkymringunni.

Skfrslan sem fylgdi tilþnningunni sé undirrituð af Hìhnari A, Alfi'eðssyni,

enclurskoðalda hjá Deloítte hf. Í skjrslu l-Iilmals komi fiam að hækka eigi hlutaféð

um 50,000.000.000 og verði þâ64.174.767.632, en því næst verði það lækkað Stil
árslok 2008 urn ¡1., 62.891.272.279 til jöfnunar taps. Eftir' það eigi hlutaféð að r'erða

kr. 1.283.495.353 sern skiptist þannig að 1.000.000.000 verði nj'[t hlutafé skv'

frarnangreinclri hækkun. Þeir sern leggi til nfja hltrtafeð eigi þá 7?,9 0Á í félaginu en

aöúr ZZ,l %. Samkvæmt skjrslururi skrái felagið BBR etrf., kt, 591 108-0850 sig fyrir

þessum hlutgur I Exista hf. og sé gleiðslan fyril rr./ju hltrturrr.m hlutafé í felaginu

Kvaklorr ehf., kt. 591108-0690 alls að nafnvir'ði 1.000'000.000 kr,

út fi.¿ flrirliggjandi gögnurn virðist sem hlutafiárhækkunin í Exista hafi í raun

aldrei verið greiclcl að fullu inn í félagið eins og lög uur hlutafelog kveði á unr, Þvert á

móti bafï ¡rarkrniðið veliö að auka hlut BBR ehf. á þann hátt að BBR ehf. næöi

meirihluta í Exista hf,

Í 4¡Otfar þessaral hlutafiáraukningar sem leiði tit nfs eigrralhlutfalls í felaginu

sé BBR ehf. skylt að leggja frarn yfu'tökutilboð til hluthafa Exista hf. Yfirtökutilboöið

sé gefið irt I I. apr.ll 2009 og hafi staðið til 8. nral2009 þar sem hluthöftim Exista hafi

ver.ið boðið 0,02 Srir hvern hlut en Fjánnálaefthfitið hafi veitt undanþágu fi'á

lágmarksver'ði.

Auk þess sé ljóst irt frá gögnum sem embætti sélstaks saksóklara haf,i urdil

höldqnr að tilkynning urn blutafiárauknirgu í Kvakki ehf. aö anclvirði 1.000.000.000

íslerrsla.a kró¡a hafï borist Fyrirtækjaskrá ekki fyu en 18. jirní 2009, nær 6 llránuðum

eftir. að tilkyn¡t sé að umræclcl hlutafiár'hækkun hafi verið greidcl og eftir að

lrlutafiára¡krú¡girr hafi veriö tekin til skoöunar hjá Fyrirtækjaskrá Rfkisskattstj ota. i
kjölfarið eöa 25. júurí 2009 dti lögnraður Exista bréf til Fyriltækjaskrár þar sem

-)
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tilkyruring un hlutafiárankrúnguna í Exista hf. að zurdvirði 50,000.000.000 íslenskra

króna fr'á 8. desember 2008 sé afturkölluð'

Með bréfr clagsettg 29, jírru 2009 úLskurði FyrÌrtækjaskrá að irluta{áraukning

Exista ¡f, sé ólögniæt og að Fyrirtækjaskr'á muni bakfær'a tilkyminguna' Ákvörðuu

sína byggi Fylirtækjasfuâ â því að gögn að baki tilþnninguruú hafi verið í

veigarn iklunr atli ðrirn r'ön g o g lnisr'í s ancli.

Það er áréttað að tilkynningitr nm hlutafiáraukninguna, þal setn fram hafi

komið að lrl¡tir.nir hefðu aÕ ftillu rærið greidclir hafi veriö undirrituð af Bjarnfi'eði FI'

Ólafssyni.

Frama¡grei¡d háttsenri skv. lið II teljist geta varðaö viö 158. og 248. gr.

alnren¡r.a heg¡ingarlaga nr. I9l1g40 og 153. og 154. gr, laga trm hlutafelög nr" 211995,

ásamt síðari breytingtttn.

Framarrgreind rnál sét¡ á fi'nmstigi rannsóknar hjá ernbætti sérstaks saksóknala,

Miklq skipti ffr'ir rannsókn málanna að fengin sé heimild til rarinsóknaraðgerðar í

szunræmi við krtif¡. Á grrrndvelli irrskur'ðar Héraðsclóms Reykjavílanr í rnáli Rt

Sgl}0l0 hafi verið farið í hilsleit á lögnannssfoftlruri Logos I dag, 26. janirar 2010.

Hafi leitin velið fi'amkr,ærld m.a. í því skyni að leggja hald á gögn á tölvutæku for:rni.

Við leitìna haf,r ko¡rið franr að tölvupóstar og önnrir gögn á tölvutæku formi flá Logos

slf. vænr vistuð hjá Sínramrnr lrf. Sé neð vísan til þess talið natrðsynlegt f þágu

ramrsólr¡al'r¡álsi¡rs að leita hjá Sírnantrm [f, þar seil þar negi ætla að sé aö funla

gögn er hafi söntrunalgildi í framangreinclttltr málum'

Nánar tiltekið beinist krafan einr,örðturgu aõ tölvupósttun Bjarnfi'eðat H.

ólafrrorru1' l1{. á Logos á tímabilinu l. janírru 2008 til dagsins í dag en ham sé talinn

hafa komið að skjalagerð í ¡efncl¡m tilvikurn, Þamúg sé talið natrõsynlegt að leggja

halcl á gögp á tölr.utækg fornri, þ.á rn, tölvupósta, er var'ði fyrirtækin Exista hf., BBR

e6f. og Kvakk ehf. í tengslum við hlutafiáraukningr.r í Exista hf. í desember 2008 og

gögn er varöi fyrirtækin Exista hf., Bakkavör Grotrp hf., B Food lnvest ehf' og

hollensku félögin Exista B.V. og Exista Holding B.V. í tengslum við söltr á

fyrirtæki¡u Bakkar,ör Gloup hf., út itr fyrirtækjasamstæðu Exista hf' til B Foocl Invest

elrf., þarur 1 1, septernber 2009.

Þess er. krafist að krafan veröi tekin furir á dómþirigi án þess að sá sem hirn

beinist gegn verði kvaclclur á dómþingið, nteð r'Ísan lil I' rngr. 103' gr', sbr' 1' mgt'

104. gr. laga nm meðferð sakamála nr. 88/2008. Væri að öðmm kosti unnt að koura

gögnuu undan áðr¡t'en leit færi fram.

Með r,lsantil fi'anrangreinds, ftarrilagöra gagna og l, rngr'. 75. gr', sbr' 2' mgr'

74. gr.laga urn meöferð sakamála nr,88/2008, sbr.2. t¡gr' 2. gr'og 6' gr' laga tttÐ

enrbætti sérstaks saksóknara nr. 135t2008 sé þess farið á leit að fi'amangreint

ran¡rsóknar'írrræði verði heiniiiaö eins og la'afist er'

4
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Niðrlrstaða,

Í k¡tif¡gerð sérstaks saksóknara kemur flam að framzulgteind nrál séu á

fi'¡r¡stigi rannsókpar þjá ernbætti sérstaks saksóknara og að rniklu skipti fyril

rannsókn l¡ála6a aö fengin sé heinúld til ramrsóknaraðgerðar'í sanl'æni við laöfti.

Húsleit var gerð $á Logos í lnorgun, tn.a. í þvl sþni að teggia hatd á göen í

tölvr¡tælar formi. Við leitina konr fi'am að tölvupóstal og önntlr gögrr á tölvutæku

folrni fiá Logos slf, vær'u vistuð hjá Símanum hf'

Kl.afa sérstaks saksóknara takrnarkast við halcllagningu gagna á tölrtrtæku

forr¡i, þar á ¡reða1 ¡511,¡¡pósta er varða fyLir'îækin Exista lìf., BBR elrf' og Kvakk ehf. í

tengslu¡i við ¡lutafiár.aukningu í Exista hf. í desember 2008 og gögn er var'ða

fy.irtækin Exista hf., Bakkar,ör Group hf,, B Foocl Invest ehf. og hollensku felögin

Exista B.V. og Exista Holding B.V. í tengslum við sölu á fyrirtækinrr Bakkar'ör Grottp

hf., úrt trr fyrirtækjasamstæðu Exista hf. til B Food Invest ehf., þann 11. september'

2009, Þâbeinist kr.afan eirrvörðnngu að tölvupóstum Bjalnfreðar H, Ólafssonal lul. á

Logos á tlmabílinu l. janirar 2008 til dagsins í dag en hann er talinn hafa komið aõ

skjalagerð I nefirdtlm tilviktlm,

Með r,fsan til ofanritaðs og fi'arnlagðta gagna þykir'ftillnægt skilyrðurn 2. rngr"

74. gt. sbr. L mgr. 75.g,laga um meðferõ sakamála ru. 88/2008, til þess að verða

við klöfu u¡r hirsleit og halcllagningu gagÊa eins og nanal greinir í irrskur'ðarolði.

únsKURÐ ARo RÐ

Embætti sérstaks saksóknara er heimil hirsleit hjá Sínrantrtn hf', Árnrirla 25 í

Re¡,k¡uuiU, í þr,í sky,ni að leggja hald á tölvupósta Bjarnfreðar FI. Ólaßsonat lul' á

Logos slf. á tí¡rabilimr L janúrar' 2008 til dagsins f dag, sem Síminu hL, hfsir fyrir

lögmzurnsstofrrna Logos slf. og r,aLða fyrirtækin Exista hf., BBR elrf, og Kvakk ehf. í

tengslum við irlutafiáratrkningu í Exista hf. í clesember 2008 og gögn er varða

ffrirtækin Exista ¡f., Bakkavör' Group hf., B Food Invest ehf. og hollensku felögin

Exista B.V. og Exista Flolding B,V. í tengslum við söltr á ffrirtækintl Bakkavör Group

hf., irt írr fyrirtækjasamstæðt¡ Exista hf. til B Food Invest ehf., þarur li ' september

2009.

Ingveldur Eilrarsdóttir
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Úr'skuröarorðið er lesið í heyrancla hljóöi

Dórnþingi slitið.

Ingvel tlur Einarsdóttir

Vottur:

I(r istbjörg G, Steingrímsdóttir'

Rétt endun'it staðfestir :

Héraðsdómi Reykjavlkt¡r 26. janírru 2010
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Hin¡ 26. janúar. 2010 gerði sérstakur saksóknari teit í húsakynnum Logo¡ lögmannsþjónustu, að

Efstaleiti S i Reykjavit, Lritiu vzu framkvæmd á grundvelli úrskurðar héraðsdóms Reykjavíkur,

mál ru.. R-59/20i0; 74, gr., sbr. l. mgr. 75. gr, laga um meðferð sakarnála nr, 88i2008, sbr. 3, mgr.

2, gt.og 6. gr. laga uln embætti iérstaks saksóknara nr'. 135/2008. Heimiluð leit samkvæmt

{rrs[urðinum 1¿t til leitar og lraldlagningar skjala og rafrænna gagna tengdum ætluðum

sakarefnum.

Eftiftalclir tóku þátt í húsleitinni auk undiruitaös skjrsluhöftndar: tunþruður Þóran'insdóttir

saksóknarì, Eir.íkùr Benedikt Ragnarsson lögregtufrrlltrúi, Runólfur Þórhallsson lögtegluftilltrui og

Daði Gunnarssoll rannsók¡ar,lögreglumaöui frá tölvudeild lögreglunnar á höfuõborgarsvæðinu.

Stj órnandi leitar var Arnþrrlður Þ órarinsd Óttir'.

Fórum við inn I húsakynni Logos og kynntum okkar viö móttöku ritara á f,r'sfu hæð, kl. 09.09.

eftir því að fá að ræða við faglegan
viðlátinn en látinn vita og nnætti síðar.

ók þess í stað á móti okkur ásamt Bjanr

Guðj órú Ármarlni Hal I dórs syni tö lvumanni Lo gos,

Sigríður Þorgeilsdóttil aðilum

volu aftrent lrskur'ðaro að bera

lögmæti haldlagningad uPPhaf

að-gerðar lá fyril. sã aßtaða furirsvarsmanna Logos aõ sérstökum saksóknara yrðu aflrent ö11

unfeðin gOgn og eftir fi'emsta rnegni yrði aðstoðað við að leita gagna og afhenda,

Eftir að hafa kynnt framangreint flr'ir furilsvarsmönnum hófst leit, Sjá haldlagningalskfrlu og

jafnfrarnt skjrstu Daða Gurmatssonat um leit og haldtagningu rafrænna gagna.

Klukkan 09:52 hófst leit. Framkvæmdin var á þá leiö að starßmenn Logos aðstoðuðu stæfsmenn

sérstaks saksóknara við að leita gagna, eínkr¡m skjala á starfstöð Bjarnfreðs og sameiginlegti

skjalageymslu Logos.

Kl. 10:40 var leit tokið og kl, 11:010 fór Sigrlöur yfil skrá run hatdlagða muni' Lagt var hald á

nokkurt rnagn skjala, semþrð er grein Srir nreõ upplishrn I sk¡frslum um haldlagningu.
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Skj'rsla um hirsleit í húsakynnum, Logos lögrnannsþjótlttsta, Eßtaleiti 5, 105 Reykjavík

Guðrnundur Haukur Gunnat'sson, lögregufulltúi
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Með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur í dag í máli nr. R-59/2010 var
embætti sérstaks saksóknara heimlluð húsleit á lögmannsstofunni Logos

slf,, nánar tiltekið á skrifstofu/í vinnuaðstöðu Bjarnfreðs H. Olafssonar
hdl. og í sameiginlegum skjalageymslum, tölvukerfum og öðrum
sameiglnlegum nimum hjá Logos slf. Samkvæmt úrskurõinum nær

heim¡lãin ti leitar i læstum hirslum og geymslum á skrifstofu Bjarnfreðs
og í sameiginlegum rymum hjá Logos slf.

Við framkvæmd húsleitarinnar hjá Logos slf, ákvað sérstakur saksóknari
að óska einnlg eftir heimild frá Héraðsdórni Reykiavíkur til húsleitar hjá
Símanum nf. J því skyni að leggja hald á gögn á tölvutæku formi, þ.á,
m. tölvupósta sem Síminn hf. húsir fyrir Logos slf. i því máli var krafan
mun afmarkaðri en í fyrrgreindum úrskurði, Beindist hún einvörðungu
að gögnum frá ákveð'nu tímabili, þ,e, frá 1. janúar 2008 t¡l dagsins í

dugl lem vörðuðu tilgreind fyrirtæki og væru í tengslum við
hl¡itafjáraukningu í Exista hf, í desember 2O0B eða sölu á ffrirtækinu
Bakkavör Group hf. út úr fyrirtækjasamstæðu Exista hf, til B Food Invest
ehf. þann 11. september 2009. Féllst héraðsdómur á þessa kröfu í

úrskurði sinum í máli nr, R-63/2010.

Logos slf, telur að sarnkvæmt framangreindu hafi sérstakur saksóknari
lisi því yfir, og Héraðsdómur Reykjavíkur fallist á, að eingöngu gögn frá
í. ¡än,iár 2Oóe og síðar skipti máli að því er varðar rannsókn á
hlu[atjárauknlngu í exista hf, í desember 2008 og sölu á fyrirtækinu
Bakkãvör crouf hf. þann 11. september 2009, Í ¡jós¡ þess fer Logos slf'
fram á að leit og haldlagning sérstaks saksóknara á öllum gögnum Logos

slf., þ.rn.t, rafránum g-ögnum, hvort sem þau eru geymd hjá Logos slf.
eða äímanum hf., takmark¡st við gögn sem hafa verið búin tll 1. Janúar
2O0B eða síðar. Eigi þetta einnig við leit sem framkvæmd er á

grundvelli úrskurðar í máli nr. R-59/2010, enda elga sömu sjónarmið um
iímatakmörkun augljóslega við um þá leit, og verður sérstakur
saksóknari að gæla meðalhófs í störfum sínum. Auðvelt er að

framkvæma slíka tímatakmörkun við leit í rafrænum gögnum.
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Þá fer Logos slf. fram á að við leit í rafrænum gögnum til að grelna gögn
til haldlagningar verði auk tímatakmörkunar að gæta þess að eingöngu
verði skoðuð gögn sem tengJast hinum tilgreindu fyrirtækjum og
rannsókna refn urn sa m kvæm t rafree nu m leita rski lyrðu m.

Með vísan t¡l kæruheimildar 192' gr' laga BB/200S er óskað eftir
skriflegu svari við ofangreindu við fyrsta hentugleika og eigi síðar en á
morgun, 27, janúar 2009.

Virðingarfyllst,
lögmanns

Gunnar Sturluson hrl.
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LOGOS

Sérstakur saksóknari
Hr. Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari
Laugavegi 166
150 Reykjavík.

Reykjavík, 28. janúar 2O7O,

Efni: Heimild til húsleitar á lögmannsstofunni Logos slf. og hjá
Símanum hf. vegna Logos slf.

Vísað er til bréfs míns f.h. Logos slf. til embættis sérstaks saksóknara,
dags. 26. janúar 2OLO, um ofangreint málefni, þ.e. í tengslum við
úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur frá 26. janúar 2O1O í málum nr. R-
59/2OI0 og nr. R-63/2010 og húsleit og haldlagningu sérstaks
saksóknara hjá Logos slf. og Símanum hf. á grundvelli þessara úrskurða.

Logos slf. hefur ekki enn fengið haldlagningarskfrslur vegna ofangreinds
og fer fram á þær verði tafarlaust afhentar. Þá hefur Logos slf. enn ekki
fengið svar við fyrrgreindu bréfi, dags.26. janúar 2OI0, þrátt fyrir að
hafa óskað eftir svari í síðasta lagi í gær með vísan til kærufrests.
Ítrekar Logos slf. kröfu um tafarlaus svör við bréfinu.

Logos slf. skilst að haldlagningu á grundvelli úrskurðar í máli nr. R-
59/2010 hafi verið lokið hinn 26. janúar 2010 áður en Logos slf. gafst
færi á að láta reyna á gildi úrskurðarins með kæru til Hæstaréttar
Íslands. Haldlagningu á grundvelli úrskurðar í mál¡ nr. R-63/2010 sé
lokið eða langt komin. Þá hefur Logos slf. ekki fengið heildstæðan lista
yfir þau gögn sem hald var lagt á né svar við ofangreindu bréfi. Logos
slf. hefur því ákveðið að láta ekki reyna á gildi haldlagningarinnar að svo
stöddu með kæru á þeim úrskurðum sem um ræðir, heldur bíða um sinn
eftir ofangreindum gögnum. Logos slf. mótmælir hins vegar bæði
húsleitinni og haldlagningunni og áskilur sér allan rétt til aðgerða í því
sambandi, m,a. til að fá haldlagningu aflétt, gögnum skilað og afritum
eytt. Mótmælin byggjast m,a, á því að úrskurður í máli nr. R-59/2010
heimilar ekki sérstaklega haldlagningu, en hin haldlögðu gögn voru í

vörslu þriðja aðila, sbr. 2. mgr, 69. gr. laga nr. B8/200L, og að bæði
húsleitin og haldlagníngin voru að öðru leyti ólögmætar, ffi.â. þar sem
þær brutu gegn trúnaðarskyldu lögmanns og einkalífsrétti. I því
sambandi skal sérstaklega bent á að umfang þeirra gagna sem haldlögð
voru var langt umfram það sem rannsóknarhagsmunir kröfðust. Um það
vísast til meðfylgjandi gagna.

Virðinga rfyllst,
LOGOS lögmannsþjónusta,

Gunnar Sturluson hrl
framkvæmdastjóri
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Logos lö grnannsþj óuusta
Gunnar Sturluson, lu'I,

Efstaleiti 5

105 Reykjavík

Eml¡ætti sérstaks saksóknara, skv. lögum ru', 135/2008, hefur móttekið erindí dags. 26'

og 28, janúar 2010 vegna heimildar til húsleitar' á lögmannsstofunni Logos slf. og hjá

Slmanum hf., vegtra hfsingar gagna f,rit Logos slf.

Leit fór fi.am þann 26. januar st. ld4 Logos slf,, að undangengnum urskurði

héraðsdóms Rey(avíkur í máli nr'-R-59/2010. Úrskuröurjnn kvað á um heimild til leitar hjá

Logos slf,, ruånar tiltekið á skrifstofi./í vinnuaðstöðu Bjarnfreðs H. Ólaßsonar og í
sarneiginlegurn skjalageymslum, tölvukerfuin og öðrurn sameiginlegum rftnum hjá Logos slf.

Náði heimiidin tilleitar i læstum irilsluut og geymslur:r á sl$'ifstofi¡/ í vinnuaðstöðu Bjarnfi'eðs

og í sameiginlegurn r¡fmurn. Við leitina voru haidlögð gögn, hvoru tveggia skjöl og gögn á

tölvutæku fonni.

Við û.amkværnd leitalinnar vollt veittar þær upp$singar af háli¡ Logos að tölvupóstar

á vegum lögrnannsstoñmnar væru h¡istir'hjá Símanunr hf, Þar sem nauðsyn vat talin í þágu
t'uunsókout inála hjá embætti sérstaks sâksólffiala að leggja hald á tölwpóst Bjarnfreðs var

lögð fyr.ir lréraðsddm Reykjavikur klafa um heirnild til leitar hjá öðrum en sökuðum maruri,

p.ã, n:â Símanum hf. og vísað til 2.mga¡,74. gr.laga utn meðferð sakamála nr'. 88/2008 hvað

það var'õar. Kom fiam í kröfuirni að leitar væri klafist í þvl sþni að leggia hald á tölvupósta

Èjarnfi'eðs fi'á 1, jzurirar 2008 til uppkvaðningar úrskurðar. Héraðsdómut heímilaði leit I því
skyni aõ leggja lialcl á tölvupósta Bjarn-fi'eðs á greindu tímabili, en með takmör'kunum, sbt.

ná1ari útfærslu I úrskurðar'orði í máli lréraðsdórns Reykjavíkur nr-. R-63/2010.

Flá því að er.indi Logos vonr rnóttekin af háIfu enbæffis sérstaks saksóknara hafa

forsenclur bi.eyst að þvl leyti að Logos, ¡efur heimilað teit hjá S'nanum til haldlagnngar

tölvupósta Bjarnfi'eðs á þvl tírnabili sem krafist var, án þeilra takmarkana, sem urskurðarorð í

úrskúrði héraðsdóms Råykjavíkur I rná1í m. R-63/2010 kvað á um. al¿uað er að leit og

haldlagning hjá Símarrum hf., hafði ekki verið flamkvæmcl á grundvelli úrskurðar I máli ru. R-

63/2010,
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Í úrskurðarorði I úrskur'ði I máli hé

heimiluõ, fur nokkutrar greirúngar á þvl í hva
kröfu sérstaks saksóknara til héraðsdórns var
krafist, þ.e. til haldlagniltgar gagna er t

leitar er'þvl að ákvötðun embættis sérstaks

gð voru, voru ekki afinör'kuð við akveðin

fara aftur til að afla sönnunargagna um hin

ætluðu brot. Þan¡ig er bæði um að r'æða gögn er tengjast ákveðnurn einstaklingum og

ákveðnnm félögurn og tutiO ljóst að gögn el kunna aõ hafa sötlrunargildi I málinu getateygt

sig langt aftur firilþann trmã sern talið er að hin ætluðu brot hafr verið fi'amin. Var þvl talin

nauðsyn á ¡aldiagningu gagnanna f heild, til að unnt sé að leita í þeim að þe.im gögnum senr

kunna að hafa =onrruãa,.fitãi 
t peim málum sern elu til rannsóknar'. Við sllka haldlagningu,

sem fi.amkvæmd er við-þúsleit, er eimig haft í huga að sem minnst óhagræði verði ffrir
leitarþola við fr.arnkvæmd leitar. Vísað er til dóms Hæstaréttal i máli nr'. 17112002'

Sarnkeppnisstofirttn gegn Olíuv eulunÍshnds hf.

Embætti sérstaks saksóklara skv. lö
haldlagning hafi verið ólögmæt, en leitin hjá

aõ undangengrlum úrskur'ði héraðsdóms Rey

hvlvetna og aðeirn tagt hatcl á þaõ sem nauðs

urskurður um leit grunclvallaðist á.

Við lok leitar liâ Logos þann 26. jan{rar sl, var Sigrfði Þorgeirsdóttuq

fiarnkvæmdastjóra rekstrarsviðs, gefinn kostur â aö yfnfaia haldlögð gögrr í samr'æmi við

skráningu sérsiaks saksóknara og að því loknu aflrent af it af skr'áningu haldlagõra muû4.

Við ¡reðferð alþa gagna sem haldlögð vout vetöut, líkt og ávallt, gætt ákvæðis7Z. gr.

laga um rneðferð sakamálá nr. 88/2008 varðandi afléttingu halds. Hvað varðat' ákvörðuu um

haîdhgúngu er bent ¿t,Iíktog geft var við leitina, að eigancli eða vörsluhafi nrunar getur borið

ákvörðun urn haldlagningu undir dólnara, sbr' 3' mgt' 69' gr' sömu laga'

Embætti sérstaks saksóknara skv. lögum nr'. 135/2008,

3. felrrúar 2010,

\€.-#---SÀ
Aurþruður Þórarinsdóttir, saksóknati
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Reykj avík, 29 . janint 2010

Héraðsdómur Reykj avíkur
Dónrhírsinu við Læld arlorg
101 Reykjavlk

Yfir.fsing utn kæru á úrshurði héraðsdóms Reykjavíhur til Hæstaréttar'

I. Hinn kærði úrskurður.

Úrskurðul hérað 26 nr' F.'6312010' um að

embætti sérstaks úsl Amúta 25 í því sþni
að leggja hald á H. gos slf. á tím¿bililu l,

lantãöOOB til dagsins í dag, sem Síminn hf,, ¡isir ffrir 1ögnannsstofuna Logos slf.

äg varða fyrirtælkin Exisia hf., BBR ehf,, og Kvakk ehf' I tengslum við

ilîtagaraukttingo í Exista hf. í desernber 2008 og gögn et'varða Srirlækin Exisja hf.,

Bakkãvör Croup hf., B Food Invest ehf. og hollensku félögin Exista B.V. og Exista

HoldingB.V.ítengslumviðsöluá$'rirtækinuBakkavötGrouphf''útúr
fyrirtækjasamstæðu Eiista hf, til B Food Invest ehf,, þann 11. september 2009'

II. Krafa urn breytitrgu á úrskurði.

dur úr gildi og aõ failist verði á h'ötu
, um húJteit hj¿ simanum hfr, Ãtmitla25
tölvupósta ejættft'.ð. H. Ólafssonar á

ar úrskuðal héraðsdóms, þann 26. ianúat
2010, serr Sínrinn hf., hfsir ffrh lögmannsstofuira Logos slf', kf. 460100-2320'

III. Á.stæður kæru

Málið er til kourið veglla lannsóknat sérstaks saksóknara sem tneðal annars beínist að

störfum Bjar
Héraðsdómu
5912010, ut,
framkværnd leitarinrar kom í ljós að tölvupóstar Bjamfreðs elu hfstir hjá Slmanum

hf. Ern6ætti sérstaks saksóknàra leitaði af þeinr sökum eftir' úrskurði héraðsdóms

Rey(iar'íkur um leit og lraldlagningu hjá Slmanmr hf.
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Kröfugerð sérstaks saksóknara var þamrig úr'garöi get'ð, sbr, dómkröfur:

,,Þess er krafist aö héraðsdómur Reykjavíkul heimili embætti sérstaks saksóklara skv.

i'tigunt w. 13512008 húsleit hjá Sírnanurn hfl, Lnnúla 25 í Reykjavík' iþvJ sþni aõ

teggia hald á gögn á tölvutæiru formi, þ.á rn, tölvupósta, sem Sfininn hf., hfsir fYril

lö grnarurssto fu na Logos sl f., kt. 460 100 -2320."

f klcifunni vat nánat'i iltfærsla eftirfarandi:

,,Nánar tiltekið beirúst klafan einvörðrurgu að tölvupóstum Bjarnfi'eðal H, 
_Ólafssonat

ínl. a 1,ogos á tínabilirru L janúar 2008 til dagsins I dag en hann er talinn hafa komið

skjalagerð í nefndum tilvikum. Þannig er taliõ nauðsynlegt að leggia hald á gögn á

ttiir.utáku formi, þ,á m. tölwpósta, er varõa fyrirtækin Exista hf., BBR ehf. og Kvakk

ehf. í tengslurn við hlutafiár'aukningrr í Exista hf, í desember' 2008 og gögn et varða

ftrirtækirigxista þf,, Bakkavör Gloup hf,, B Food Invest ehf. og hollensku félögin

Éxista B.V. og Exista Holding B.V. í tengslum við sölu á fyrirtækinu Bakkavör Group

¡f., ìit trr ffriitækjasamstæðu Exista hf. til B Food Invest ehf., þann 11. september'

2009.

Sama efüislega kr.afa er gerõ $,r'ir Hæstarétti. Héraðsdórnali kaus hins vegar í

úrskurðar.orði að taknarka haldlagningarheimildir sérstaks saksóknara við gögn, sem

nefnd eru án tæmandi talningar meðal þeirra gagna sem leitað skal að í þeim
tölvupósti sern klafist er haldlagtringar'á, án þess að fæ,.-a nokkur rök fyrir því.

Enda þótt úrslanrður héraðsdóms Rey(iavíkul heirnili haldlagningu ár þeim
tOl.r.upostum I pósthólfi Bjalnfreðs sern tengjast þeiui háttserni og þeim ætluðu

brotum sem til ranlsóknari eru el fiamkr'ærnci teitar að póstunum og haldlagning

þeir¡a I raun ófi'arnkværnanleg á grundvelli úrskur'ðarins eins og hann er úr garõi

gerður.og leit á grundvelli hans getur aldrei þjónað þeirn tilgangi sem stefnt val að af

hálfi¡ s¿rstaks saksóknara með öflun leitar og haldlagningarheirnildar.

Franrkvæmd leitar.og haldlagrring á grundvelli úrskurðarorðs héraðsdóms hefur það í

for með sér að leita þarf að einstökum tölvupóstum í miklu safni tölvupósta í

húsakynnum leitarþola- með tölvubírnaði leitarþola, Slík leit er aö jafnaði bæði

fr.arnkvæmd með riikkor'ðum sern þarf að ptófa sìg áû'am rneð og eins handvirk leit

eftir tírnabilurn. Sllk leit er griðarlega tíruaftek og rnikilvægt að rannsóknannenn geti

unnið að henni I unrhverfi sem utanaðkornandi aðilar geta ekki fylgst með. Mikilvægt

er einnig að haldlögð gögrr séu varõveitt rneð þeirn hætti að ekki sé hægt aõ breyta

þeim og-unnt sé að ituðr'eynu það. Eftir uppkvaðningu irrskurðarins hefur komið f ljós

ãO i rui* er framkvæmdin á rfu'skurðarorðinu ómöguleg án þess að það komi niður'á

rannsók¡ mála1na, geti skaðað sömunargildi þeirra gagna sem hald skal leggja á og

skapi bæði ófueyrile[a viruru og tilkostnað og sé til verulegs óhagr'æðis fyrit þarut sem

leit skal fara fi'arn hjá.



Vísað el til dóms Hæstaréttar fr'á 3. mal 2002hnáli ru, T77/2002, Samkeppnisstofuun
gegn Olíuverzlun Íslands.
Lagõir eru fiarn meðfflgiandi rninnispunktar frá tölvurannsókna- og rafeindadeitd
lögreglustjórans á höfuðborgarsr,æðinu, en tilgangur'fi'amlagning¿1 pirrnispunktanna

er að sfna fi'aln á þann vanda sem mun skapast viö frarnkvæmd þess úrslrurðar sern

kærður er.

Starfsurenn sérstaks saksóknara eru bundnìlströngum túnaði við meðferð gagna og
við rarnsókn og mögulega saksókn í rnálinu verður ekki stuðst við önnur haldlögð
gögn en þau sem tengiast sakarefirum og úrskurðurinn heinrilar.

Tilgangurinn með kærumri er að Hæstir'éttur helnili hina umkl'öfðu leit og
haldlagningu tölvupósta með þeirn hætti sem sérstakur saksóknart hefur krafist og án

þein'a takmarkana sem héraðsdómur hefur'gert á kröfumi.

þrúður Þórarinsdóttir, saksóknari
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Minnispunl<tar er varða húsleitir

Hér eru nrinnispunktar sent m.a. varöa húsleit hjá þriðja aôila sem silrna fmis konar þjónustu senl

m.a. varða unrs'¡islu, meöhöndlun og varðveislu gagna þess eÍnstaklings eta fyrirtækis sem rannsÓkn

beinist að.

Þessir leitarþolar eru gjarnan internetve¡tur, kerfisleigur, aôilar sem sjá um afritunartökur og aôra

þjónustu sem varöar ofangreínt. Geta verôur þess að leitarþolar sem sinna slíkum þjónusturn hafa

gjarnan íviôskiptum tugi, hundruö og íeinhverjum tilfellum þúsundir viðskiptavina.

skipta má húsleit hvaõ varõar rafræn gögrr í eftirfarandi:

1. Húsleit
Tryggja vettvang m.t.t. þess aö gögnum verðiekkikomið undan eða gerô óaôgengileg t.d.

með dulkóôunum eôa eyôingu.

2. Afritun gagna og trygging þeirra
Viô afritun gagna þarf að tryggja þaö aö ekki sé haegt aô breyta eôa menga á einhvern hátt

upprunalega afritinu. Þetta er gert m.a. með því að haldleggja tölvu -og vélbúnaõ.

Gagnageymslur munanlra eru síðan afritaðar í sérhæfðum búnaõi sem ritver bæöi

tölvubúlnaö og gögn viö afritunina og kemur þ.a.1. í veg fyrir aö gögn mengist viö afritunina.

Þar sem gögn eru afrituö á vettvangi, þaö er vélbúnaöt¡r er ekki haldlagôur, þarf að hafa

annatì hátt á til að tryggja öryggi gagnanna. Þetta er rn.a. gert með því að afrita gögn úr

kerfum leitarþola í möppu. Eftir aõ þessari afritun er lokiõ, er eftir atvikum, keyrð keyrsla á

þessi afrituðu gögn sem reiknar út nokkurs konar fingrafar gagnanna, Eftir að þessari
fingrafarakeyrslu er lokiô er gögnin afrituð út. Eftir stenclur aô eitt eintak af þessum gögnum

ásamt fingrafari þeirra verður eftir hjá leitarþola og annaô eintak gagnanna og fingrafari

þeirra fer til rannsóknara. Meö þessu er hægt aõ tryggja áreiôanleika haldlagôra rafrænna

gagna,

Geta verõur þess aõ ef rannsókn á gögnunum á að fara fram hjá leitarþola er ediðara aö

tryggja áreiôanleika gagnanna,

3. Starfsaõstaða rannsóknaraõila
Starfsaôstaõa rannsóknaraöila þarf aô vera trygg. Aðgengi á starfsaôstöõu rannsóknaraöila

Jlarf að vera þess eôlis aô óviðkomandi geti ekki komist inn á starfsaðstöðu og,,séð yfir"
öxlina á rantsóknara sem er aô sfsla meô gögn rannsóknarþola. Sama gildir um starfsstöô

eôa tölvu rannsóknara. Uppsetning þarf aô vera þess eôlis að óviðkomandi komist inn ekki

inn á starfsstöô rannsóknara þ.e. geti ekki sest viõ starfsstööina eõa komist inn á hana úr

fjarlægõ.
Við ra¡lnsókn á munum eöa gögnum hjá leitarþolunr þá þarf að gera ráô fyrir að sett sé upp

starfsaõstaô a ogleõa starfsmaöur víki úr starfsstöô fyrir rannsóknara á meôan rattnsókn

gagrra fer fram. Þar meô er ekki hægt að útiloka það aô óviðkomandi komist inn á

starfsaðstöðu eôa inn á starfsstöô rannsóknaraðila. Að tryggja slíkt á vettvangi getur útheimt
meiri rna¡nskap til aô tryggja starfsaôstöðu, ytri tækjabúnað sem jafnvel þarf aö tengja inn á

netkerfi leitarþola ásamt uppsetningum á netkerfutn gagnvart þessutn tækjabúnaõi og eftir
atvikunr, breytingurn á netkerfum leitarþola.
Ef ekki er hægt að koma viô slíkum starfsaôstöôurn við eru allar líkur á að gæði

rannsóknarvinnu verði þar með ábótavant

4, Uppsetning á sérhæfðum rannsóknarforritum hjá leitarþolum
Gera má fastlega ráô fyrir því aô sérhæfõ rannsóknarverkfæri séu ekki til staöar hjá

leitarþola. Af því leiöir aô nauðsynlegt er aô setja upp slík verkfæri hjá leitarþola. Allar líkur

eru á að þetta myrrdivalda honum verulegum óþægindum ásamt truflunum á starfsemi



Ilrt'
leitarþola. Augljóst er aô slíkar trtflanir ef þær eiga sér staö, muni þ.a'1. hafa áhrif á starfsetni

þeirra fyrírtækja sem eru í þjónustu hjá leitarþola, þ.e. ef leitarþoli er þriðji aôili.

5. Tími og kostnaður
óhjákvæmilega mun leitarþoliverða fyrir bæôi beinum og óbeinttm kostnaðivegna

húsleitarinnar, Starfsmerrn leitarþola verða augljóslega fyrir ónæõi og þetta ónæði verõur

meira íþyngjancli eftir því sem á rannsókn líöur. Allar líkur eru á aõ þetta hafi veruleg áhrif á

starfsemi hjá leitarþola.

Þá má benda á að kostnaõur vegna þeirrar rannsóknar er talsvert d'irari þar sem margir aðilar

þyrftu að vera yfir gögnunum í langarr tíma, allavega þyrfti að vera tæknimaðul'eöa lnenn frá

leitarþola, tæknimaður eða menn frá lögreglu og rannsóknarar'

Sú rannsóknarvirrna getur, eftir atvikum, tekiö rnjög lalrgan tíma. Httgsanlega vikur eða

lengur seln fer eftir umfangirannsóknar'

Þessir mínnispuntar eru gerðir aô beiðni Ëmbættis Sérstaks Saksóknara og eru til uppl'fsinga á

verkferlum vegna leitar og haldlagninga á rafrætrum gögnum'

Reykjavík, 28. Janúar 2010
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Daõi Gunnarsson
Rannsó kna rlögreglurnaöur
Tö lvuratt¡rsókna- og rafeindad eild

Lögreglan á Höfuö borgarsvæôin u, Reykjavik Metropolitan Police

Sigu Arnarsson
Sérfræðingur
Tölvurannsókna- og rafeindadeild

Lögreglarr á Höfuôborgarsvæðinu, Reykjavik Metropolitan Police
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Samþykki til leitar og haldlagningar

Í pagu rannsóknar sakamála nr. 090-2009-43 og 44 og með vfsan til úrskurða héraðsdóms
Reykjavíkur í málum nr. R-59/2010 og R-63/2010 veiti ég hér meö samþykki mitt forir
þeirri ráðstöfun aö embætti sérstaks saksóknara skv. lögum nr. 135/2008 framkvæmi leit
hjá

Símanum hf., kt. 500269-6779,.Ármúla 25 í Reykjavík,

sem hfsingaraðila gagna á tölvutæku formi, þ.á m. tölvupósts Srir

lögmannsstofuna Logos slf., kt. 460100-2320,

í því skyni að leggja hald á gögn, sem Síminn hf. hfsir ffrir Logos slf., niánar tiltekið
pósthólf Bjarnfreðs H. Ólafssonar, hdl., á tlmabilinu 1. janúar 2008 til og með 26. janíar
2010, ën þeirra takmarkana, sem fram koma í úrskurðaroröi í úrsku¡ði héraðsdóms
Reykjavíkur í máli nr. R-63/2010.

Ráðstöfun þessi byggir â75. gr., sbr. 74. gr. og 68., sbr.69. gr.laga nr. 88/2008 um
meðferð sakamála.

I A zolo
Staður, dagsetning

til staðfestingar nafn mitt:

L/,
Fyrir hönd Logos slf.

Vottur aõ undirritun

^J'



sÉnsrerun sersóKNARI
Skv. Iögum nr, 135/2008

Lo gos lö gmannsþj ónusta
Gunnar Sturluson, hrl.
Efstaleiti 5

105 Reykjavík

Embætti sérstaks saksóknara, skv. lögum w. 13512008, hefi¡r móttekið erindi dags.26.
og 28. janúar 2010 vegna heimildar til húsleitar á lögmannsstofunni Logos slf. og hjá
Slmanum hf., vegna hysingar gagîa" fyrir Logos slf.

Leit fór fram þann 26. janúar sl. hjá Logos slf., að undangengnum úrskurði
héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. R-59/2010. Úrskurðurinn kvað á um heimild til leitar hjá
Logos slf., nánár tiltekiö á skrifstofu/í vinnuaðstöõu Bjarnfreðs H. Ólafssonar og í
sameiginlegum skjalageymslum, tölvukerfum og öðrum sameiginlegum rfmum hjá Logos slf.
Náði heimildin til leitar í læstum hirslum og geymslum á skrifstofu/ í vinnuaðstöðu Bjarnfreðs
og í sameiginlegum rymum. Við leitina voru haldlögð gögn, hvoru tveggja skjöl og gögn á

tölvutæku formi.

Við framkvæmd leitarinnar voru veittar þær upplfsingar af hálfu Logos aö tölvupóstar
á vegum lögmannsstofunnar væru hystir þjá Símanum hf. Þar sem nauðsyn var talin í þágu
rarnsóknar mala hjá embætti sérstaks saksóknara að leggja hald á tölvupóst Bjarnfreðs var
lögõ fyrir héraðsdóm Reykjavlkur krafa um heimild til leitar hjá öðrum en sökuðum manni,

þ.e. hiá Símanum hf. og vísað til 2. mgr.74. gr.laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 hvað

það varðar. Kom fram í kröfunni að leitar væri krafist í því skyni að leggia hald á tölvupósta
Bjarnfreðs frá.l, januar 2008 til uppkvaðningar urskurðar. Héraðsdómur heimilaði leit í því
skyni að leggja hald á tölvupósta Bjamfreös á greindu tímabili, en meõ takmörkunum, sbr.

nánari útfærslu í urskurõarorõi í máli héraðsdóms Reykjavíkur nr. R-63i2010.

Frá því að erindi Logos voru móttekin af háIfu embættis sérstaks saksóknara hafa
forsendur breyst að því leyti að Logos hefur heimilað leit hjá Símanum til haldlagningar
tölvupósta Bjamfreðs á því tímabili sem krafist var, án þeirra takmarkana, sem úrskurðarorð í
urskurði héraðsdóms Rèykjavíkur I máli nr. R-63/20i0 kvað á um. Á¡¿ttað er að leit og
haldlagning hjá Símanum hf., hafði ekki verið framkvæmd á grundvelli úrskurðar í máli nr. R-
6312010.
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Í úrskur'öaroröi í urskurði í máli héraðsdóms Reykjavíkur nr. R-59/2010 er leit
heimiluð, ¡ín nokkurrar greiningar aþví í hvaða skyni leitað skal. Í greinargerð sem fylgdi
kröfu sérstaks saksóknara til héraðsdóms var grein gerõ fyrir því í hvaða skyni leitar væri
krafist, þ.e. til haldlagningar gagna er tengdust hinurn ætluðu sakarefüum málsins.
Haldlagning á einstökum gögnum við framkvæmd leitar er því að ákvöröun embættis sérstaks
saksóknara. Gögn á tölvutæku formi sem haldlögð voru, voru ekki afmörkuð við akveðin
tímabil, enda liggur ekki fyrir hversu langt þarf að fæa aftur.til að afla sönnunargagna um hin
ætluöu brot. Þannig er bæði um að ræða gögn er tengiast ákveõnum einstaklingum og
ákveðnum fólögum og taliö ljóst að gögn er kunna að hafa sörurunargildi í málinu geta teygt
sig langt aftur fyrir þann tíma sem talið er að hin ætluðu brot hafi veriõ framin. Var því talin
nauösyn á haldlagningu gagnarina í heild, til að unnt sé að leita í þeim aõ þeim gögnum sem
kunna að hafa sönnunargildi í þeim málum sem eru til rannsóknar, Við slíka haldlagningu,
sem framkvæmd er við husleit, er einnig haft í huga að sem minnst óhagræði verði fyrir
leitarþola við framkvæmd leitar. Vísað er til dóms Hæstaréttar í máli nr. 17712002,
S amkeppnisstofnun ge gn Olíuverzlun Íslands hf.

Embætti sérstaks saksóknara skv. lögum nr. 13512008 mótmælir þvl að leit og
haldlagning hafi verið ólögmæt, en leitin hjá Logos slf. var, eins og áöur greinir, framkvæmd
að undangengnum urskurði héraðsdóms Reykjavíkur. Við aðgerðir var gætt meðalhófs í
hvívetna og aðeins lagt hald á það sem nauðsyn var talin í þágu rannsóknar þeina mála sem
úrskurður um leit grundvallaðist á.

Við lok leitar hjâ Logos þann 26. janúar sl. var Sigríði Þorgeirsdóttur,
frankvæmdastjóra rekstrarsviös, gefinn kostur á að yfrrfata haldlögð gögn í samræmi við
skráningu sérstaks saksóknara og að því loknu aftrent afrit af skraningu haldlagðra muna.

Við meðferð allra gagna sem haldlögð voru verður, líkt og ëwallt, gætt akvæðis 72. gr.
laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 va¡ðandi afléttingu halds. Hvað varðar füvörðun um
haldlagningu er bent áL,likt og gert var við leitina, að eigandi eða vörsluhafi munar getur boriö
ákvörðun um haldlagningu undir dómara, sbr. 3. mgr.69. gr. sömu laga.

Embætti sérstaks saksóknara skv. lögum nr.135120O8,

3. febrúar 2010,

SA.
Arnþrúður Þórarinsdóttir, saksóknari



sÉRSTAKUR sAKSórNanr
Skv. Iögrnt nr. 735/2008

Hæstiréttur Íshnds
Dómhúsinu við fulalhól
150 Reykjavík

Með bréfr dags.29.janúal sl. til héraõsdóms Reykjavlkur var ljst yfir, af hálfu
embættis sérstaks saksóknara skv. lögurn ru', 135/2008, kæru á rirskurði héraðsdóms
Reykjavlkur I máli m. R-63/2010. Greind kæra er hér með dregin til baka.

Embætti sérstaks saksóknara skv. lögum nr'. 135/2008,

1. febr(rar 2010,

--=-- Þ_.--\^-=J.
Þ órarinsdóttir, saksóknari
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iMerkja skalhvern mun skilmerkilega með munanúmeri.
áõstöfun haldfa ra muna er skráð á bakhlið.

Munanr.

Mál nr.

090-2009-000038
SÉRSTAKUR sAKsÓKNARI

Sk'irsla um haldlagnîngu /
afhendÍngu muna afBls.

Ll2
>-8-,ó(.Lo Io l¡mr:

09:00
Varôar sakamál gegnl

Sta6setn¡ngr

Efstaleiti5, 1O8 R. Logos lögmannsstofa
Þolandi:

X Leit samkvæmt úrskurði dómara nr: X Leitarheimild kynnt þblanda

ñ leit án úrskurôar vegna brfnna hagsmuna X leitarþoli eða tengdur aõili viõstaddur leit

fl Leit án úrskuröar á vlðavangi eða svæôi opnum almenningi fl Munír afhentir til lögreglu
[elt / haldlagnlngu stJórnan Vlôstaddu¡ lelt:

Vottar / a6sioðarmennl

Daðl Gunnarsson, Eiríkur Rafnsson
Nánarl ltslng á leltarstað (hrls, herbergl, o,s,frv.):

Tegund og magn Fundarstaõur lnnsieli ef viö á)

c-1_

Harður diskur meõ tölvupóstum og
heimasvæõum Bjarnfreðs
ólafssonar

Afhent hjá Símanum

Staöur og daþs:

Reykjavfk 12.6.2012

Skfrslu gerir:

Vottur: Vottur:

057$



sÉRsrRruR sRrsórNARt Ráôstöfun muna

Mál nr.

090-2009-000038
Bls.

2/2

Dagsetning Munir merktir Til - kvíttun Frá - kvittuir .Athugasenidir' :r
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Mál nr

090-2009-0003 8

Hald nr,

Shfrsla um leit - haldlagnlngu

X X

a () ¿i

^tsÉnsrRrcuR
SAKSÓKNARt

Dâgur, d.lgs Tfmasolning lBilar / heldlagßingaf

t;'r ¿.

VârõBr sèkâmál g€gn

26 201 kl. 09:00 o.fl
slâðselning Þolandi

LOGOSEfstaleiti 5, 108 avík ónusta
Sarnþykkl t¡l le¡târ / hsldagningar 0al

Leit / haldlagning án undangengins úrskurðar

/ haldlâgningu frá um le¡l /

Héraðsdórni Reykj avíkur Uppfesinn Slindur
Tilgangur rneð
leit / u

i hâldlagn¡ngu 6liórnâr Viósladdur leit

Þórarinsdóttir
Vôttar / aôSlo6arflsnn

Guðrnundur Haukul Gunnarsson, Eiríkur Benedikt Ragnarsson, RunóIfr.¡r Þórhallsson, Jón Óttar Ólafsson, Ðaði
Gunnarsson

Ljð Guðmundssyni, Ágristi

l'{ús, horÞeroi o.s,ftv. sotn leitâó vâr I

Haldlagðir murìil Núrhera skal munl ot skrá 0ttlde, h6ili, logund, nánar¡ l¡isingu og raönrrmor ( scr-nr. ) Munír skulu meÍktk mál- og munänú,ncrl,
Nr. Fundarslaður

D-1
)-.
D
D-4
D-5

D-6

D-7
D-B
D-9

D-10
Ð-11

D^12
D-1 3

D-14
D-15

D'-
.)-,.
D- 1B

D- 19
D-20
D-21
t-22
D-23

D-24
D-25
D-26
D-27
D-28
D-25
D-30
D-31
D-32
Þ,33

D-34

Ð-35

ïag0nd og mågn

Blá rnappa merkt Meiður/Exista
Blá mappa ¡¡erkt stofnskjöl/ sarnþykktir
Btá mappa ómerkt
Blá mínnisbók
Blár vasi merktur Agrist Guðmundsson
Blár vasi merktur Bakkabreeður Strategic
lnvestment
Blá mappa merkt Bakkabræður Strategic
lnvestment Limited
Biár vasimerkt Bakkabraeður Holdings BV
Blár vasi merktur Lydur Gudmundsson
Blár vasi merktur Bakkabraedur strategig
lnvestments LTD (copy)
Blá mappa merkt BBR félög, StofngÖgn ofl,
Grá rnappa merkt Bakkabraedur Holdings BV,
Loan agreements
Grá rnappa merkt Bakkabraedur BVI companies
Grá rnappa merkt Bakkabraedur Loan
agreements
Blár vasi merkiur Bakkabraedur SF
Blár vasi merktur Bakkabraedur Strategic
Investment LTD (Copy)
Blár vasi merktur Bakkabraedur SF
Blár vasi merktur Bakkabraedur Holdings BV
Blár vasi merktur Bakkabraedur Strategic
lnvestment
Blár vasi merktur Lydur Gudmundsson
Blár vasi merktur Agust Gudmundsson
Blár vasi merktur Agust Gudmundsson
Blár vasi rnerktur Lydur Gudmundsson
Bfár vasi merktur Bakkabraedur Stategic
lnvestment
Blár vasi merktur Bakkabraedur Holding Bv
Blár vasi merktur Bakkabraedur SF
Grænn vasiómerktur
Grár vasi merktur Logos lögmannsþjónusta
SvÖrt mappa merkt Bakkabræõur Ymis gögn
Rauð mappa ómerkt
SvÖrt mappa merkt Exista Vmis gÖgn
Btá rnappa ómerkt
Blá rnappa merkt Bakkabræður lmplernentation
Blá rnappa merkt Exista BV, Exista Holdings
BV, Bakkabraedur Holding Ymis samningar
Brún mappa merkt Exista hf, fyrirspurn
skattstjóra vegna stgr starfsmanna

Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreös
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifsiofa Bjarnfreðs

Skrifstofa Bjarnfreös

Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreös
Skrifstofa Bjarnfreðs

Skrifstofa Bjarnfreðs
SkrÍfstofa Bjarnfreðs

Skrifstofa
Skrifstofa

Skrifstofa
Skrifstofa

Bjarnfreðs
Bjarnfreös

Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreðs

Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa BjarnfreÕs
Skrifstofa Bjarnfreðs

Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreðs

rnfreðs
rnfreðs

Skrifstofa Bjarnfreös
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreôs
Skrifstofa BjarnfreÖs
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreös

Skrifstofa Bjarnfreðs

Skrifstofa BjarnfreÕs

NEtrryUUt, f
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Bja



D-36
D-37
D-38
D-39
D-40
D-41
D-42
D-43
D-44
D-45
D-46
D-47
D-48

D-49
D-50
D-51
D-52
D-53
D-54

Blár vasi rnerktu Exista-Almennt
Blár vasi merktur Exista
SvÖrt mínnisbók merkt Çentennial
Grá minnisbók ómerkt
SvÖrt m¡nnisbók ómerkt
Brún mappa merkt Exista hf, Employer issue
Blá mappa merkt Exista Holding BV
Blá mappa merkt Bakt<aþraedur Holdings BV
Btá rnappa merkt Legal opinion for Fxísta
SvÖrt mappa merkt Bakkavör Ymis gogn
Laus blÖö I plastvasa
Laus blöð f plastvasa
Laus blöð I plastvasa
Brún mappa merkt Exista hi uppgjör á lánum
starfsman na veg na h lutafjá rka upa
Laus blÖð f plastvasa
Laus blÖö I plastvasa
Færslur á reíkningum
Blá rnappa merkt BBR ehf
Brún merkt Exista hf

Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreös
Tekið úr tölvukerfi
St<jala geymsla viö h I iði n ná skrifstofu Bja rnfreðs

við

Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreös
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreös
Skrifstofa BjarnfreÕs
Skrifstofa Bjarnfreös
Skrífstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa BjarnfreÖs
Skrifstofa Bjarnfreðs
Skrifstofa Bjarnfreös
Skrifstofa Bjarnfreös
Skrifstofa Bjarnfreös
Skrìfstofa BjarnfreÕs

2 i,;;, .-

Slaður o9 dâgs, Skir6lu gerít

Vottut

FUN MUNA:

Vottur

Munlr mêrklir Til - Kvltlun: Ftà
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sÉRSTAKUR SAKSÓKNARI Skirsla um

leit - haldlagningu
nr.

, ds96. Tfrnâsêh¡no leitsr/ haldlagnlngarÐegur

16. apriI2Ol2
Steðs€ln¡ng

Skulagata 17, l0l Rvk

VtrÖar sak8mál gegn

Þolând

X Leit / haldlagning án undangengtns úrskufðar Bjamfreður Ólaßson

Samþykki haldlagn¡ngar

um lo¡t / hsldlagnhgu frá

Tilgangur með leit /
haldlagnlngu sk¡7rÒur

um !€¡t

Upplesinn Syndur

Haldlagnhgu stlórnar Viôstaddurleit

Gögn afhent I framhaldi af skftslutöku
horbergl o.s.frv. sem leltoó var

muniÍ. Núnìsra skql og t¡öldâ, hêili, tegund, nánårlllisirìgu og rsðnúrûer ( sar.rr. ). Munir skulu mrklfr máÈ og munenrlmai,
Têgund og magn FurdarstaòurNr,

BÓ-or Tölvubréfhsamskipti Bj arnt eõs ólafs sonar og L!ðs
Guð¡nundssonar,

Iltprentun tölvubréß afhent við skfrslutöku

12. 20t2
Ståóur og dags. Skfrslu gsdr :

Róbert

)
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Sk¡frsla ranhsâkenda í máli
090 -20L0-000022

Samanber 56. gr, laga um meðferð sakamála nr. BS/200S
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Í ¡agu rannsólqadnnar var ráðist í umfangsrnikla gagnaÕflun þar sem m. ê. vaï lqgt hald á mu¡ri og
gögn, bæõi rafræn og Bkjalleg. i ÞAgu ranlsóknar nrálsins
Í fy.rr* lagi voru gögn aflrent samkvæmt beiðni, í öðru lag
og í þdõja lagi vdr lagt hald á gögn, einkurn í hrisleitum. Gerð er grein fiair gÖgnum I munaskrá,
Meö þessu mri sjá uqtfang gagnaöflunar og aö reynt var að stitla fiôlda málssgata í hóf.

Að meginstefnu var qtuðst við tvær munaskrár við rannsóknina og ururiõ upp úrþeim. Arrnæs vegar
skrá er til varö vegr¡a húsleita í Lúxemborg er tengdist öðru sakamáli (en hlaut ekki sérstøkt
málsnrlmer) og hins vegar mruaská vegna þessa máls (090-2010-22). Báóar munaskrár'nar liggja
ffrir I málinu og ery meðal rannsóknarga¡iþa. Þâ voru gögn þau er talin voru hafa sönnunargildi
auðkennd með stimpli þar sem fram koma upplysingar um málsnrfune¡ s(ialanúmer þess s$a.ls er
var grundvöllur gagnaöflunêr, þ. á m. sk¡frslu um hald, og munanúrner viðkomandi ¡nunar. Með

þessu telja rannsakendru að unnt sé að rekja uppruna allra gagna málsins er kunna að hafa
sönnunargildi,

2.6Borðsímaupptöl(ur
Við rannsókn málsins voru fengnar borðsímaupptökur Bjarna Brynjólfssonar og var farið yfrr
upptökumar en samtölin voru ekki talin hafa sönnunargildi í máfinu.

i gõgnum sem bárust embættinu ftá.Drîma hf. voru afrit af borðsímaupptökum rir SPRON sem
vöröuðu lán VfS ül SPRON og síðan lán SPRON til Exista. Þessar upptökur eða endurrit þeirra voru
kynntar sakborningum og vitnum eftir því sem víõ átti.

2.7Tölvupóstar
Þann 31 .5.2t11 lagði embættið hald á tölvupósthólf og heimasvæði Bjama Brynjólfssonar,
Guõmundar A¡nar Gunnarssonar, Kolbrunar Jónsdóttur, Pétur Más Jónssonæ, ,{sgeÍrs Baldwssonar
og Arnar Þorbergssonar starßman naY ttry ggîngafélags fslands hf

Þá var lagt hald á tölvupóst og heimasvæði LSðs Guðmundssonar, Sigurðar Valtyssonar, Erlenda¡
Hj altasonar, Halldórs Hildimunda¡ssonar o g Ej ama Brynjóißsonar, starßmanna Exísta.
Notast var við leitarfoffitiõ clearwell við ra¡rnsókn á tölwpóstsamskiptum.

Tôivupóstar og örutur skjöl voru skoðuð meö leita¡fonitinu og þau s$öl sem talin voru skipta máli
við rannsókn málsins voru prentuð út og sÍðan skjalmerkt.

Jaûrframt var hald lag! â ö11 gögn af heimasvæðum sömu manna frá sama tím¿ sem og af
sameiginiegum svæðum. Þeir tölvupóstar og skj<;l sem fundust við leitina og hcifðu að mati
rannsakenda sörurunargildi voru gerðir að gögnum málsins.

)

I

Víð rannsókn á

tengdust máiinu
tölvugögnum þeim sem vísað er til að ofan kom fram grunur um að gögn sem

verið

leit tölvupóstgögnum. Nt(,
tölvugögnum úr húsleit embættisins í

og v¿tf

tölwpóstar og skjöl sem leitina og höfðu að mati rannsakenda sönnunargíldi voru
gerðir að gögnum málsins

Þann 13. mars20l21agöiembættiöhaldátölvupóstaKristjánsGunnarsRlkharõssonarsemvistaður
var hjâ Símanurn, Ekki var um mikiö'póstmagn aõ ræöa og fariö var skipulega yfir tölvupóstinn og
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þçjr tölwpóster og skjöl sern ftndust við leitina og höföu aö mati rannsakenda sönnunargikfi vor-ugçrðir að gögnum málsins 
-' -Þ -+-av. ev 4¡¡et¡ ¡s¡urùs$çrruil' $uüIlunÍ

Fiöidi tölwpÓsta f m'álinu var mjög mikill og leit i töI,ú.utækum gögnum á rannsóknarstigi málsinsvarumfangsmikil.
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Bjami svarar með því að verkefnið vanti {arrnögnun og á meðan hlaðist vextir upp. Ekke¡t
tekjustreymi sé til sûaðar og fyrlrsjáanleg töf á þuí. Lánvoifing til tveggi a áraværilíkleg til að þurfa
framlengingu eða aðgerðii af háIfu VlS. t i¿ut sval'ar að aiit sé hey í harðindum og að þeir framlengi
þâvæntan\ega.tzz

f enda ma¡s m¿ínaðar eru samskipti milli Bjarnfreðs Ólufssonar og starfsrrranns á Logos urn stofnun
geymslureiknings fyrir Berglindi, eiginkonu Sigurõar, þar sem hún eigi von á greiðslu frá félagi sem
hann telji aö heiti Reykjaaesb yggó, t23 Í efrarnhaldandi samskiptum kom fram að reíkningurinn sem
notaður yrði væri með númeriö 010I-26-370202}24

Húsnæöi Reykjanesbyggðæ að Framnesvegi i i eyðilagöist í bruna þant 21.4.2009 og í kjölfqrið
Óskaöi félagið eftir aö VÍS ke¡pti hluti í félaginu og vísaði til þess aö hilsi.ö hafi vsrið brunatryggt
hjá vÍs aö fiárhæð, 187 milljónir kr.

Þann 4. maí berst tillaga frá Kristjáni Gunnari þar sem hann leggur til aö VÍS kaupi hlutafé í
Reyfianesbyggð ehf. á 360 milljónir kr. og aö við kaupin veröi allar skuldir félagsins aö fjárhæó
355 milljónir kr. gerðar upp125.

I maí berst önnur tillaga frá Kristjáni wh kaup VÍS t feUginu og þá er rekið f¡am að 205 milljónum
kr' af kaupverðinu verðí ráöstafað á reikning hjá Logos, en um er að rætla reikning sem viföist hafa
verið stofnaður var fyrir eiginkonu Sigurðar Valffssonar'.126 Í skJrrslutöku ilá embættinu kannaðist
Sigurður ekki við umræddan reikning þjá Logos.

Þann.12. júní kemur aftur tilboð frá Kristjríni um kaup VÍS og þáerlagltil að 90 milljónir kr. verði
lagðar inn á reikninginn sem stofnaður var, eða var tekin frá fyrìr eiginkonu Sigurðar Valtfssonar,
hjá Logos.t27

Bjarni sendir Kristjríni tõivupóslþann 10. ágrist þess efnis að vilji væri til þess aö ganga að tíllögunni
sem Kristjrán hafõi sent þanrt 1,2. jtv:tí 2009.128

6.3.2 Miilsønilc
Þalirn 23. október 2009 er gert samkomulag um kaup VÍS á 40% hluta í Reykjanesbyggð ehf. Með
kaupunurn eru lánVÍS til Iftistjáns og Reykjanesbyggðar skuldajöfnuõ, og varheíldarkaupverð I50
milljónir kr' Undir samkomulagið rita Guðmundw 0m Gunnarsson, f.h. VÍS og Kristján Gunnar
Rlkharðsson f.h. Reykjanesbyggðar ehf.

Samkvæmt samkornulaginu var skuldjafrrað útistandandi persónulegri skuld Krisijáns við VfS aO

{arhæð 2:7.610.71'4Icr. með áfdllnum vöxtum og við kaupin á útgefrrum htutum átti að niðurgreiõa
heildarlán Reykjanesbyggðil ehf. við VfS hf. að fiárhæö 39.7s5.772 kr. rneõ áfollnum vöxturn.
lJtfætt var í samkomulaginu hvernig kaupverði átti að vera ráôlstafað og áttu meðal annars

¡22 Sjá skjal W3.3.2.8
r?3 Sjå skjal ff/3.3.2.10
t24 s¡á sk;al rI/3.3 .z.rz
I25 Sjá skjal 1U3.3.2-13
¡26 s.¡á sk;al 1u3.3.2.15
t27 Sjá skjal ll/3 .1.2-17
r28 Sjá s(ial Ilß.3.2.20
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