
Júlí 2008

Hinn 3. júlí ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að halda stýrivöxtum 
óbreyttum í 15,5%.

September 2008

Hinn 11. september ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að halda 
stýri vöxtum óbreyttum í 15,5%.

Hinn 19. september samþykkti Fjármálaeftirlitið umsókn Byrs um 
breyt ingu sparisjóðsins í hlutafélag.

Hinn 29. september tilkynnti forsætisráðuneytið um samkomulag milli 
ríkisstjórnar Íslands og stærstu eigenda Glitnis banka hf. að höfðu 
samráði við Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitið um að ríkissjóður 
legði bankanum til nýtt hlutafé að fjárhæð 600 milljónir evra og með 
því verða eigandi að 75% hlut í Glitni. 

Október 2008

Hinn 6. október tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði ákveðið að 
stöðva um tíma viðskipti með alla fjármálagerninga sem gefnir voru 
út af Glitni banka hf., Kaupþingi banka hf., Landsbanka Íslands hf., 
Straumi-Burðarási fjárfestingarbanka hf., SPRON hf. og Exista hf. og 
teknir höfðu verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði.

Hinn 6. október samþykkti Alþingi lög um heimild til fjárveitingar úr 
ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (125/2008). 
Með sérstökum og mjög óvenjulegum aðstæðum er skv. lögunum átt 
við sérstaka fjárhags- og/eða rekstrarerfi ðleika hjá fjármálafyrirtæki, 
m.a. líkur á að það geti ekki staðið við skuldbindingar sínar gagnvart 
viðskiptavinum eða kröfuhöfum, forsendur afturköllunar starfsleyfi s séu 
líklega fyrir hendi eða líkur standi til að það geti ekki uppfyllt kröfur um 
lágmarks eigið fé og að úrræði Fjármálaeftirlitsins séu ekki líkleg til að 
takmarka tjón eða hættu á tjóni á fjármálamarkaði. Við slíkar aðstæður 
er Fjármálaeftirlitinu heimilt að grípa til sérstakra ráðstafana.

Hinn 7. október tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði ákveðið að skil-
greina skortsölu hlutabréfa tiltekinna útgefenda sem hegðun andstæða 
viðurkenndri markaðsframkvæmd. Frá og með 7. október 2008 til og 
með 16. janúar 2009 er óheimilt að skortselja hlutabréf Glitnis banka 
hf., Kaupþings banka hf., Landsbanka Íslands hf., Straums-Burðaráss 
fjárfestingarbanka hf., SPRON hf. og Exista hf., sem tekin höfðu verið 
til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði á Íslandi, nema seljandi 
hafi  bréfi n í sinni vörslu þegar sölutilboð er lagt fram. Bannið tekur 
einnig til allra annarra fjármálagerninga sem hafa sama tilgang og 
sömu efnahagslegu áhættu og skortsala tilgreindra hlutabréfa og til 
skortsölu á öðrum fjármálagerningum þar sem verðmæti þeirra ræðst 
af verði hlutabréfa tilgreindra útgefenda.

Hinn 7. október tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði gripið inn í rekst-
ur Landsbanka Íslands hf. á grundvelli heimildar í lögum nr. 125/2008 
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um sérstakar aðstæður á fjármálamarkaði. Fjármálaeftirlitið skipaði 
skila nefnd sem tók við öllum heimildum stjórnar Landsbankans.

Hinn 7. október tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði gripið inn í 
rekstur Glitnis banka hf. á grundvelli heimildar í lögum nr. 125/2008 
um sérstakar aðstæður á fjármálamarkaði. Fjármálaeftirlitið skipaði 
skila nefnd sem tók við öllum heimildum stjórnar Glitnis banka hf.

Hinn 9. október tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði gripið inn í rekstur 
Kaupþings banka hf. á grundvelli heimildar í lögum nr. 125/2008 um 
sérstakar aðstæður á fjármálamarkaði. Fjármálaeftirlitið skipaði skila-
nefnd sem tók við öllum heimildum stjórnar Kaupþings banka hf.

Hinn 9. október tók til starfa Nýr Landsbanki Íslands hf. sem tók yfi r 
hluta af starfsemi Landsbanka Íslands hf.

Hinn 13. október veitti Fjármálaeftirlitið MP Fjárfestingarbanka hf. við-
skipta bankaleyfi . Leyfi ð gildir frá 10. október 2008.

Hinn 14. október tilkynnti Seðlabanki Íslands að dregið hefði verið á 
gjaldmiðlaskiptasamninga við seðlabanka Danmerkur og Noregs, sam-
tals að fjárhæð 400 milljónir evra. 

Hinn 14. október samþykkti OMX Nordic Exchange Iceland hf. beiðni 
Landsbanka Íslands hf. um að hlutabréf félagsins yrðu tekin úr við-
skiptum. Var það gert eftir lokun viðskipta hinn 14. október 2008.

Hinn 15. október ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að lækka stýri-
vexti um 3,5 prósentur í 12%.

Hinn 15. október samþykkti OMX Nordic Exchange Iceland hf. beiðni 
Glitnis banka hf. frá 14. október um að hlutabréf félagsins yrðu tekin úr 
viðskiptum. Var það gert eftir lokun viðskipta hinn 14. október 2008.

Hinn 15. október komst Seðlabanki Íslands að samkomulagi við við-
skiptavaka á gjaldeyrismarkaði og nokkur önnur fjármálafyrirtæki um 
bráðabirgðafyrirkomulag gjaldeyrisviðskipta. Daglega er haldið uppboð 
á evrum gagnvart krónu sem veitir vísbendingu um gengi íslensku 
krón unnar gagnvart erlendum myntum og tryggir lágmarksviðskipti við 
útlönd. Gengið í uppboðinu ræðst af framboði og eftirspurn gjaldeyris 
en er til að byrja með í samræmi við tilmæli Seðlabankans um temprun 
gjaldeyrisútfl æðis. 

Hinn 15. október tók til starfa Nýr Glitnir banki hf. sem tók yfi r hluta 
af starfsemi Glitnis banka hf.

Hinn 17. október samþykkti hlutahafafundur Icebank hf. að breyta 
nafni bankans í Sparisjóðabanki Íslands hf.

Hinn 22. október tók til starfa Nýr Kaupþing banki hf. sem tók yfi r 
hluta af starfsemi Kaupþings banka hf.

Hinn 27. október tilkynnti Fjármálaeftirlitið álit sitt að 6. október hafi  
Lands banki Íslands hf. ekki verið fær um að inna af hendi greiðslu á 
and virði innstæðna tiltekinna reikninga þeirra viðskiptavina sem þess 
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kröfðust. Því hafi  skv. lögum, stofnast til greiðsluskyldu Tryggingasjóðs 
innstæðueigenda og fjárfesta gagnvart viðskiptavinum Landsbanka 
Íslands hf. sem ekki hafa fengið greiddar innstæður sínar. Sambærileg 
greiðsluskylda hafi  skapast hinn 9. október vegna Kaupþings banka hf. 
og hinn 3. október vegna Glitnis banka hf.

Hinn 28. október ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að hækka 
stýri vexti um 6 prósentur í 18%.

Lánshæfi smat Moody’s fyrir erlendar skuldbindingar

 Staðfest Langtíma- Skammtíma- Fjárhagslegur
  skuldbindingar skuldbindingar styrkleiki

  Ríkissjóður Íslands 8. okt. Aa1 A1 P-1  

  Íbúðalánasjóður 8. okt. Aa1 A1   

  Glitnir 30. sept. A2 Baa2 P-1 P-2 C- D 

 8. okt. Caa1 Not-Prime E 

  Kaupþing 9. okt. A1 Baa3 P-1 P-3 C- D+ 

  Landsbanki 8. okt. A2 Caa1 P-1 Not-Prime C- E

Lánshæfi smat R&I fyrir erlendar skuldbindingar

 Staðfest Langtíma-
  skuldbindingar

  Ríkissjóður Íslands 30. sept. AA+ AA  

 7. okt. A+

 9. okt. BBB-

Lánshæfi smat Standard & Poors fyrir erlendar skuldbindingar

 Staðfest Langtíma- Skammtíma- Fjárhagslegur
  skuldbindingar skuldbindingar styrkleiki

  Ríkissjóður Íslands 29. sept. A A- A-1 A-2 

 6. okt. BBB A-3 

  Íbúðalánasjóður 29. sept. A A- A-1 A-2 

 6. okt. BBB A-3 

  Glitnir 29. sept. BBB+ BBB A-3 A-2 A-3

 7. okt. CCC C 

 9. okt. D D

Lánshæfi smat Fitch Ratings' fyrir erlendar skuldbindingar

 Staðfest Langtíma- Skammtíma- Óháð Stuðnings-
  skuldbindingar skuldbindingar einkunn einkunn

  Ríkissjóður Íslands 30. sept. A+ A- F1 F2  

 9. okt. BBB- F3  

  Glitnir 30. sept. A- BBB- F2 F3 B/C F 2

 7. okt. B B F 4

 8. okt. D D F 5

  Kaupþing 30. sept. A- BBB F2 F3 B/C C 2

 8. okt. CCC C E 5

  Landsbanki 30. sept. A BBB F1 F3 B/C C 

 7. okt. B B F 4

 8. okt. D D F 5

  Straumur-Burðarás 30. sept. BBB- BB+ F3 B C/D 3

  fjárf.banki 9. okt. BB- B D 5

Lánshæfi smatsbreytingar júlí-október 2008
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