
Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um þátttöku Hauck & Aufhauser í einkavæðingu 
Búnaðarbanka Íslands hf. árið 2003

8. VIÐAUKAR (vefútgáfa)

Viðauki 6 Bréf með fyrirspurnum nefndarinnar til einstaklinga á grundvelli
2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011 og svör við þeim bréfum

Bréfin og svörin eru birt í einu lagi með þeim hætti að bréf nefndarinnar til 
hvers og eins af eftirfarandi aðilum og svarbréf viðkomandi til nefndarinnar 
standa saman. Það athugast að engin svör bárust við fyrirspurnum 
nefndarinnar til Kristjáns Loftssonar og Hauck & Aufhauser.

Röð bréfanna og svaranna er eftirfarandi:

1 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Ólafs Ólafssonar, dags. 13. mars 2017,
og svarbréf Ólafs, dags. 20. mars 2017.

2 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Guðmundar Hjaltasonar, dags. 13.
mars 2017, og svarbréf Guðmundar, dags. 20. mars 2017.

3 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Hreiðars Más Sigurðssonar, dags. 13.
mars 2017, og svarbréf Hreiðars Más, dags. 20. mars 2017.

4 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Sigurðar Einarssonar, dags. 13. mars
2017, og svarbréf Sigurðar, dags. 20. mars 2017.

5 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Steingríms Kárasonar, dags. 13. mars
2017, og svarbréf Steingríms, dags. 20. mars 2017.

6 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Bjarka Diego, dags. 13. mars 2017, og
tölvupóstur með svari Bjarka, dags. 20. mars 2017.

7 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Magnúsar Guðmundssonar, dags. 13.
mars 2017, og svarbréf Magnúsar, dags. 20. mars 2017.

8 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Kristínar Pétursdóttur, dags. 15. mars
2017, og tölvupóstur með svari Kristínar, dags. 21. mars 2017.

9 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Ágústs Guðmundssonar, dags. 15.
mars 2017, og svarbréf Ágústs, dags. 21. mars 2017.

10 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Lýðs Guðmundssonar, dags. 15. mars
2017, og svarbréf Lýðs, dags. 21. mars 2017.



11 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Hauck & Aufhauser Privatbankiers 
KGaA, dags. 14. mars 2017.

12 Bréf rannsóknarnefndarinnar til Kristjáns Loftssonar, dags. 15. mars 
2017.



RANNSÓKNARNEFND ALIMNGIS

Reykjavík 13. mars 2017

Hr. Ólafur Ólafsson 
Skrifstofur Samskipa 
Kjalarvogi 7-15 
104 Reykjavík.

Vísaö er til fyrri samskipta vegna rannsóknar sem Alþingi samþykkti ályktun um 2. 

júnf 2016 á þátttöku þýska bankans Hauck & Aufhiiuser Privatbankiers KGaA („Hauck & 

AufhSuser") í kaupum á 45,8% eignarhlut ríkisins í Búnaðarbanka íslnnds hf.

Samkvæmt I. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, er sérhverjum, jafnt einstaklingum, 

stofnunum sem Iögaðilum, skylt að verðn við kröfu rannsóknarncfndarinnar um að láta í té 

gögn sem hún fer fram á. í 2. mgr. 7. gr. er jafnframt kveðið á um að sömu aðilum og greinir í

1. mgr. sé jafnframt skylt að verða við öskum rannsóknamefndar um að skýra skriflega frá 

athöfnum sínum og svara skriflcga fyrirspurnum hennar.

í ljósi upplýsinga og gagna sem nefndin hefur aflnð við rannsókn sína, og þess sem slík 

gögn og upplýsingar sýna fram á um framangreint rannsöknarefni nefndarinnar, telur nefndin 

rétt, áður en vinnu víð skýrslu nefndarinnar lýkur, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 68/2011, að leita 

eftir frekari skýringum yðar um ákveðin atriði. Sú ósk er setl fiam með vlsan til áðumefnds 

ákvœðis 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011.

Tilefni þcssa cr að gögn og upplýsingar rannsóknamcfndarinnar sýna að daganá áður 

en skrifað var undir kaupsamning Eglu hf. og annarra lögaðila (það er hiits svonefnda S-hÓps) 

um kaup á hlut íslenska rikisins í Búnaðarbankanum hf. 16. janúar 2003, stóð hópur manna að 

gerð tvcggja samninga varðandi hluti Hauck & AufhSuser í Eglu hf. á milli annars vcgar 

Hauck &. Aufhöuser og hins vegar aflandsfélagsins Wclling & Partners Limited, skráðu á 

Bresku-Jómfrúareyjum, sem Kaupþing hf. útvegaði til að standa að samningunum. Annar
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snmningurinn var svonefndur sölui’éllarsamningur (<L\ Put Option Agreement) Og hinn 

varöaöi veö- og iryggingaráðstafanir vegna þessarar somningageröar (e. Pledge and Seeurity 

Agreement). í þeiin hópi manna sem stóð að gerö þessara samninga voru í fyrsta lagi nokkrlr 

starfsmenn Kaupþings hf, á íslandi og dótturfélags þess, Kaupthing Luxembourg S.A. i 

Lúxemborg; í öðru lagi menn sem rannsóknamefndin telur ljóst að voru þar fulltrúar yðar, 

einkum þa Guömimdur Hjaltason, þáverandi íramkvæmdnstjóri hjá Samskipum hf.; og í 

þriðja lagi starfsmenn Hauck & Auíhauser, einkum þá Martin ZeiL þáverandi íorstöðumaður 

lögfríEðideildar bankans.

Kkki verður séð að islenska rikið eða aðrar stofnanir þess hafi á nokkru stigi verið 

upplýst um gerð þessara samninga, efni þeirra og áhrif, sem og atvik varðandi síðari 

framkvæmd þeirra. Af gögnuin sem rannsóknamefndin hefur undir höndum verður hins 

vegar ráðið að þér hafið verið viðríðinn gerð samninganna,

Samkvæmt þeim gögnum sem ranntíóknarneíndin hefur undil' hölldum fólu þessir 

samningar ( meginatriðum í sér að þátttaka Hauck & AufhSuser gegnum Eglu hí. í kaupum á 

umræddum hlut ríkisins í Búnaðarbankanum var í reynd aðeins að nafni til. 

Rannsóknarnefndin telur ekki verða annað ráðið af þessum gögnum eii að fjárfesting Hauck 

k  Auíháuser í gegnum Eglu hf. í, og síðar með sama hætti eignarhald á, hlutum í 

Búnaðarbankanum hafi vegna ákvæða fyrrgreindra samninga aðeins verið lil málamynda og 

tímabundið. Þá verður ekki annað séð af sömu gögnum en að þýska bankanum hafi verið 

tryggt skaðleysi af þátttöku sinni í þessum viðskiptum, hann hafi enga íjárhágslega áhíettu 

tekið með þeim og fjárhagslegir hagsmunlr bankans af þeim hafi takmarkast við þóknun sem 

samið var um samkvæmt samningunum en öll hagnaðarvon af umræddum hlutum í Eglu hf. 

þess i stað verið óskilin gagnaöila bankans aðsamningunum, það er fyrrgrcindu aflandsfélagi, 

Wellíng & Partners Limited.

Rétt er að fram komi að rannsóknarnefndin hefur einnig undir höndum gðgn sem 

vnrpa Ijósi á síðari framkvæmd fyrrgreindra tveggja samninga samkvæmt efni sínu og 

ráðslaíanir sem þeim tengdusL meðal annars aí hálfu starfsmanna Kaupþings hf. og 

Kaupthing t3ank Luxembourg S.A. Má þar éiiikum nefna viðskipti milli I iauck & Aufhciuser 

og Wolling & Partners Limited með umrædda hluti í Eglu hf. sem fóru fram á grundvelli
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ákvðcða samningannii á næstii misserurn eftir gerð þeirra og fjárhagslegt uppgjðr sem nð 

cndingu átti sér stað á hagnaöi aflandsfélagsins vegna þeirra viðskipta.

i vœntanlegri skýrslu rannsóknamefndarinnar um rannsókn sfna verður gerð greiii 

fyrir framangreindum atvikum og lengdum atvikum í samræmi við fyrirliggjandi gögn og 

upplýsingar rannsóknamefhdarinnar.

I ljósi þess scm að íramon er rakiö er óskað eftir aö þér upplýsið rannsóknamefndina 

um eftirfarandi atriði og svarið neðangreindum spumingum, sbr. 2, mgr, 7. gr, laga nr. 

168/2011:

1. Hvers vegna voru þessir samningar gerðir?

2. Hver átti frum kvaði að gerð þeirra?

3. Hver eða hverjir áttu einkum þátt í að ákveða meginefni þessara tveggja 

samninga, sbr. lýsingu á því hér á undan, eða lögðu það fyrst (il?

4 .1 ivers vegna heíur aldrei verið upplýst opinberlega um efni samninganna og 

aðkomu Kaupþings hf.?

5. Hvaða aðilar báru í reynd og endanlega j?á fjárhagslegu áliættu af 

viðkomandi hhitum í Eglu hf. sem Hauck & Aufhauser hefði ella borið án lilkomu 

samninganna tveggja og Itverjir nutu þess fjárhagslcga ávinnings af viðskiptum mcö 

viðkomandi hluti í Eglu hf. scm Hauck & AufhSuser hefði annars á sama hátt fallið í 

skaut?

Ef þcir aðilar sem báru áliættima og áttu rctt til ávinningsins voru lögaðilar cr 

óskað eílir að þcr upplýsið um hvorl yður sé kunnugt iim hvaða cinstaklingar stóðu 

að baki þeim iögaðilum. Ef yður cr ckki kunnugt um eða rekur ekki minni til þess 

hvaða lögaðilar cða einslakiingar nutu cndanlegö fjárhagslcgs ávinnings af 

umncddum viðskiptum cr óskað eftir að þér upplýsið um hvaða lögaðilar cða 

cinstakllngar var við undirbúning og gerð samninganna fyrirhugað að myndu njóta 

slíks ávinnings ef einhver yrði.
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6. Nutuð þér sjálfur fjárhagslegs ávinnirtgs af þeim viðskiptum með 

viðkomandí hluti í Eglu hf. scm áttu sérstnð á grundvclli samninganna á misserunum 

eftir gerð þeirra?

7. hekkið þér til aflandsfélags með heitinu Dckhill Advisors Límited, skráð 

á Bresku-Jómfrúarcyjum 25. júlí 2005? Hf og að því marki sem svo kann að vera óskar 

nefndin þess að þér gerið í meginatriðum grein fyrir vitneskju yðar um það félag. 

EÍJtkum er þá átt við, ef þvi er aö skipta, í fyrsta lagi hvaða einstaklingar séu eða hafi 

vcriö raunverulegir eigendur þess (sem sagt endanlcga, þ. á in. þá hugsanlega í 

gegnum aðra lögaðila) eða kynnu á öörum grundvelli aö vera cöa hafa veriö haghafar 

að cignum félagsins og í öðru lagi að þér upplýsið nefndina um allar þær ráðstafanir á 

eignum félagsins sem yður kann að vera kunnugt um.

8. GetiÖ þér gert grein íyrir aðkomu yðar að aflandsfélögunum Marine Choice 

Limited og Serafin Shipping Corp, sem og því hvernig þau félög lengdust þeim 

atvikum sem rakin hafa verið hér að framan?

Yður er hér meö veittur frestur lil kl. 15:00 mánudaginn 20. mars nk. til senda skriflegt 

svar við þessu bréfi á netfangið kj.iii.m,bjorgvinssnn"M n.i js . har sem Alþingi hefur ályktað aö 

rannsókn nefndarinnar skuli Ijúka svo fljótt scm verða má, sbr. ályktun Alþingis frá 15. 

dcsember 2016 um breytingu á ályklun Alþingis nr. 40/145, um rannsókn á erlendri þátttöku í 

kaupum á 45,8% cignarhlut í Búnaðarbanka íslands hf, o.fl., vcrða ekki vcittir frckari írestir til 

að svara þessu bréfi.

Hafi svar yðar við bréfi nefndarinnar ckki borist innan þessa frests inun 

rannsóknarnefnd Alþingís líta svo á að þér hafið kosið að svara ckki bréfinu. Árétta ber aö þar 

sem fyrirspurnum icumsóknarnefndarinnar er beinl til yðar persónulega og þær lúta að 

vitnisburði um málsatvik scm þér haíið upplifað af cigin raun væntir nefndin þcss að þcr 

undirritið i eigin nafni svarbréf yðar til ncfndarinnar enda vieri annað, aö mati nefndarinnar, 

ekki í samræmi við áðurncfnl ákva^ði 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011 scm fyrirspumir 

nefndarinnar byggjast á eða önnur ákvæði sömu laga sem vnrða upplýsingaöflun og 

upplýsingagjöf til ratinsóknamefndar, Berist svar undirritað af öðrum en yður mun nefndin 

því ekki eiga annan kost en að líta svo á að þér hafiö þar með kosið að svara ekki brcfi 

nefndarinnar.
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Vokin or olhygli á að ákvæði 4, mgr, 10. gr. laga nr. 68/2011 mælir fyrir um 

undanlekniitgar frá m.a. skyldum lil aö afhcnda gögn eða veita upplýsingar samkvæmt 7. gr. 

sömu laga. Líkt og komið hefur fram byggjast ofangreindar fyrirspurnir nefndarinnar á 2. mgr. 

7. gr. Vísaö cr nánar til ákvæða 4. mgr, 10. gr. laganna að þessu loyli.

Virðingarfyllst,

f.h. rannsóknarnefndar Alþingis

Birt marfl2017. kl,

Ólafur Ólafsson



Kannsókmimcfnd Alþingis 
Austurstræti 14 
101 Keykjavfk

Sent nieö iölvupósti á noltangið I- j.u i:m h j t n \  insson'</.rnu i-.

Rcykjavfk, 20, mars 2017

Rfni: Skýringiir Olafs Ohifs.sniuu' við bréfi dags 13. m ars sl.

Vísaö cr til brófs þíns þar sem óskaö er eftir frekari skýringum undirritaös um ókveðin atriði í\\ 
þátttöku þýska bankans Hauck & Aufliöuscr Privatbankiers KGaA f kaupum ó 45,8% 
eignarhlut rfkisins i Húnaöarbanka íslands hf. meö vísan 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011.

Um er aö rscöa viðskipli sem iitlu scr stað fyrir um 14 árum sfðan. Þrált lyrir beiðnir þcss efnis 
hala gögn málsins ckki vcrið afhenl. Erindum lögmanns míns þar sem óskað hefur vcriö cfiir 
afltcndingu gagnanna hcfur ckki cinu sinni verið svarað. Eöli málsins samkvæmt er aðgangur 
að gögnum málsins grundvallarfbrscnda þcss að unnt só að veitu scm gleggstar upplýsingar 
um málið en hafa bcr f huga að langt er um liðið frá þvf að viðskiptin fóru fram. Aðgangur að 
gögnum er einnig forscnda þcss að unnt sé aö ganga úr skugga um að lýsing 
rannsóknamcfndar á málsatvikum só rótt,

Mikilvægt er að fram komi að engum blekkingum var bcitt gagnvart rlkinu þegar eignarhlutur 
þcss í Búnaðarbankanum var kcyptur árið 2003 og allar umbcðnar upplýsingai' voru veittar. 
Einnig cr mikilvægt að fram komi að Eglo hf. upplyllti að öllu lcyli skilyröi scm fram komu í 
kaupsamningi scm undirritaður var við islenska ríkið. l>á cr mikílvægt að hafa f huga að S - 
hópurinn svoneíhdi buuð hæsta vcröið f hlutafóð og að rikið fókk kaupvoröiö að fullu grcitt. 
filhoð S -  hópsins var uintalsvcrt hærra en annarra aöilu.

líkki vnr úskiliö að crlcndir aðilar kæmu aö viðskiptunum. Á fundi einkavæðingarnefndar 28. 
ágúst 2002 var spurt hvort það brcytti stöðu S hópsins cf crlcnd aðkoma yröi aö honum. 
Ólafur Davíðsson, formaður cinkavæöingarnefndar, svaruði þvf **uð svo væri ekki, en hins 
vegar væri gcfinn plús fyrir erlenda peningð", Ummæli Ólafs voru bókuð f fundargerð.

Vilji forsvarsmanna S -  hópsins stóð til þess að fa erlenda fjármálastofnun til liðs við hópinn 
sem fjérfesti eða ráðgjafa. Franski bankinn Socióle Généralc sýndi verkcfninu nokkurn áhuga 
og ákvað í fyrstu að koma að verkcfninu scm ráðgjafi. Síðar varð brcyling á afstöðu fransku 
bankans og lýsti bankinn yfir áhuga á aö tilhcyra hópnum sem fjárfestir. bcssi áhugi kom 
fram f bréfi bankans, undirritað a f  Michael Sautter, til IISBC, dags. 4, nóvcmber 2002.

í mati IISBC bankans á mögulcgtim kaupcndum kom S hópurinn bcst út. Undirritaður 
leiknar mcð aö mat IISBC só incöal þcirra gagna sem rannsólmarnefndin hafi undir 
höndum og muni fjalla um í skýrslu sinni. Þar kcniur fram að S hópurinn hafí fcngið
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hæiri einkunn heldur cn keppinauturinn, óháð |iví hver þátttaka crlcnds aðila kynui að 
vcrða, cn um það var óvissa. í niöurslöðu I ISBC sogir m.a:

"In niukiny\ íhu usscssnwnt, the uncvrtuinfy surrounding (he involvenwnt o f  ihe 
In tm ia lia n a t ftnancíal institution(s) hus heen taken in/o accoun/ ancl it hus heen 
concludcd thut thc S-(lroup suhmission is murginally more attractive. even in the 
event that an eauitv investment hv an in ternutional finunciu l institution wouhl not be 
nart o fth e  fin a l deaL "

( rammasamkoinulagi (Ileuds of Agreemení) sem undirritað var milli einkavæðingarnclndar 
og fulltrúa S -  hópsins var gert ráð fyrir að Bgla hf. yrði ( eigu Kers hf.* Samvinnulryggingu 
og mðgulegu franska hunkans eðn nnnnrrar erlendrar (jórmálastofnunar. Síöar fóll franski 
bankinn frá þeim áformum vegna alriða sem vðrðuöu ekki viðskiptin. Ákvðrðuninn tilkynnti 
fulltrúi franska bankans á stjórnarfundi ( Kcri 11. desember 2003 (sjá fundnrgerð) og let þess 
sérstaklega gctið uð viðskiptalcgar forscndur kaupanna væru ásættanlegar þrátt fyrir aö 
greining bankans ú sambærilcgum bðnkum í Norður-Evrópu gæfi til kynna aö hægt væri að 
ljárfesta n num ósættanlegri kjörum þur en sumið hufði verið um í rummusumkomuluginu við 
íslensk stjórnvöld. Vcrðið sem islensk sljórnvðld fengu fyrir eignurhlutinn vur því goll.

í kjðlfariö tók íranski bankinn uö sér aö finnu áhugasama crlcnda fjárfesta í sinn staö, h'jórir 
cvrópskir bankar komu til álita nf hálfu Soeiéte Oénérale og vur l-Iauek & Aufhiiuscr cinn 
þeirru. Ráðgjufi einkavæðingarnefndar hjá HSBC var upplýstur um stððu mála. Að cndingu 
var niðurstaöan að velja Huuck &  Aufiiiiuser sem mcðljárlcsii og grciddi þýski bankinn tyrir 
hlutfósitt í Hglu með oiginfjArframlagÍ 1 formi reiðuljár.

Meðul gugnu sem afhcnt hufu vcriö stjórnvöldum er staðfesting frá Hauck & AufMuscr á því 
að bankinn huli útt hlut í Eglu og stuöfesting frá KPMO endurskoðunaifyrirtæki bankans í 
hýskalandi þess efnis aö bankinn hafi fært bréfin í ársreikning Mauck & Auihiiuscr á þvl 
límubili sem bunkinn áiti hlut í Bglu. Frá upphall lá fyrir af háltli þýska bankans að um 
skammtlmaljárfestingu væri uð ræða.

Miehuel Suutter, fyrrum starlsmaður Soeiótc Gónérale, kom fram fyrir hðnd Hauek & 
Aulhfluser gagnvart Eglu og sat jufnlramt ( stjórn félagsins scm fulltrúi þýska bankans frá 10. 
janíiar 2003 og fram að aðalfundi félagsins sem haldinn vur 27. mars 2004. Sauttcr var einnig 
kjðrinn uf aðalfundí Búnaðai'bankans sem cinn af fuiltruuin S — hópsins í bankuráð bunkuns, 
Síður vur Peter Qutti, iVumkvæmdustjóri og cinn eigenda Hauck & Aulhíiuser, kjðrinn í stjórn 
Bglu og stjórn Kaupþings Bimaðarbunku hf. í stuö Sauttcr.

Oftir því sem uiulirriluöur kemst næst annaöist Michacl Sautter öll samskipti fyrir hðnd Hauek 
& AuíMuser gagnvurt Kaupþingi. iJndirritaöur tók ckki þátt í samningaviöræðum þeim scm 
lýst er í bróii ncfndarinnar og enginn fulltrúi á mínum vegum vnr uöili uð |icim, Ég hafði 
ekkert innlegg í samningaviðræðtirnar og hef ckki séö |)á samningn sem sumningsnöilnr gengu 
frá s(n á milli. A f þessum sökum er ég ekki í aöstööu til að svara spurningum um samninga
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Kaupþings op Hauck & Aufliílusei*. Kf aö méi' liafn borisl upplýsingar um crta afrit af 
tölvupóslssamskiptum milli fulltrúa llauck & AulhíUisor og Kaupþings þar sem viöskiplin 
vorn til umræðu þá rekur mig ekki minni til þess. Hvorki óg nó fyrirtæki ( beinni eða óbeinni 
cipu ininni voru aðilar að samningnum. Samningarnir voru cðli múlsins samkvæmt alfarið ti 
forræöi þeirra aðila sem þá undirrituðu. I lall efni þeirrn verið tilkynningaskylt hdr á landi cða 
crlcndis þá var það hlulverk sampingsaðilanna að upplýsa um eíhi þeirra. Rótt er að tnka fram 
að fulltrímr S -  hópsins voru aklrei spuröir um fjárinðgnun l-lauck M. Aufháuser. ö ll samskipti 
við ríkiö voru í samræmi við þá samninga sem undirritaðir voru og öllum spurningum scm 
beint var að hópnum var svarað með fullnægjandi hætti.

Samkvæmt samþykktum liglu var óhcimilt að veÖselja hlutabréf fólagsins án samþylckis 
stjórnar. Beiðni utn vcðsctningu hlutaljár l'ólagsins barst aldrei til stjórnur fólagsins. Hlutafó 
Hauck & Aulhííuser var því allu tíð óveðsett, Gagnvart Liglu kom Hnuek &  Aufhtíuser ávalll 
fram scm cigandi hlutabrófanna og fór með atkvæðisrétt íyrir þá hluti innan Lighi. Samkvæmt 
kuupsamningnum við rikið ábyrgðust hlulhafar Bglti liver fyrir sig framlag sitl lil cigin Ijár 
líglu sem nauðsynlegl var til uð Ijármagna kaupin, Samkvæmt samningnum var hluthöfum 
liglu óhcimilt að fjármagna viðskiptin meö láni fríi Búnaöurbanka íslauds Itf. bað ákvæðl 
bannaði hluthöfum Cglu ckki að fjármagna viðskiptin mcð láni frá öðnim fjármálastofnuiniiii,

Scitt hluthafi ( Hglu átti ég mikilln hagsmuna að gæta af cign fólagsins I Bónaðarbankanum og 
síðar samcinuðuni banka. Reikningsfærður Itagnaður þcirrar eignar nani á tímabili u.þ.b. 70 
milljörðum króna. Svo fór að lokuin að þelr ijármuitir töpuðust cndanlcga í októhcr 2008,

fig minnist þoss ekkí að hafa hcyrt minnst á fólagið Dekhill Advisors Limitcd. fig get því 
engur upplýsingar vcitt 11111 það fólag. fig ítreka að Itvorki óg nó fyrirtæki i bcinni cða óboinni 
cigu minni voru uöilur uð sumningnum scm gcrö cr grein fyrir í bréfi nefndurinnar.

Viröinguriyilst,

Ólafur (
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RANNSÓKNAHNEFNL) ALWNGIS

Rcykjiwík 13. mars 2017

Hr. Guðmundur Hjaltason 
Lálandi 7 
108 Reykjavík.

Vítíáð er lil fyrri samskipta vegna rannsóknar sem Aiþingi samþykkti ályktun um 2. 

júní 2016 á þátttöku þýska bankans Hauck & Aufháuser Privatbanklers KGaA („Hauck & 

Aufliáuser") í kaupum á 45,8% eignarhlut ríkisins í Búnaðarbanka íslands hí.

Samkvæmt 1, mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, er sérhverjum, jafnt einstaklingum, 

stoínunum sem lögaðilum, skylt að verða við kröfu rannsóknarnefndarinnar um að láta í té 

gögn sem hún fer fram á, í 2. mgr. 7. gr. er jafnframt kveðið á um að sömu aðilum og greinir (

1. mgr. sé jafnframt skylt að verða við óskum rannsóknarnefndar um að skýra skriflega frá 

athöfnum sínum og svara skriflega fyrirspumum hennar.

I ljósi upplýsinga og gagna sem nefndin hefur aflað við rannsókn sína, og þess sem slík 

gögn og upplýsingar sýna fram á um framangreintrannsóknarefni nefndarinnar, telur nefndin 

rétt, áður en vinnu við skýrslu nefndarinnar lýkur, sbr, 1. mgr. 13. gr. laga nr. 68/2011, að leila 

eftir frekari skýringum yðar um ákveðin atriöi. Sú ósk er sett fram ineð vísan til áðurnefnds 

ákvæðis 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011.

Tilefni þessa er að gögn og upplýðingar rannsóknarnefndarinnar sýna að dagana áður 

en skrifað var undfr koupsamning Eglu hf. og annnrra lögaðila (það er hins svonefnda S-hóps) 

um kaup á hlut íslenska ríkisins í Ðúnaðarbankanum hf. 16. janúar 2003, stóð hópur manna að 

gerð tvcggja samninga varðandi hluti Hauck & Aufháuser í Eglu hf. á milli annars vegar 

Hauck & Aufliáuser og hins vegar aflandsfélagslns Welling & Partners Limited, skráðu á 

Bresku-Jómfrúaeyjum, sem Kaupþing hf. útvegaði lil að standa að samningunum. Annar 

samningurinn var svonefndur söluréttarsamnirgur (e. Pul Option Agreement) og hinn
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varöaAi veö- og tryggingaráðstafanir vegna þessarar samningagerðar (e. ricdge and Seeurity 

Agreement). í þeim hópi manna sem stóð aö gerð þessara samninga voru í íyrsta lagi nokkrir 

starfsmenn Kaupþings hí. á íslandi og dótturfélags þess, Kaupthing Luxembourg S.A. í 

Lúxemborg; í öðru menn sem rannsóknarnefndin telur ljóst að voru þar fulltTÚar Olafs 

Ólafssonar, þáverandi forstjóra Samskipa hf. og helsta forsvarsmanns S-hópsins, einkum þá 

þér sjálíur; og í þriðja lagi starfsmenn Hauck & Aufliauser, einkum þá Martin /eil, þáverandi 

forstöðumaður lögfræðideildar bankans.

Ekki verður séð að íslenska ríkið eða aðrar stofnanir þess hafi á nokkm stigi verið 

upplýst um gerð þessara samninga, efni þeirra og áhrif, sem og atvik varðandi síðari 

framkvæmd. Af gögnum sem rannsóknarnefndin hefur undir höndum verður hins vegar 

ráöið að þér hafið verið upplýstur um gerö samninganna,

Samkvæmt þeim gögnum sem rannsóknarnefndin hefur undir hðndum fólu þessir 

samningar í meginatriðum í sór að þátttaka I-lauck & Aufháuser gegnum Eglu hf. í kaupum á 

umrœddum hlut ríkisins f Búnaðarbankanum var í reynd aðeins að nafni til. 

Kannsóknarnefndin telur ekki verða annað ráðið af þessum gögnum en að fjárfesting Hauck 

& Auíháuser í gegnum Eglu hf. í, og slðar með sama hætti eignarhald á, hiutum í 

Búnaðarbankanum hafi vegna ákvæöa fyrrgreindra samninga aöeins verið lil málamynda og 

tímabundið. Þá verður ekki annað séð af sömu gögnum en að þýska bankanum hafi veriÖ 

tryggl skaðleysi af þátttöku sinni í þessum viðskiptum, hann hafi enga fjárhagslega áhættu 

tekið með þeim og fjárhagslegir hagsmunir bankans aí þeim hafi takmarkast viö þóknun sem 

samið var um samkvæmt samningunum en öll hagnaðarvon af umræddum hlutum í F.glu hf. 

þess í stað verið áskilin gagnaðila bankans að samningunum, það er fyrrgreindu aflandsfélagi, 

Welling & Fartners Limited.

Kétt er að fram komi að rannsóknarnefndin hefur einnig undir höndum gögn sem 

varpa ljósi á síðari framkvæmd fyrrgreindra tveggja samninga samkvæml eíni sínu og 

ráðstafanir sem þeim tengdust, meðal annars af hálfu starfsmanna Kaupþings hí, og 

Kaupthlng Bank Luxembourg S.A. Má þar einkum nefna viðskipti milli Hauck & Aufháuser 

og Welling & Fartners Limited með umrædda hluti í Eglu hf. sem fóru fram á grundvelli 

ákvæða samninganna á næstu misserum eftir gerð þeirra og fjárhagalegt uppgjör sem að 

endingu álli sér stað á hagnaði aflandsfélagsins vcgna þeirra viðskipta.
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í væntanlegri skýrslu rarmsóknameíndarinnar um rannsókn sina verður gerö grein 

fyrir framangreindum ntvikum og tengdunt atvikum í samræmi við fyrirliggjandi gögn og 

upplýsingar rannsóknamefndarínnar.

í Ijósi þess sem aö íraman er rakið cr óskaö eftir að þer upplýsið rannsóknamefndina 

um eftirfarandi atriöi og svariö neðangreindum spumingum, sbr. 2, mgr. 7, gr. laga nr. 

168/2011;

1. Hvers vegna voru þessir samningar geröir?

2. Hver átti frumkvæði að gerð þeirra?

3. Hver eða hverjir áttu einkurn þátt ( að ákveða megineíni þessara tveggja 

samninga, sbr. lýsingu á því liér á undan, eða lögðu það fyrst til?

4. Hvers vegna hefur aldrei verið upplýst opinberlega um efni samninganna ug 

aðkomu Kaupþings hf.?

5. Hvaða aðilar báru í reynd og endanlega þá fjárhagslegu áhættu af 

viðkomandi hlutum í Eglu hf. sem Hauck & Aufháuser hefði ella borið án tilkomu 

samninganna tveggja og hverjir nutu þess fjárhagslega ávinnings af viðskiptum með 

viðkomandi hluti í Eglu hf. sem Hatiek & AufhSuser hefði annars á sama hátt fallið í 

skaut?

Ef þeir aðilar sem báru áliættuna og áttu rétt til ávinningsins voru lögaöilar er 

óskað eftir að þér upplýslð um hvort yður sé kunnugt um hvaða einstaklingar stóðu 

að baki þeim lögaðilum. Ef yður er ekkí kunnugt um eöa rekur ekki minni til þess 

hvaða lögaðilar eða einstaklingar nutu endanlöga fjárhagslegs ávinnings af 

umrœddtim viðskiptum er óskað eflir að þér upplýsið um hvaða lögaöilar eða 

einstaklingar var við undirbúning og gerð snmninganna fyrirhugað að myndu njóta 

slíks ávinnings ef einhver yrði.

6. Nutuö þér sjálfur íjárhagslegs ávinnings af þeim viðskiptum með 

viðkomandí hluti í Eglu hf. sem áttu sérstaö á grundvelli samninganna á misserunum 

eftir gerð þeirra?
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7. Þekklð þér til aflandsfélags með heitinu Dekhill Advisors Limited, skráð 

á Bresku-Jómfniareyjum 25, júll 2005? Ef og að því marki sem svo kann aö vera óskar 

nefndin þess að þér gerið i meginatriðum grcin fyrir vitneskju yðar um það félag. 

Einkum er þá áll við, eí því er að skipta, í fyrsta lagi hvaða einstaklingar séu eða hafi 

veriö raunverulegir eigendur þess (sem sagl endanlega, þ. á m, þá hugsanlega í 

gegnum aðra lögaðila) eða kynnu á öðrum grundvelli að vera éða hafa verið haghafar 

að eignum félagsins og i öðru lagi að þér upplýsíð nefndina um allar þðer ráöstafanir á 

eignum félagsins sem þér kann að vera kunnugt um.

Yður er hér meö veittur frestur til kl, 15:00 mánudaginn 20. mars nk. lil senda skriflegt 

svar við þessu bréfi á netfangið ki«irtAn,b iorevin.Nstin rna.is. Þar sem Alþingi hefur ályktað að 

rannsókn nefndariitnar skuli Ijúka svo fljótt sem verða má, sbr. ályktim Alþingis frá 15. 

desember 2016 um breytingu á ályktun Alþingis nr. 40/145, um rannsókn á erlendri þátttðku í 

kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka fslands hf. o.fl., verða ekki veittir frekari freslir lil 

að svara þessu bréfi.

Hafi svar yðar við bréfi nefndarinnar ekki borist iruian þessa frests mun 

rannsóknarnefnd Alþingis líta svo á að þér hafið kosiö að svara ekki bréfinu. Árétta ber að þar 

sem fyrirspurnum rannsóknarnefndarlnnar er beint til yðar persónulega og þær lúta að 

viinisburði um tnálsalvik sem þér hafið upplifað a( eigin raun væníir nefndin þess að þér 

imdirritið í eigin nafni svarbréf yðar til nefndarinnar enda væri annað, að mali nefndarinnar, 

ekki í samræmi við áðurnefnt ákvæði 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011 sem fyrirspurnir 

nefndarinnar byggjast á eða önnur ákvæðí sðmu laga sem varða upplýsingaöflun og 

upplýsingagjöf til rannsóknarnefndar. Berist svar undirritað af öðrum en yður mun nefndin 

því ekki eiga annan kosl en að líta svo á að þér hafið þar með kosið að svara ekki bréfi 

nefndarinnar.

Vakin er athygli á að ákvæði 4. mgr. 10. gr. Iaga nr. 68/2011 mælir fyrir um 

undantekningar frá m.a. skyldum til að afhenda gögn eða veita upplýsingar samkvsemt 7. gr. 

sömu laga. Líkt og komið hefur fram byggjast ofangreindar fyrirspurnir neíndarinnar á 2. mgr.

7. gr. Vfsað er nánar til ákvæða 4. mgr. 10. gr. laganna að þessu leytí.



Virðingarfyllst,

f.h. rai\n8Óknamefnd Alþingis 

tro jð rgv ins^& t/
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* S *Wjartan Bjan

Birt mars 2017, kl. 

Guðmundur Hjaltason



Rannsóknamefnd AIþingis 
Austurstræti 14 
101 Rcykjavík

Scnt mcð tölvupósti á nctiángið kiartan.bion’vinssoná/trna.is

Roykjavfk, 20. mars 2017

Efni: Skýi inga*’ (u ió m u iu la r  fl ja llasunai' vió b ré li  dags 13. mnr.s sl.

Visað cr til brófs þíns þnr sem óskað er cl’tir frekari skýringum undirritaðs um tiltckin atriöi á 
þátttðku þýskn bankans Hauck & Aufhftuser Privatbankiers KGaA ( kaupum á 45,8% 
eignarhlut ríkisins í Bónaðarbanka Islands hf. mcð vísan 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011.

Um cr að ræða viöskipti scm áttu sór stað fyrir um 14 árum síöan. Þrátt týrir bciðnir þess efnis 
hafa gögn málsins ckki vcrið afhent. Erindum Iðgmanns mlns þar scm óskaö hefur vcrið cftir 
afhcndingu gagnanna hefur ekki einu sinni veriö svarað. Eðli málains samkvæmt cr aðgangur 
að gögnum málsins grundvallarforsenda þess að unnt sc að veita sem glcggstar upplýsingar 
um málið cn hafa bcr í huga aö iangt cr um liðið frá þvf að viðskiptin fóru fram. Aðgangur að 
gögnum cr cinnig forsenda þess að unnl sé að ganga úr skugga um að lýsing 
rannsóknarnefndar á málsatvikum sé rétt, í þessu bréfi er stuðst viö fullyrðinar i bréfi þínu frá
13. mars 2017 en þar sem langt er utn liðið frá þvf að atburðir þessir gcrðust og gögn sem 
tengast þessum viöskiptlim eru ekki í liöndum Eglu hf. þá verður að skoöa svör undirritaðs í 
því Ijósi

Mikilvægt er að í’ram komi að cngum blekkingum var beitt gagnvart ríkinu þcgar cignarhlutur 
þess í Búnaðarbankanum var keyptur árið 2003 og allar umbcðnar upplýsingar lagðar á 
borðið. Einnig cr mikilvægt að fram komi að Egla hf. uppfyllli að öllu Icyti skilyrði sem fram 
komu i kaupsamningi scm undirritaður var við íslenska ríkið. Þá cr mikilvægt að hafa i liuga 
að S - hópurinn svoncfndi bauö hæsta verðið I hlutaféö og að ríkið fékk kaupveröið aö fullu 
greitt. Tilboö S -  hópsins var umtalsvert hærra en annarra aðila.

Ekki var áskilið að crlcndir aðilar kæmu að viðskiptunum. Á fundi einkavæðingarnefndar 28. 
ágúst 2002 var spurt hvort það breytti stöðu S -  hópsins eí' erlend aðkoma yrði að honum. 
Ólafur Davíðsson, formaður cinkavæðingarnel'ndar, svaraði þvi "aö svo væri ekki. en hins 
vegar væri gefinn plús íyrir erienda peninga1*. Ummæli Ölafs voru bókuð í fundargerð 
fundarins,

Vilji fbrsvarsmanna S -  hópsins stóð til þess að fá erlenda fjármálastofhun til liðs við hópinn 
sem fjárfesti cöa ráðgjal'a. Franski bankinn Sociétc Générale sýndi vorkcfninu nokkum álutga 
og ákvað ( fyrstu að koma að vcrkcfninu scm láögjafl, Síðar varð breyting á afstöðu franska 
bankans og lýsti bankinn yfir áhuga á aö tilheyra hópnum sem fjárfeslir.



Einkavscðingarnefnd fókk til liðs við sig erlendan ráðgjafa til aðstoöar og var breski bankinn 
IISBC fenginn til vcrksins, í mati HSBC bankans á mögulegum kaupendum kom S 
hðpurinn best út. Undirritaöur reiknar með aö mat HSBC sé mcðal þeirra gagna scm 
rannsóknarncfndin hati undir höndum og muni fjnlla um I skýrslu sinni. Þar komur fram 
að S -  hópurinn hafí fengiö hærri einkunn hcldur en keppinauturinn, óliáö því hver 
þúttiaka erlends aöila kynni að verða, cn um þaö var óvissa. í niðurstööu HSBC segir m.a:

In  making the assessment, the uncertainty m rrounding  the invotvement o f  the 
in ternalional Jinancia l instiiutíon(s) has been taken into account and it has heen 
concluded that the S-Group submission is m areinallv more attraciive, even in the 
event that an ec/u ity investnient hy an in lernalional fhum cinl institution woutd not he 
part o fthe  fnm l dea i

í rammasamkomulagi (Heads o f  Agrccmcnt) sem undirritað var milli einkavæöingarnelhdar 
og fulltrúa S -  hópsins var gcrt ráð fyrir að Egla hf. yrði í cigu Kers hf„ Samvinnulrygginga 
og mögulega franska bnnkans eða unnarrar crlcndrar Qármálastofnunur. Síðar féll franski 
bankinn frá þeim áformum vcgnn atriða scm vörðuöu ckki viðskiptin. Ákvörðunina tilkynnti 
fulltrúi franska bankans á stjómarfundi i Keri 11, dcscmber 2003 og lét þess sérstaklcga getið 
að viðskiptalcgar forscndur kaupanna væru ásættanlegar.

Þá cr rétt að þaö ltomi fram aö veröið sem íslcnsk stjórnvöld fcngu fyrir eignarhlutinn var 
gott.

Í kjölfarið tók fninski bankinn að sér að fínna áluigasama crlenda íjárfesta í sinn stað. Fjórir 
evrópskir bankar komu lil álita af hálfli Sociétc Qénérale til að fylla skarö bankans og var 
ráðgjaíi einkavæðingamefndar lijá HSBC upplýstur um stöðu mála. Síðar var undirritaður 
upplýstur um að Ilauck &  Aufhiluser heíði álniga á að koma að kaupunum að frumkvæði 
Soeiéte Générale, Varð þaö að endingu niðurstaðan og greiddi |)ýski bankínn lyrii' hlutafé sitt 
( Eglu mcö eiginfjárframlagi í formi reiðufjár.

Mcðal gagna sem aflicnt hafa vcrið stjórnvöldum er staðfcsling frá Ilauck & Aufliiíuser á j)v( 
að banklnn hafí átt hlut í Eglu og staöfesting frá KPMG endurskoðunarfyrirtæki bankans í 
hýskalandi þcss efnis að bankinn hafi færl bréfin ( ársrcikning Hauck & AufhSuser á þvl 
tímabili sem bankinn átti hlui ( Eglu. Frá upphafi lá fyrir af hálfu þýska bankans að um 
skammtlmafjárfcstingu væri að ræða,

Micliacl Sautter, fyrrum starfsmaður Soeiéte Généralc, kom fram fyrir hönd Ilauck & 
Aulhiiuser gugnvart Eglu og sat jafnframt I stjórn félagsins sem fulltrúi þýska bankans frá 10. 
janíiar 2003 og fram aö aöalfundi félagsins scm haldinn var 27. mars 2004. Sautter var cinnig 
kjörinn af aöalfundl Ðúnaðarbankans scm einn af fulltrúum S -  hópsins I bankaráð bankans. 
Siðar var Peter Gatti, fiamkvæmdastjói'i og einn cigcndu Ilauck &  Aufháuser, kjörinn I stjórn 
Eglu og stjórn Kaupþings Búnaðarbanka hf. í stað Sautter.



Eftir |)ví scm undirrilaður kemst næsl annaðist Michael Sauttcr till samskipti fyrir hðnd I lauck 
éfc Aufliíluser gagnvarl Kaupþingi. Við lestur bréfs þlns frá 13. mars s.l. riflaðist upp aö líklega 
var undirrituöum kunnugt um viöræöur milli þýska bankans ug Kaupþings, Hugsunlega hati 
ég veriö cc. I tölvupóstssamskiptnm milli aðila og jnt'nvcl veitt álit á samningsdrög. Mikilvægt 
er hins vegar að hafa í huga að ég haföi ekkert umboð til að koma fram fyrir hönd annars 
hvors samningsaðilans við samningsgerðina. Samninga þá sctn samningsaðilar gcngu frá sín á 
milli hef ég ckki sóð. Af þessum sökum er cg ekki í aðstööu til aö svara spurningum um 
samninga KaupþingS og Hauck & AufMuser. Samningamir voru eðli málsins samkvæmt 
alfarið á Ibrræði þeiitu aðila sem þá undirrituöu. Hafl eí’ni þeirra vcrið tilkynningaskylt hér á 
landi cða erlendis þá var það hlutverk samningsaöilanna að upplýsa um efni þeirra. Rétt er að 
taka fram nð fulltvúar S -  hópsins voru aldrei spuröir um Qáimögnun Ilauck & Auflifluser. ö ll 
samskipti við rikið voru I samræmi við þá samninga sem undirritaðir voru og öllum 
spurningum sem beint var að hópnum var svarað meö fullnægjandi hætti.

Samkvæmt samþykktum Eglti var óheimilt að vcðsetja hlutabréf félagsins án samþykkis 
stjórinir. Beiðni um veðsetningu hlutafjár félagsins barst aldrci til stjórnar félagsins þann tíma 
sem ég gegndi starfi hjá félaginu. Hlutafé Hauck & Aufhtiuser var þvl alla tlö óveðsctt. 
Gagnvart Eglu kom Hauek & Auíliáiiser ávalli fram sem eigandi hlutabréfanna og fór mcð 
atkvæöisrétt fýrir þá hluti innan Eglu. Samkvæmt kaupsamningnum við rlkið ábyrgöust 
hlutliafar Eglu hver fyrir sig frumlag sitt (il eigin tjár Eglu scm nauðsynlegt var til að 
tjármagna kaupin. Samkvæmt samningnum var hluthöfum Eglti óheimilt að fjármagna 
viöskiptin meö láni frá Búnaðarbanka íslands hf. Þaö ákvæði bannaöi hluthöfum Egiu ckki að 
fjánnagnn viöskiptin mcð láni frá öðrum Ijármálastofnnnum.

Undirritaður naut ekki (járhagslegs ávinnings af viðskiptunum.

Ég minnist þess eklti aö hafa heyrt um félagið Dekhill Advisors Limitcd, Ag get því engar 
upplýsingar veitt um það félag.

Rétt c r að taka fram  aö lokum að er ég mætti tii skýrskitöku fyrir héraðsdómi i fcb rú a r s.l. 
samkæmt beiöni voru ekki borín undir mig nein gögn er varöa þær spumingar, sem l'rnm 
korna í tilvlsuðu bréfí þlnu eða óg spuröur spurninga er varða þau.
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RANNSÖKNARNEFND ALWNGIS 

Reykjðvík 13, mars 2017

Hr. Hreiöar Már Sigurösson 
Lúxemborg

Vísaö er til fyrri samskipta vegna rannsóknar sem Alþingi samþykkti ályktun um 2. 

júní 2016 á þátttöku þýska bankans Hauck & Aulhðuser Privatbankiers KGaA („Ilauck & 

Aufháuser") í kaupum á 45,8% eignarlilut ríkisins í Búnaöarbanka íslands hf.

Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, er sérhverjum, jafnt einstaklíngum, 

stoínunum sem lögaöilum, skylt aö verða viö kröfu rannsóknarnefndarinnar um að láta í lé 

gögn sem hún fer fram á. f 2. mgr. 7, gr. er jafnframt kveðiö á um að sömu aðilum og greinir í

1. mgr. sé jafnframt skylt að verða við óskum rannsóknamefndar um að skýra skriflega frá 

athöfnum sinum og svara skriflcga fyrirspurnum hennar.

í Ijósi upplýsinga og gagna sem nefndin hefur aflaö við rannsókn sína, og þess sem slík 

gögn og upplýsingar sýna fram á um framangreinl rannsóknarefni nefndarinnar, telur nefndin 

rétt, áður en vinnu við skýrslu nefndarlnnar lýkur, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 68/2011, að leita 

eflir frekari skýringum yöar um ákveöin atriði. Sú ósk er setl fram með vísan til áðurnefnds 

ákvévöis 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011.

Filefni þessa er að gögn og upplýsingar rannsóknarnefndarinnar sýna aö dagana áður 

en skrifað var undir kaupsamning F.glu hf. og annarra lögaðila (það er hins svonefnda S-hÓps) 

um kaup á hlut íslenska ríkisins í Búnaðarbankanum hf. 16. janúar 2003, stóö hóptir manna aö 

gerð tveggja sanxnmga varöandi hluti Hauck & Aufháuser í Eglu hf. á milli annars vegar 

Hauck &z Aufháuser og hins vegar aflandsfélagsins Welllng & Partners Limited, skráðu á 

Bresku-Jómfrúaeyjum, sem Kaupþing hf. útvegaði til aö standa að samnlngunum, Annar 

samningurinn var svonefndur söluréttarsamningur (e, Pul Option Agreement) Og hinn 

varöaði veð- og tryggingaráðstafanir vegna þessarar samningagerðar (e. Pledge and Security 

Agreement). I þeim hópi manna sem stóð að gerð þessara samninga voru í fyrsta lagi nokkrir 

starfsmenn Kaupþings h/. á íslandi og dótturfélags þess, Kaupthing Luxembourg S.A. f



RANNSÓKNARNF.FN I) ALMNC!S

Lúxemborg; í ööru lagi menn sem rannsóknarnefndin 101111* ljóst að voru þar fulltrúar Ölafs 

Ólafssonar, þáverandi forstjóra Samskipa lif. og helsla forsvarsmanns S-hópsins, einkum þá 

(iuöm undur Iljaltawon, þáverandi framkvæmdastjóri hjá Samskipum hí.; og í þriðja lagi 

starfsmenn Hauek & Aufliáuscr, einkum þá Martin Zcil, þáverandi forstöðumaöur 

lögfræðideildar bankans,

F.kki verður séð aö íslenska ríkiö eða aörar stofnanir þess hafi á nokkru stigi verið 

upplýst um gcrö þcssara samninga, efni þcirra og áhrif, sem og atvik varðandi síðari 

framkvæmd þeirra.

Samkvæmt þcim gögmun vSem rannsóknarncfhdin hefui' undir höndum fólu þessir 

sanmingar í meginatriðum í sér að þátttaka Hauck & Aufháuser gcgnum Fglu hf. í kaupum á 

umræddum hlut ríkisins í Búnaðarbankanum var í reynd aðeins að nafni tii. 

Rannsóknamefndin telur ckki vcrða annaö ráðið af þessum gögnum en aö fjárfesting Hauek 

& Aufháuser í gegnum Fglu hf. í, og síöar með sama hætti eignarhald á, hlutum í 

Búnaöarbankanum hafi vegna ákvæöa fyrrgreindra samninga aöoins verið til málamynda og 

tímabundið. Þá vcrður ckki annað séð af sömu gögnum cn að þýska bankanum hafi verið 

tiyggt skaðleysi af þátttöku sinni í þessum viðskiptum, hann hafi cnga fjárhagsloga áhaettu 

tckið mcð þeim og fjárhagslcgir hagsmunir bankans af þeim hafi takmarkast vjð þóknun scm 

samið var um samkvæmt samnnigunum en öll hagnaðarvon af umræddum hlutum í Eglu Iif. 

þess I stað veriö áskilin gagnaðila bankans að samningunum, það er fyrrgreindu aflandsfélagi, 

Wclling & Partners Limited.

Rétt er að fram komi aö rannsóknarncfndin hcfur cinnig undir höndum gögn scm 

varpa ljósi á síöari framkvæmd fyrrgreindra tveggja samninga samkvæmt efni sinu og 

ráðstafanir scm þeiin tengdust, mcðal annans af hálfu starfsmanna Kaupþings hf. og 

Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Má þar einkum nefna viðskipti milli Hauck & Aufliáuser 

og Welling & Partners Limited með umrædda hluti í Fglti hf. sem fóru fram á grundvclli 

ákvæöa samninganna á næstu misserum e/tir gerð þeirra og fjárhagslégt uppgjör sem að 

endingu átti sérstaö á hagnnði aflanclsfclagsins vcgna þeirra viöskipta.

I væntanlcgri skýrslu rannsóknarncfndarinnar um rannsókn sína verður gerö grein 

fyrir framangrcindum alvikum og tengdum atvikum í samræmi viö fyrirliggjandi gögn og 

upplýsingar rannsóknarncfndarinnar.
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Þér voruð aðstoðarforstjóri Kaupþinge hf. á þessuni líma. Gögn rannsóknarnefndar 

sýna að yður var kunnugt um gerö þessara samninga og átluð einnig þátt í ráðstöfunum sem 

tengdust gerð þeirra, svo sem lánafyrirgreiðslu Kaupþings hí. að fjárhæö um 35 miJljónir 

Bandaríkjadala til aflandsfélagsinsog sendingu sömu fjármtma (il Hauck & Aufhauser af hálfu 

aflandsfélagsins i samræmi við ákvæði fyrrgreindra samninga.

í Ijósi þess sem að framan er rakið er óskað eftir aö þér upptýsið nefndina með skriflegu 

svari, sbr. óðurnefnt ákvæði 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, um eftirfarandi atriði:

1. Hvers vegna voru þessir samningar gerðir?

2. Hver átti frumkvæöi að gerð þeirra?

3. Hvernig kom þátttaka Kaupþings hf. í gerð þeirra til, það er hverjir af hálfu

fálagsins tóku ákvörðun um þaö (hér er átl við hvort heldur starfsmenn eða 

hluthnfa), um það bil hvenær var hún fyrst afróðin og þá meö hvaða nánari 

hætti?

4. Hver eöa hverjir áttu einkum þátt í að ákveða meginefni þessara tveggja

samninga, sbr. lýsingu á því hér á undan, eða lögðu það fyrst til?

5. Höfðu þáverandi stjórn Kaupþings hí. og/eða sUerstu hluthafar félagsins 

vitneskju um gerð samninganna og þá fjárhagslegu fyrirgreiðslu sem Kaupþing 

hf. veitti samkvæint framangreindu í beinum tengslum við gerð þeirra? Hf svo, 

hvaöa einstaklingar þá?

6. I Ivers vegna hefur aldrei verið upplýst opinberlega um efni samninganna og 

aðkomu Kaupþings hf.?

7. I Ivaða aðilar báru í reynd og endanlega þá fjárhagslegu áh»ttu af viðkomandi 

hlulum í Eglu hf. sem Hauck & Aufháuser hefði ella boriö án dlkomu 

samninganna tveggja og hverjir nutu þess fjárhagslega ávinnings af viðskiptum 

moð viðkomandi hluti í Eglu hf. sem I lauck & Aufháuser heföi annars á sama 

hátt fallið í skaut?

Hf þeir aðilar sem báru áhættuna og áttu rétt til ávinningsins voru lögaðilar er 

óskað eflir aö þér upplýsiö um hvorl yöur sé kunnugt um hvaða einstaklingar
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stóðu oð baki þeim lögaðilum. Ef yður erekki kunnugt um eða rekur ekki miruii

1,1 þess hvaða lögaöilarcöa einstaklingar nutu endanlega fjárhagslegs ávinnings 

af umræddum viðskiptum er óskað eftir að þér upplýsið um lwaða lögaðilar 

eða ein$taklmgar var við undirbúning og gerð samninganna fyrirhugað að 

myndu njóta slíks ávinnings ef einhver yröi.

8. Nutuð þér sjálfur fjárhagsiega ávinnings af þeim viöskiptum með viðkomandi 

hlLiti í Eglu hf. sem áttu sér stað á grundvelli samninganna á misserunum eftir 

gerð þeirra?

9. Þekkiö þér (il aflandsfélags með heitinu Dekhill Advisors Limiled, skráð á 

Bresku-Jómfniareyjum 25. júlí 2005? Ef og að því marki sem svo kann að vera 

óskar nefndin þess að þér gerið i meginatriðum groin fyrir vitneskju yðar um 

það félag. Einkum er þá átt við, ef því er að skipta, í fyrsta lagi hvaða 

einstaklingar séu eða hafi verið raunverulegir eigendur þess (sem sagt 

endanlega, þ. á m. þá hugsanlega í gegnum aðra lögaðila) eða kynnu á öðrum 

grundvelli að vera eöa hafa verið haghafar að eignum félagsins og í öðru lagi 

að þér upplýsiö nefndina um allar þær ráðstafanir á eignum félagsins sem yður 

karrn að vera kurtnugt um.

Yður er hér með veittur frestur til kl. 15:00 mánudaginn 20. mars nk. til senda skriflegt 

svar víð þessti bréfi á netfangiÖ ki.irtan.hioruviiv^^Mi^Tiia.iN. Þar sem Alþingi hefur ályktað að 

rannsókn nefndarinnar skuli Ijúka svo fljótt sem verða mé, sbr. ályktun Alþingis frá 15. 

desember 2016 um breytingu á nlyktun Alþingis nr. 40/145, um rannsókn á erlendri þátttöku í 

kaupum á 45,8% eignarhlut i Búnaðarbanka íslands hf. o.fl., verða ekki veittir frekari frestir lil 

að svara þcssu bréfi.

Hafi svar yðar við bréfi nefndarinnar ckki borist ínnan þessa frests mun 

rannsóknamefnd Alþingis lita svo á að þér hafið kosið að svara ekki bréfinu. Árctta ber að þar 

scm fyrirspurnum rannsóknarncfndarinnar er beint (il yflar persónulcga og þær lúta aö 

vilnisburði um málsatvik sem þér hafið upplifað af cigin raun væntir nefndin þcss að þér 

undirritið í cigin nafni svarbrcf yðar til nefndarlnnar enda væri annað, nð mati nefndarinnar, 

ekki í samræmi við áðurnefnt ákvæöi 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011 scm fyrirspurnlr 

ncfndarinnar hyggjast á cða önnur ákvæði sömu laga sem varða upplýsingaöflun og
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upplýsingagjöf til rnnnsóknarnc'fnílíii*. Berist svar undirritað af öðrum en yðlir mun nofndin 

þvf ekki dgð annan kost en að líta ksvo á að þér hafið þar með kosiö að svara ekki bréfi 

nefndarinnar.

Vakin er áthygli á að ákvæði 4, mgr. 10. gr. lnga nr. 68/2011 mælir fyrir um 

undantekningar frá m.a. skyldum til að aflienda gögn eða veita upplýsingar samkvæmt 7. gr. 

sömu laga. L.ikl og komið hefur íram byggjastofangremdar fyrii'spumir nefndarinnar á 2. mgr.

7. gr. Vísað er nánar til ákvæða 4. mgr. 10. gr. lagarvna að þessu leyti.

Virðingarfyllst/

b ir t  mars 2017, ki.

Hreiðar Már Sigurðsson
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Kannsóknarncfnd Alþingis 
I lóraösdómi Reykjavíkur 
Dómhðsinu við Rækjnrtorg 
101 Rcykjavík

Sent með rafrænum hætti á nelfangið kiartan.hioru\ in.sson<v/rna.is

Reykjavik, 20. mars 2017

Efni: Svar viö bréfi dags. 13. ntnrs sl.

Vísaö cr ti! ofangrcinds bréfs þar scm óskað er eflir íVekari skýringum undirritaðs um ákvcðin 
atriði á þátttöku þýska bankans Hauck & Authöuscr Privatbankiers KOaA í kaupum á 45.8% 
eignarhlut ríkisins i BúnaÖarbanka íslands hf. meft vlsan til 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011.

Spurningarnar varða lánaviðskipti scm áttu sér staö fyrir um 14 órum síðan. Undirritaöur mætti 
30. janúar sl. til skýrslugjafar hjá ncfndinni og svaraði spunúnguin hennar eflir besta minni. 
Rngin gftgn voru þá borin undir mig né hafði óg aðgang aö þeim til uppriíjunar fyrir 
skýrslutftkuna.

Viö lestur á bréfl nefndarinnar frá 15. mars sl. riQaðist citthvaö upp um lánavíðskiptin. Sem 
lyrr er mér þó ætlaö að svara spurningum um máliö án þcss aö geta stuðst við gftgn. lif markmið 
ncfndarinnar cr að upplýsa hvcrs vegnu var gengiö lil þcssara viðskipta og hvaða sjónarmiö 
lágu þar uð baki er undarlegt að gftgn sóii ekki Iftgð IVam til að hægi só að rilja upp hvað var 
gerl og Iwers vegna. En vonandi fæ cg cinhvcrn tímann skýringu á því hvers vcgna 
Rannsóknarnefndin hcfur ákvcðiö að haga störfltm sínum meö þessum hætti, Þar scm 
undirritaður hcfur ckki fcngiö neinn aögang aft gftgnum mðlsins er óhjákvæmilcgt aft gcra 
fyrirvara viö lýsingu málsatvika í brófinu. Þá liggur ckkcrt fyrir hvorl lýsing málsatvika byggi 
á undirrituðum skjölum cðn hvorl vcrið só að draga ðlyktanir af ótVágcngnum skjftlum.

UndiiTÍtaður var aðstoðarforstjóri Kaupþings hf. á þeim tíma sem máli skiptir. Um starfscmi 
Kaupþings gihu lftg nr. 161/2002 um Ijármálalyrirtæki. í 58. gr. þeirra laga scgir;

58, gr, Þawuirskylda.
Sfj(»iiarmcnn jj(hmúlu/yrirlœki$> fnuhkvœtrulustjúrar, endurskotkndur, star/smtmn ng 
hverjir ju 'ir  sem tuka aó sér verk Iþágu fyrirtækisins eru hundnir þagnarskyldu um allt 
j)aó scm Jjeir Já vltneskju um vió Jramkvæmd starfa sins og varóar vióskipta- cóa 
elnkamálefni vióskipfamcuvuiþess, ncma skylt sc aó vcita upplýsingur sumkvœmt lögum, 
Þagnarskyldan hclsf jfó tt láfió sé a/ star/i.

Knupþing átti ekki aökomu að einkavæðingu Búnaðorbanka íslands og var ckki aðili að kaupum 
á hlut ríkisins í bankanum. Eftgum samkvæmi var óhcimih að upplýsa um lánoviðsktpti



Kaupþings við fólagiö Wclling & Purlners Limitcd á þaft við bæöi þcgar lánift var vcitl og einnig 
slðar cins og skýrt cr kveðið á utn i 58. gr. laga um IjármálafyrirtækL Er undirritaður mætti til 
skýrslugjatár l\já nefndinni mundi cg ekki eftir aðkomu Kaupþings að þessum lánaviðskiptum. 
Eftir því scm óg scm bcst vcit cn gct þó ckki fullyrt án þcss að skoða gögn var lánið scm spurl 
cr 11111 síöar cndurgrcitt að fullu með vöxtum og þóknununi. Aökoma Kaupþings að þessurn 
lánaviðskiptum var hvorki ócðlileg né ólögmæt, Kaupþing var ljárfcstingarbanki á þeim tlma 
þcgar lánið var vcitt cn hlulverk slíkra banka er meðal annars að fjármagna veröbréfakaup.

fig tcl óhætt að fullyrða að óg liafi aldrci heyrt minnst á félagiö Dckhill Advisors Limitcd fyrr 
cn I bréll nefndarinnar.

Undirritaður naut ekki Ijárhagslcgs ávinnings af viðskiptunum,

Að öðru leyti treysti ég mér ckki til að svara spumingum nefndarinnar vcgna þess tfma scm 
liðinn cr frá þcssum atburðum án þcss aö hafa fullan aðgang að gögnum málsins.
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Rcykjavík 13. mars 2017

Hr. Sigurður Einarsson 
Þórsgötu 7 
101 Rcykjavik.

Vísað er til fyrri samskipta vegna rannsóknar sem Alþingi samþykkti ályktun um 2f 

júní 2016 á þátltöku þýska bankons Hauck & Auíhíiuscr Privatbankiers KGaA („llauck & 

Aufliauser") í kaupum á 45,8% eignarhlut ríkisins í Búnaöarbanka íslands hf*

Samkvæmt 1, mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011/ er sérhverjum, jafnt einataklinguitt/ 

stofnunum sem lögaðilum, skylt að verða við kröfu rannsóknarnefndarinnar um að Iáta í té 

gögn scm hún fer fram á. f 2. mgr. 7, gr. er jafnframt kveðið á uiti að sömu aðilum og grcínir í

1. mgr. só jafnframt skylt að verða við óskum raitnsóknamefndar um að skýra skriflcga frá 

athöfnum sínum og svara skriflega fyrirspumum hennar.

I Ijósi upplýsinga og gagna sem ncfndin hefur oflað við rannsókn sína# og þess sem slík 

gögn og upplýsingar sýna fram á um framangreint rannsóknarefni nefndarinnar, telur nefndin 

rétt, áðttr en vinnu við skýrslu nefndarinnar !ýkur# sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 68/2011, að leita 

eftir frekari skýringum yðar um  ákveðin atiiði. Sú ósk er sett fram með vísan til áðurnefhds 

ákvæðis 2. mgr. 7, gr. laga nr. 68/2011.

Tileíni þessa er að gögn og upplýsiitgar rannsóknarnefndarinnar sýna að dagana áður 

en skriíað var undir kaupsamnirtg Eglti hf. og annarra lögaðila (það er hins svonefnda S-hóps) 

um kaup á hlut íslenska ríkisins i Búnaðarbankanum hf, 16. janúar 2003. stóð hópur manna að 

gerð tveggja samninga varðandi hluti Hauck & AufhMuser í Eglu hf. á milli annars vcgar 

Hauck & Aufháuser og hins vegar aflandsfélagsins Welling & Partners Umited, skráðu á 

Bresku-Jómfrúarcyjum, sem Kaupþing hf. útvcgaði til að standa að samningunum. Annar 

samningurinn var svonefndur söluréttarsamningur (e. Put Option Agreement) og hinn 

vnrðaðí vcð- og tryggingaráðslafanir vegna þcssarar somningagcrðar (e. Pledge and Sccurity 

Agreement). í þeim hópi manna scm stóð að gerö þessara samninga voru í íyrsta lagi nokkrir 

starfsmcnn Kaupþings hf. á íslandi og dótturfélags þess, Kaupthing Bank Luxembourg S.A. i 

Lúxemborg; ( öðru lagi mcnn sem rannsóknarncfndin telur Ijóst að voru þar fulllrúar Ólafs
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Ólafosonar, þáverandi forstjóra Samskipa Iif. og helsta forsvarsmaruis S-hópsins, einkum þá 

Guðmundur Hjaltason, þáverandi framkvæmdastjóri hjá Samskipum hf.; og í þriðja lagi 

starfsmenn Hauck & AufhSuser, einkttm þá Martin Zeil, þáverandi forstöðumaður 

lögfræðidcildar bankans.

líkki verður séð að íslenska ríkið eða aðrar stofnanir þess hafi á nokkru sligi verið 

upplýst um gerð þcssara samninga, cfni þeirra og áhrif, sem og atvik varðandi síðari 

framkvæmd þeirra.

Samkvæmt þeim gögnum scm rannsóknarnefndin hefur undir höndum fólu þessir 

satnningar i meginatriðum í sér að þátttaka Hauck &. Aufhöuser gégnum Hglu hf. í kaupum á 

umræddum hlut rfkisins í Búnaðarbankantun var í rcynd aðeins að nafni til. 

Rannsóknarnefndin telur ekki verða annað ráðið af þcssum gögnum en að fjárfesting Hauck 

& Aufháuser í gegnum F.glu hf. í, og sfðar mcð sama hætti eignarhald á, hlutum í 

Búnaðarbankanum hafi vegna nkvæða /yrrgreindra samninga aöcins verið til málamynda og 

tímabundið. Þá verður ekki annað séð af sömu gögnum en að þýska bankanum hafi verið 

iryggt skaðlcysi af þátttöku sinni í þcssum viðskiptum, hann hafi cnga fjárhagslega áhættu 

tckið með þeim og fjárhagsleglr hagsmunir bartkans af þeim hafi takmarkast við þóknun scm 

samið var um samkvæml samningunum en öll hagnaðarvon af umræddum hlutum í Eglu hf. 

þcss í staö vcriö áskilin gagnaðila bankans að samningunum, það cr fyrrgreindu aflaildsfélagi, 

Wclling & Partners Limited.

Rétt cr aö fram komi að rarmsóknarnefndin hefur einnig undir höndum gögn sem 

varpa Ijósi á sfðari framkvæmd fyrrgreindra tvcggja samninga samkvæml efni sínu og 

ráðstafanir scm þeim tengdust, mcðal annars aí hálfu starfsmanna Kaupþings hf. og 

Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Má þar einkum ncfna viðskipli nnilli Hauck & Aufliauser 

og Wclling & Partners Limited incð umrædda hluti i Hglu hf. sem fóru fram á grundvelli 

ákvæða samninganna á næstu misserum eftir gcrö þeirra og fjárhagslegt uppgjör scm að 

endingu átti sérstaö á hagnaði aflandsfélagsins vegna þeirra viðskipta.

I væntanlegri skýrslu rnnnsóknarncfndarinnar um rannsókn sína verður gcrð grein 

íyrir framangreindum atvikum og tengdum atvikum í samræmi við fyrirliggjandi gögn og 

upplýsingar raitnsóknamefndarinnar.
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Þéi' voruð forsljöri Kaupþirvgs Iif. á þessum tíma. Gögn rannsoknarnclndar sýna að 

yður voru veitlor upplýsingar um gerð þessara samninga.

i Ijósi þess sem að framan er rakiö er óskað eftir að þér upplýsið nefndina með skriflegu 

svari, sbr. áðurnefnt ákvæði 2. mgr, 7, gr. laga nr. 68/2011, um eflirfarandi alriöi;

1. I Ivers vegna voru þessír samningar gerðir?

2. Hver átti frumkvæði að gerð þeirra?

3. Hvemig kom þátttaka Kaupþings hf. í gerð þeirra til, það er hverjlr af hálfu

félagsins lóku ákvörðun um það (hér er átt við hvort heldur starfsmenn eða

hluthafa), um það bil hvenær var hún fyrst afráðin og þá meö hvaða nánari

hætli?

4. Hver eða hverjir áttu einkum þátt í að ákveða meginefni þessara tveggja 

samninga, sbr. lýsingu á því hér á undan, eða lögðu það fyrst lil?

5. Höfðu þáverandi stjórn Kaupþings hf, og/eða stærstu hluthafar félagsins 

vitneskju um gerðsamninganna og þá fjárhagslegu fyrirgreiðslu sem Kaupþing 

hf. veitti samkvæmt framangreindu í beínum tengslum við gerð þeirra? Ef svo, 

Iwaða einstaklingar þá?

6. Hvers vegna hefur aldrei verið upplýst opinberlega um efni samninganna og 

aðkomu Kaupþings hf.?

7. Hvaða aðilar báru í reynd og endanlega þá fjárhagslegu áhættu af viðkomandi 

hlutum í Eglu hf. sem Hauck & Aufháuser hefði ella borið án tilkomu 

samninganna tveggja og hverjir nutu þess fjárhagslega ávinnings af viðskiptum 

með viðkomandi hluti í Eglu hf. sem I lauck & Aufltðuser hefði annars á sama 

hátt fallið ( skaul?

Ef þeir aðilar sem báru áhættuna og áttu rétt til ávinnlngsins voru lögaðilar er 

óskaö eftir að þér upplýsið um hvort yður sé kimitugt um hvaöa einstakllngar 

stóðu aö baki þeim lögaðilum. Ef yður er ekki kunnugt um eða rekur okki minni 

lil þesshvaða lögaðilar eða einstoklingar nutu endanlega fjárhagslegsávinnings 

af umræddum viöskíplum er óskað eftir að þér upplýsið um hvaða lögaðilar
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fða einstakllllgar var við undirbúning og gerð samninganna fyrirhilgað að 

myndu njóta slíks ávlrtnings ef einhver yrði.

8. Nutuö þér sjálfur fjárhagslegs ávinnings aí þeim viðskiptum með viðkomandi 

hluti í Eglu hf. sem áttu sér stað á grundveili samninganna á misserunum eftir 

gerð þeirra?

Þekkið þér til aflandsfélags með heitinu Dekhill Advisors Limited, skráð á 

Bresku-Jómfrúareyjum 25. júlí 2005? Ef og að því marki sem svo kann að vera 

óskar nefndin þess að þér gerið í ineginatriðum grein fyrir vitneskju yðar um 

það félag. Einkum er þá átt við, ef því er að skipta, í fyrsta lagi hvaða 

einstaklingar séu eða hafi verið raunverulegir eigendur þess (sem sagt 

endanlega, þ. á m. þá hugsanlega í gegnum aðra lögaðila) eða kynnu á öðrum 

grundvelli að vera eða hafa verið haghafar að eignum félagsins og í ööru lagi 

að þér upplýsiö neíndina um allar þær ráðstafanir á eignum félagsins sem yður 

kann að vera kiuinugl um.

Yður er hér með veittur frestur til kl. 15:00 mánudaginn 20. mars nk. til senda skriflegt 

svar við þessu bréfi á netfangið ki.n lan.hior’’.vinsson rn.i.i-,, Þar sem Alþingi hefur ályktað að 

rannsókn nefndarinnar skuli Ijúka svo fljótt sem veröa má, sbr. ályktun Alþingis frá 15. 

desember 2016 um breytingu á ályktun Alþingis nr. 40/145, um rannsókn á erlendri þátttöku i 

kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka íslands hf. o.fl., verða ekki veittir frekari frestir til 

að svara þessu bréfi.

Mafi svar yðar við bréfi nefndarinnar ekki borist innan þessa frests mun 

rannsóknamefnd Alþingis líta svo á að þér hafið kosið að svara ekki bréfinu. Árétta ber að þar 

sem fyrirspurnum rannsóknamefndarinnar er bcint til yðar persónulega og þær lúta að 

vitnisburðí um málsatvik sem þér hafið upplifað af eígin raun væntir nefndin þess að þér 

undirritið í eigin nafni svarbréf yðar lil nefndarinnar enda væri annað, að mati nefndarinnar, 

ekki í samicvmi við áðumefiU ákvæði 2. mgr. 7. gr. laga m\ 68/2011 sem fyrirspurnir 

nefndarinnar byggjast á eða önnur ákvæði sömu laga sem varða upplýsingaöflun og 

upplýsingagjöf til liUinsóknarnofndar, Berist svar undirritað af öðrum en yöur mun nefndin 

þvi ekki ciga annan kost en að líta svo á aö þér haíiö þar með kosið að svara ekki bréfi 

nefndarinnar.
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Vakin er athygli á að ákvæði 4. mgr. 10. gr. laga ni\ 68/201) mælir fyrir um 

undantekningar frá m.a. skyldum til að afhenda gögn eða veita upplýsingar samkvæmt 7. gr, 

sömu laga. Líkt og komið hefur fram byggjast ofangreindar fyrirspurnir nefndarinnar á 2, mgr. 

7. gr. Vísað er nánar til ákvæða 4. mgr. 10. gr. laganna að þessu leyti.

Virðingarfyllst,

f.h. rannsóknamefndar Alþingis

%

rni Bjorgvinsson^kjartan Bja

Birt mars 2017, kl.

Sigurður Einarsson



Rannsóknarncfncl Alþingis
b.t, Kjnrtans Bjnnia Björgvinssonar, hcraðsdóinara
Héraösdómi Reykjavíkur
Lœkjartorgi
101 Reykjavík

Rcykjavík, 20. mars 2017

Efni: Svör vegna bréfs dags. 13. mars sl.

Ég hef móttekiö bréf þitt dagsett 13. mars 2017. í bréfinu cr vísaö til laga um skyldu til aö 
aílienda gögn til ncfndarinnar. Ég hcf engin gögn aö afhcnda.

Atvik þau sem eru til umfjöllunur áttu sér stað fyrir meíra cn 14 árum. Ég hcf mætt til 
skýrslugjafar fyrir rannsóknamefndinni og svarað þar spurningum þínum eins og minni mitt og 
vitneskja stóö til. Engin gögn voru þá iögð fram af þinni hálfu sem gátu skýn fyrir mér að 
hverju væri vcriö að lcita. Ég hef þvl ckki átt kost á þvl aö staöreyna hvort lýsing málsatvika í 
bréfi þínu sé rétt.

í bréfinu eru rakin atvik scm ciga að hala átt sér staö eða ckki átt sér stað. Nöfnum einhverra 
aflandsfélaga cr slcngt fiam. Yjað að því aö einhverjir aðilar hafi komiö aö einhverjum 
viðskiptum fyrir 14 árum síðan. Að mér luifi verið vcittar upplýsingar o.s.frv. Sem fyrr cru mér 
cngin gögn sýnd af hálfu ncfndarinnar. Því miöur gct ég ekki aðstoöaö nefndina við uö svara 
þeim spurningum scm að mér cr beint. Mig rckur ckki ininni til þcirra aflandsfélaga sem nefnd 
cru í bréfi þlnu. Um starfserni bankans giltu rcglur um bankalcynd. Kaupþing var eins og þú 
væntanlega hefur lcsiö þér til um umsvifamikill aöilí í viðskiptum, bæði lónaviöskiptum og 
afleiðuviðskiptum. Ég vil leyíá mér að fullyröa að þau viöskipti hatl ætíð fariö aö lögum þess 
tlma er þau áttu sér stað, -þrátt fyrir dóma um m.a. Al Thani viðskiptin scm þú ert væntanlcga 
sammála mér um að stenst enga skoöun.

Ég gct fullyrt við þig að ég naut ckki ávinnings af þcim viðskiptum scm lýst cr ( bréfi þínu. Þá 
gct ég upplýst þig um að ég vcit ekki annað en að hinn þýski banki I-Iauck & Auflifiuser hafi 
vcriö hluthafi í Búnaðarbankanum og slöar ( samcinuöum banka Kuupþings Búnaöarbanka hf. 
í gegnum eignarhald í félaginu Eglu hf. Fulltrúi þýska bankans var eflir samciningu bankanna 
kjörinn ( bankaráö Kaupþings Búnaðarbanka og sinnti skyldum sínum vcl í stjórn bankans.

Ég vil aö lokum nota þetta lækifæri til þcss aö lýsa undrun og vonbrigöum með þau vinnubrögð 
scm þú hefur notað f þessu máli. Eg mætti á þinn l'und í Héraðsdómi Rcykjavíkur. að 
viöstöddum héraösdómara, þar sem ég leitaöist við að svara þeim spurninguni sem þú beindir 
til mín. Þar var ckki cinu orði minnst á þau gögn sem er nú vitnað til í bréfi þínu frá 13. mais 
sl. Þessi gögn virðast vera ástæöan fyrir skipun nefndarinnar. Sú fyrirætlan þln að skila skýrslu 
á grundvelli gagnanna án þcss aö halá einu sinni kynnl þau eða borið undir mig vekur hjá mér 
ótta um aö rannsóknin sé hrcin sýndarmennska og væntanlegar niðurstöÖur í skýrslu þinni hafi 
verið fyrir fram ákvcönar.

Viröingarfyllst, 

Sigurour Einar.sson
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Reykjavík 13. mnrs 2017

Hr. Steingrímur Kárason 
Lúxemborg

Vísaö er til fyrri samskipta vcgna rannsóknar sem Alþingi samþykkti ályktun um 2. 

júní 2016 á þátttöku þýska bankans Hauck & Aufhðuser Rrivatbankiers KGaA („Hauck «Sr 

AufMuser") i kaupum á 45,8% eignarhlut ríkislns í Búnaðarbanka íslands hf.

Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, er sérhverjum, jafnt einstaklingum, 

stofnunum sem lögaðilum, skylt að verða við kröfu rannsóknamefndarinnar um að láta í té 

gögn sem hún fcr fram á. I 2. mgr. 7. gr. cr jafnframt kveðið á um að sömu aðilum og greinir í

I. mgr. sé jafnframt skylt að vcrða við óskum rannsóknamefndar um að skýra skriflega frá 

athöfnum sínum og svara skriflega fyrirspurnum hennar.

í Ijósi upplýsinga og gagna sem nefndin hefur aflað við rannsókn sína, og þcss sem slik 

gögn og upplýsingar sýna fram á um framangreint rannsóknarefni nefndarinnar, telur nefndin 

rétt, áður cn vinnu við skýrslu nefndarinnar lýkur, sbr. L mgr. 13. gr. laga nr. 68/2011, að leita 

eftir frekari skýringum yðar um ákveðin airiði. Sú ósk er sett fram meö vísan lil áðumefnds 

ákvæðis 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011.

Tilefni þessa er að gögn og upplýsingar rannsóknarnefndarinnar sýna að dagana áður 

en skrifað var undir kaupsamning Eglu hf. og annarra lögaðila (það er hins svoneínda S-hóps) 

um kaup á hlut Islenska rikisins í Búnaðarbaitkanum hí. 16. janúar 2003, stóð hópur manna að 

gerð tveggja samninga varðandi hluti Hauck & Aufhiiuser í Eglu hf. á mllll annars vegar 

Hauck & Aufháuser og hins vegar aflandsfélagsins Welling & Partners Limited, skráðu á 

Bresku-jómfrúaeyjum, sem Kaupþing hf. útvegaði til að standa að samningunum. Annar 

samningurinn var svonefndur söluréttarsamningur (e. Put Option Agreement) og hinn 

varðaði voð- og tryggingaráðstafanir vegna þessarar samningagerðar (e. Pledge and Security 

Agreement), í þeim hópi manna sem stóð aö gerð þessara samninga voru í fyrsta lagi nokkrir 

starfsmenn Kaupþings hf. á fslandi og dótturfélags þess, Kaupthing Luxembourg S.A, i 

Lúxemborg; í öðru lagi menn sem rannsóknarnefndin telur Ijósl að voru þar fulltrúar Olafs
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Ólafssonar, þávcrandi forstjóra Samskipn hf. og helsta forsvaramanns S-hopsins, einktim þa 

Guðmundur Hjaltason, þáverandi framkviemdastjóri lijá Samskipum hf.; og i þriðja lagi 

starfsmenn Hauck & Auíháuscr, einkum þá Martin Zeil, þóverandi forstöðumaöur 

lögfræðidcildar bankans.

likki verður séö að fslenska ríkið cða aðrar stofnanir þess hafi á nokkru stigi vcrið 

upplýst um gerð þcssara samninga, cfni þeirra og áhrií, sem og atvik varðandi síðari 

framkvæmd þeirra.

Samkvæmt þeim gögnum scm rannsóknarncfndin hefur undir höndum fólu þcssir 

samningar í mcginatriðum i sér að þátttaka Hauck & Aufháuser gcgoum Eglu hf. í kaupum á 

umræddum hlut rfkisins í Btmaðarbankanum var í rcynd aðcins að nafni HI. 

Rannsóknarnefndin tclur ckki verða annað ráðið af þcssum gögnum cn að fjárfcsting Hauck 

& Aufháuscr í gegnum Eglu hf. í, og siðar mcð sama hætti eignarhald á, hlutum í 

Búnaðarbankanum hafi vegna Akvæða fyrrgrcindra samninga aðelns verið til málamynda og 

timabundið. Þá verður ckki annað scð af sömu gögnum cn að þýska bankanum hafi vcrið 

tryggt skaölcysi nf þátttöku sinni í þcssum viðskiptum, hann hafi cnga íjárhagslega áhættn 

lckið með þeim og fjárhagslcgir hagsmunir bankans af þeim hafi takmarkast viö þóknun scm 

samið var um samkvæml samningunum en öll hagnaðarvon af umræddum hlutum í Eglu hf. 

þcss í staö verið áskilin gagnaðila bankansað samníngunum, þaðer fyrrgreindu aflandsfólagi, 

Welling Sz Partners Limited.

Rétt cr að fram komi að rarmsóknarncfndin hefur einnig undir höndum gögn scm 

varpa ljósi á sfðari framkvæmd fyrrgrcindra tveggja samninga samkvæmt efni sínu og 

ráðstafanir scm þcim tengdust, meðal annars af hálfu slarfsmanna Kaupþings hf. og 

Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Má þar einkum neína viðskipti milli Hauck & AufhSuser 

og Welling & Partncrs Limited með umrædda hiuti í Eglu hf. sem fóru fram á grundvelli 

ákvæða samninganna á næstu misserum cftir gerð þeirra og íjárhagslcgt uppgjör sem að 

endingu álli sér stað á hagnaði aflandsfélagsins vcgna þeirra viðskipta.

í væntanlegri skýrslu rannsóknarncfndarinnar um rannsókn sfna verður gerð grcin 

fyrir framangreindum alvikum og tengdum atvíkum f samræmi við fyrirliggjandl gögn og 

upplýsingar rimnsóknarncfndarinnar.
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Þér voruð yfirmaður áhættustýringar Kaupþings hf. á þessum tima. Gögn 

raiinsóknarnefndar sýna að yður var kunnugt um gerð þessara samninga og áltuð cinnig þátl 

í ráðstöfunum sem tengdust gerð þeirra, svo sem lánaíyrirgreiðslu Kaupþings hf. aö fjórhcCð 

um 35 milijónir Bandarikjadala til aflandsfólagsins.

í Ijósi þess sem að framan er rakiö er óskað eftir að þér upplýsið nefndina með skriflegu 

svari, sbr. áöurnefnt ákvæðl 2, mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, um eftiríarandi atriði:

1. Hvers vegna voru þessir samningar gerðir?

2. Hver átti frumkvæði að gerð þeirra?

3. Hverníg kom þátttaka Kaupþings hf. í gerð þeirra lil, það er hverjir af hólfu 

félagsíns lóku ákvörðtm um það (hér er átt við hvort heklur starfsmenn eða 

hluthafa), um það bil hvenæt’ var hún fyrst afróðin og þó með hvaða nánari 

hætti?

4. Hver eða hverjir áttu einkum þátt í að ókveða meginefni þessara tveggja 

samninga, sbr. lýsingu á þvi hér á imdan, eða lögðu það fyrst til?

5. Höfðu þóverandi stjórn Kaupþings hf. og/eða stærstu hluthafar félagsins 

vitneskju um gerð samninganna ogþá fjárhagslegu fyrirgreiðslu sem Kaupþing 

hf, veilli samkvæmt framangreindu í belnum tengslum við gerð þcirra? Ef svo, 

hvaða einstaklingar þá?

6. I Ivers vegna hefur aldrei verið upplýst opinberlega um efní samninganna og 

aðkomu Kaupþings hf.?

7. Hvaða aðilar báru ( reynd og endanlega þó íjárhagslegu áhættu af viðkomandi 

hlulum i Eglu hf. sem Hauck & Aufháuser hefði ella borið án tilkomu 

samninganna tveggja og hverjir nutu þe.s.s íjórhagslega ávinnings af viðskiplum 

með viðkomandi hluti í Eglu hf. sem Hauck &. Aufháuser hefði annars ó sama 

hátl fallið i skaut?

F.f þeir aðilar sem báru áhættuna og áttu rétt tíl ávinningsins voru lögaðilar er 

óskað eftir að þér upplýsið um hvort yður sé kunnugt um hvaða einstaklingar 

stóðu að baki þeim lögaðilum. Ff yður erekki kunnugtum  eða rekurekki minni



lil þcss hvaða lögaðilareða einstaklingar nuiu endanlega fjórhagslegs ávinnings 

af umræddum viðskiptum er óskað eftir að þér upplýsiö um hvaöa lögaðilar 

eða einstakliiigar var viö tmdirbúning og gerð samninganna fyrii’hugað að 

myndu njóta slíks ávinnlngs eí einhver yrði.

8. Nuluð þér sjólfur fjárhagslegs ávinnings af þeim viðskiptum með viðkomandi

hluti í Eglu hf. sem áttu sér stað á grundvelli samningartna á misserunum eftir

gerð þeirra?

9. Þckkið þér til aflandsfélags með heitinu Dekhill Advísors Limited, skráö á

Bresku-Jómfrúareyjum 25. júlí 2005? Ef og að því marki sem svo kann að vera

óskar nefndin þess að þér gerið í meginatriðum grein fyrir vitneskju yðar um 

það félag. Einkum er þá átt viö, ef því er að skipta, í fyrsta lagi hvaða 

einstaklingar séu eða hafí verið raunverulegir eigcndur þess (sem sagt 

endanlegn, þ. á m. þá hugsanlega í gegnum aðra logaöíla) eða kynnu á öðrum 

grundvelli að vera eða hafa verið haghafar að eignum félagsins og i öðru lagi 

að þér upplýsið nefndina um allar þær ráðstafanir á eignum félagsins sem yður 

kann að vera kunnugt um.

Yður er hér með veittur frestur til kl. 15:00 mánudaginn 20. mars nk. til senda skriflegt 

svar við þessu bréfi á netfangið Kij9rtan.bjory.vin.sson<» nja.is* Þar scm Alþingi hefur ályklað að 

rannsókn nefndarinnar skuli Ijúka svo fljótt sem veröa má, sbr. ályktun Alþingis frá 15. 

desember 2016 um breytingu ó ályklun Alþingis m*. 40/145, um rannsókn á erlendri þátttöku í 

kaupum á 45,8%eignarhlut í Bimaðarbanka fslands hí. o.fk, verða ekki veittir frekari frestir til 

að svara þessu bréfi.

Hafí svar yöar við bréíi nefndarinnar ckki borist innan þessa frests mun 

rannsóknarncínd Alþingis líta svo á að þér hafið kosið að svara ekki bréfinu. Árétta ber að þar 

sem fyrirspurnum rannsóknarneíndarinnar er beint til yðar persónulega og þær lúta að 

vitn isburði um málsatvik som þér hafið upplifað af eigin raun  væntir nefndín þess að þér 

undirritið í eigin nafni svarbréf yðar til nefndarinnar enda væri annað, að mati nefndarlnnar, 

ekki í samræmi við áðurnefnt ókvæði 2. mgr. 7, gr. laga nr. 68/2011 sem fyrlrspurnir 

nefndarinnar byggjast á eða önnur ákvæði sömu laga sem varða upplýsingaöflun og 

upplýslngagjöf lil rannsóknarnefndar. Berist svar uildirrilað af öftrum en yður mun nefndin
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því ekki eiga ai\nan kost en að líla svo á að þér haíið þar meö kosið að svara ekki bréfi 

nefndarirtnar.

Vokin er othygli á að ákvæöi 4. mgr. 10. gr. laga nr. 68/2011 mælir fyrir um 

undanlekningar frá m.a. skyldum til að aíhendo gögn eðo veita upplýsingor samkvœmt 7. gr. 

sömu logo, Líkt og komið hefur fram byggjasl ofangreindar fyrirspumlr nefndorinnar á 2. mgr. 

7. gr, Vfsað er nónor til ákvæða 4. mgr. 10, gr. laganna að þessu leyti.

Virðingarfyllst,

■»V

ífh. rannsólmarnefndOT Álþingis 

Kjartan Bjami Björgvinsson

B ir t  mars 2017, kl.

Stelngrímur Károson



Lúxemborg 20, mors 2017

KJartan Bjarni BJörgvínsson 
Rannsóknarnefnd Alþlngls

Sú samantckt og þær upplýslngar sem þú lætur mér f té í brófi þfnu dagsettu 13, mars 2017, breyta 
ekkl því að ég man ckkl meö nelnní vissu eftlr tilgrelndum, meintum gjörnlngum og trcystj mér því 
ekki til að svara með tilhlýðllcga árelöanlcgum hættl þeim spurningum som þú setur fram f lok bréfs 
þfns.

Spurning númcr 8 er þó undantckulng en ég tel mlg, meö fullri vlssu, geta fullyrt að sjálfur hcf ég 
aldrel notið fjárhogslogs ávinnings ðf vlðsklptum mcð hlutabréf Eglu hf,, hvort sem þaii vlöskipti 
kunna að hafa tengst tllgrelndum melntum gjörningum cða ekki*

Virðingarfyllst,

Steingrímur Kárason



RANNJSÓKNARNEFND ALhlNGIS

Reykjavík 13. mars 2017

Hr. Bjarki D iego 
Lálandi 5 
108 Reykjavík,

Vfsað er til fyrri samskipta vegrta rannsóknar sem Alþingi samþykkti ályktun um 2. 

júní 2016 á þátttöku þýska bankans Hauck & Aufl'tSuser Privatbankiers KGaA („Hauck & 

Aufl’iíiuser") í kaupum á 45,8% eignarhlut iikisins í Biinaöarbanka íslands hf,

Samkvæmt 1* mgr. 7. gr, laga nr. 68/2011, er sérhverjum, jafnt einstaklingum, 

stofnunum sem lögaöilum, skylt aö verða víð kröíu rannsóknarnefndarinnar um aö láta í té 

gögn sem hún fer fram á. I 2, mgr. 7. gr. er jafníramt kvcðið á um að sömu aðilum og greinir í

1. mgr. sé jafnframl skylt að verða við óskum nmnsóknarnefndar um aö skýra skriflega frá 

athöfnum sfnum og svara skriflega fyrirspurnum hennar.

í Ijósi upplýsinga og gagna scm neíndin hefur aflað við rannsókn sína, og þess scm slík 

gögn og upplýsingar sýna fram á um framangreint rannsóknarefninefndarinnar, telur neíndin 

rétt, áður en vinnu við skýrslu nefndarinnar Iýkur, sbr. 1. mgr. 13, gr. laga nr. 68/2011, að leita 

cftir frekari skýríngum yðar um ákveðin atriði. Sú ósk er selt fram með vísan til áöumefnds 

ákvæðis 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011.

Tilefni þessa er aö gögn og uppiýsingar rannsóknarnefndarinnar ,sýna aö dagana áður 

cn skrifað var undir kaupsamning Eglu hf. og annarra lögaðila (þuð cr hins svonefnda S-hóps) 

um kaup á hlut íslenska ríkisins í BúnaÖarbankanum hf. 16. janúar 2003, stóð höpur manna að 

gerö tveggja samninga varðandi hluti Hauck & Aufháuser í F.glu hf. á mílli annars vegar 

Hauck & Aufhauser og hins vcgar aflandsfélagsins Welling & Partners Limited, skráðu á 

Bresku-Jómfrúareyjum, sem Kaupþing hf. útvegaöi til að standa að samnlngunum. Annar 

samningurinn var svonefndur söluréttarsamningur (e. Put Option Agreement) og hinn 

varðaði veö- og tryggingaráðstaíanir vegna þessarar samningageröar (e. Pledgc and Sccurity 

Agreement). í þeim hópi manna sem stóö að gerð þessara samninga voru í fyrsta lagi nokkrir
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starfsmenn Kaupþíngs lif. fi Íslandí og dótturfélagti þess, Kaupthing Luxembourg S.A. i 

Lúxemborg; í öðru lagi menn scm rannsóknarnefndin telur ljóst að voru þar íulltTuar Olafs 

Ólofssonar, þávcrandi forstjóra Samskipa hf. og hclsta forsvarsmanns S-hópsins, elnkum þá 

Guðmundur Hjaltason, þáverandi fromkvæmdastjóri hjá Samskipum hf.; og í þriðja lagi 

starfsmenn Hauck & AufhSuser, einktun þá Martin Zeil, þáverandi forstöðumaður 

lögfræðideildar bankans.

Ekki verður sóð að íslenska rikið eða aðrar stofnanlr þess hafi á nokkru stigi verið 

upplýst um gerð þcssara samninga, efni þeirra og áhrif, sem og atvik varöandi slöari 

íramkvæmd þcirra.

Samkvæmt þeim gögnum sem rannsóknarnefndin hefur undir höndum fólu þessir 

samningar í meginalriöum í sér að þáltlaka Hauck & Aufháuser gegnum Eglu hf. í kaupum á 

umræddum hlut ríkisúts í Búnaðarbankanum var í rcynd aðeins að nafni til. 

Rannsóknarnefndin telur ekki verða annað ráðið af þessum gögnum en að fjárfesting Hauck 

& Aufháuser í gcgnum Eglu hf. í, og síðar með sama hætti eignarhald á, hlulum í 

Búnaðarbankanum hafi vegna ákvæöa fyrrgrelndra samninga aðeins vcrið til málamynda og 

tfmabundið. Þá vcrður ekki annað sóð aí sömu gögnum en að þýska bonkanum hafi vcrið 

tryggt skaðleysi af þátttöku sinni í þessum viðskiptum, hann hafi enga fjárhagslega áluvltu 

tekið með þeim og fjárhagslegir hagsmunir bankans af þeim hafi takmarkast við þókntm scm 

samið var um samkvæmt samningunum en öll hagnaðarvon aí umræddtun hlutum í Eglu hf. 

þess í stað verið áskílin gagnaðila bankans að samningunum, það er fyrrgreindu aflandsfélagi, 

Welling & Partners Limited.

I þessum gögnum kemur jafnframl íram að þér voruð á meðal þcirra starfsmanna 

Kaupþmgs hí, sem önnuðust gerð umræddra samninga.

Rétt cr að fram komi að rannsóknamefndin hefur einnig tmdir höndum gögn scm 

varpa ljósi á síðari framkvæmd fyrrgreindra tveggja samninga samkvæmt efni sfnu og 

ráðstafanir sem þeim tengdust, meðal annars af hálfu starfsmanna Kaupþings hf. og 

Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Má þar einkum nefna viðskipti milli Hauck & Aufháuser 

og Welling & Partners Limited með umrædda hluti í Eglu hf. sem fóru fram á grundvelli 

ákvæða samningarma á næstu misserum eftir gerð þeirra og fjárhagslegt uppgjör sem að 

endingu álti sér stað á hagnaði aflandsfélagsins vegna þeirra viðskipta.
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I viuntímlegri skýrslu raraisóknaniefndarinnar um rannsókn sína verður gerð grein 

íyrir framangreindum atvikum og tengdum atvikum í samræmi við fyrirliggjandi gögn og 

upplýsingar rannsóknamefndarinnar

í ljósi þess sem að íraman er rakið er óskoð eftir að þór upplýsið nefndina með skriflegu 

svari, sbr. áðurnefnt ákvcuði 2, mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, um cftirfarondi atriði:

1. H vers vegnn vo ru  þessir sam ningar gerðir?

2. Hver álli frumkvæöi að gerð þeirra?

3. H vern ig  kom  þ á tttak a  K aupþings hf. í gerö þcirra  lil, það er hveijir af hálfu  

felagsins tóku ákvöröun  um  það (hér e r á tt við h v o rt h c ld u r starfsm enn eða 

h lu thafa), um  það  bil hvenæ r var h ún  fyrst afráöin  og þá m eö hvaða nánari 

hæ tti?

4. Hver eða hverjir áttu einkum þátt í að ákveða meginefni þcssara tvcggja 

samninga, sbr. lýsingu á því hór á tmdan, eða lögðu það fyrst til?

5. Höfðu þáverandi stjórn Kaupþings hf. og/eða stærslu hluthafar félagsins 

vitneskju um gerð samninganna og þá fjárhagslegu fyrirgreiðslu scm Kaupþing 

hf, veitti samkvæmt framangreindu í bcinum tengslum við gcrð þeirra? Ef svo, 

hvaða einstaklingar þá?

6. i lv ers  vcgna h efu r aldrei verið upp lýst opinberlega um  cfni sam ningarm a og 

aðkom u K aupþ ings hf.?

7. Hvaða aðilar báru I reynd og endanlega |?á fjárhagslcgu áhaettu af viðkomandi 

hlutum í Eglu hf. sem Hauck & Aufháuscr hefði ella boríð án tilkomu 

samninganna tveggja og hverjir nutu þess íjárhagslega ávinnings af viðskiptum 

með viðkomandi hluti i Eglu hf, sem Hauck & Aufháuser hefði annars á sama 

hátt fallið I skaut?

Ef þeir aðllar sem báru áhættuna og átlu rétt til ávinningsins voru lögaðilar er 

óskaö eftir að þór upplýsið um hvort yður só kunnugt um hvaöa einstaklingar 

stóðu að baki þeim lögaðilum. Ef yður cr ekki kunnugt um eða rekur ekki mínni 

lil þess hvaða lögaðilar cða einstaklingar nutu cndanlega fjárhagslcgs ávmnings
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af um neddum  viðskiptum cr óskað eftir að þór upplýsið um hvaðn lögaðilar 

cöa einstaklingar var viö undirbúning og gerö samninganna fyrirhugað að 

myndu njóta slíks ávinnings ef einhver yrði.

8. Þekkið þér til aflands/élags með heitinu Dekhill Advisors Limited, skrdð á 

Breaku-Jómfrúareyjum 25. júlí 2005? Ef og að því marki sem svo kann aö vera 

óskar nefndin þess að þér gerið í meginatriðum grein fyrir vitneskju yöar um 

það félag. Binkum er þá átt við, ef því er að skipta, í fyrsta lagi hvaða 

cinstaklingar séu eöa hafi veriö raunverulegir eigendur þess (sem sagt 

cndanlega, þ. á m. þá hugsanlega í gegnum aðra lðgaðila) eða kynnu á öðrum 

grundvelli að vera oða hafa verlð haghafar að eignum félagsins og í öðru lagi 

aö þér upplýsið nefndina um allar þcer ráðstafanir á eignum félagsins sem yður 

kann að vera kunnugt um.

Yður er hér með veittur frestur til kl. 15:00 mánudaginn 20. mars nk. til senda skriflegt 

svar við þessu bréfi á netfangið kfartan.hjorKvmsson^ rnii .is, Þar sem Alþingi hefur ályklað að 

rannsókn nefndarinnar skuli Ijúka svo fljóll sem verða má, sbr. ályktun Aiþingis frá 15. 

desember 2016 um breytingu á ályktun Alþingis nr. 40/145, um rannsókn á erlendri þátttöku í 

kaupum á 45,8% eignarhlut í hiínaðarbanka íslands hf. o.fl., verða ekki veittir frekari frestir til 

að svara þessu bréfi,

Hafi svar yöar við bréfi nefndarinnar ekki borist innan þessa frest.s mun 

rannsóknamefnd Alþingis líta svo á að þér hafið kosið að svara ekki bréfinu. Arétta ber að þar 

sem íyrirspumum rannsóknamefndarinnar er beint lil yðar persónulega og þær lúta að 

vitnisburði um málsatvlk sem þér hafið upplífað af eigin raiui væntir nefndin þess að þér 

undirritiö í eígin naíni svarbréf yðar til nefndarinnar enda væri annað, að mati nefndarinnar, 

ekki í samrcemi við áðumefnt ákvæði 2. mgr, 7. gr* laga nr. 68/2011 sem fyrirspumir 

nefndarinnar byggjast á eða önnur ákvæði sömu laga sem varða upplýsingaöflun og 

upplýsingagjöf til rannsóknamefndar. Berist svar undirritað af öðrum en yöur mun nefndin 

því ekki eiga annan kost en að líla svo á að þér hafið þar með kosið að svara ekki bréfi 

nefndarinnar.

Vakin er athygli á að ákvæði 4, ntgr. 10. gr. laga nr. 68/2011 mælir íyrir um 

undantekningar frá m.a, skyldum lil að aí’henda gögn eða veita upplýsíngar samkvæint 7, gr.



sömu laga. Líkl og komið hefur fram byggjast ofangreindar fyrirspumirnefndarinnar á 2. mgi\ 

7. gr. Vísað er nánar til ákvæða 4. mgr. 10. gr. laganna að þessu leyti.

Virðingarfyllst,

4\h. rannsóknwrnefndar AÍpingis

Kjartan Bjarni Björgvinsson

Birt„ mars 2017, kl.

Bjarki Diego



Kjartan Bjarni Björgvinsson

From:
Sent:
To:
Subject:

Bjarki Diego <bjarki@bba,is> 
mánudaggr, 20. mars 2017 14:47 
Kjartan Bjarni Björgvinsson 
Svarbréf viö bréfi RNA, dags, 13, mars sl.

Sæll Kjartan,

Vlsað er til bréfs rannsóknarnefndar Alþlngis þar sem óskaö er eftir skriflegum svörum vlð tilgrelndum spumingum, 
með vlsan tll ákvæða 2. mgr, 7. gr. laga nr. 68/2011,

í bréflnu er m.a. vlsað til tveggja samninga, annars vegar svonefnds söluréttarsamnlngs (e. Put Option Agreement) 
og hins vegar samnings sem á að varða veð- og tryggingarráðstafanir (e. Pledge and Security Agreement), og tekið 
fram að ég sé meðal þeirra starfsmanna Kaupþings hf. sem eigl að hafa annast gerð umræddra samninga, svo vísað 
sé til þess sem fram kemur I bréfinu.

Ekki er hins vegar útskýrt nánar með hvaða hætti aökoma mln á að hafa verið að gerð umræddra viðskiptasamninga 
eða hvers efnis þeir eru, há hafa umræddir viðsklptasamningar ekki verið bornir undir mlg eða ég fenglö frekarl 
upplýsingar um samningana eða aðdraganda gerðar þelrra en fram koma I fátæklegri lýsingu I bréfinu.

Eftir þvl sem næst verður komist á samningagerð vegna umræddra viðsklptasamninga að hafa átt sér stað fyrir 
rúmurn 14 árum síðan, en ætla má að frá þeim tlma hafi ég með ýmsum og mlsmunandi hætti komlð að gerð og 
yfirferð nokkur þúsunda vlðskiptasamninga, I starfi mlnu sem lögmaður og lögfræðingur og framkværndastjóri 
fyrirtækjaráðgjafarog fyrlrtækjasviðs hjá Kaupþingi hf, (slðar Kaupþingi Búnaðarbanka hf. og Kaupþingl banka hf.) og 
Nýja Kaupþingl banka hf,

Svör víð tilgreindum spurningum I framangreindu bréfi, sem eöli máls samkvæmt markast af þeim langa tíma sem 
liðinn er frá þvl umræddlr samningar elga að hafa verið gerðir og að öðru leytl með vlsan tll þess sem fram kemur 
hér að framan eru, I sömu röð og fram koma I bréfinu:

1. Ég get ekki sagt til um eða svarað fyrir hvort eða hvers vegna umræddir samningar voru eða elga að 

hafa verið gerðir.

2, Ég get ekki sagt til um eða svarað fyrir hvort einhver og þá hver eigi að hafa átt frumkvæði að gerð 

umræddra samninga.

3. Ég get ekki sagt til um eða svarað fyrir hvort eða hvernig þótttaka Kaupþings hf. I gerð umræddra 

samninga á að hafa vera tllkomin, hvort eða hverjir af hálfu félagslns eigi að hafa komið að 
ákvörðun um það eða hvort eða hvenær samningagerð eigl að hafa verlð afráðin.

4. Ég get ekki sagt til um eða svarað fyrir hvort og þá hver eða hverjlr eigi einkum að hafa átt þátt í að 

ákveða meginefni þelrra samninga sem vísað er til I bréfinu eða eigi að hafa lagt það fyrst til.
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5. Ég get ekki sagt til urn eöa svarað fyrir þaö hvort þáverandi stjörn eða stjórnarmenn Kaupþings hf. 

og/eða stærstu hluthafar fólagsins hafi haft vitneskju um gerö þeirra samninga sem vísað er til.

6. Ég get ekki sagt til um eöa svarað fyrir þaö hvort eöa hvers vegna ekki hafl veriö upplýst 

opinberlega um efni þeirra samninga sem vlsað er til.

7. Ég get ekki sagt til um eða svarað fyrir þaö hvaða aöilar eigiö að hafa borið í reynd fjárhagslega 

áhœttu af hlutum í Eglu hf. og/eða hverjir eigi að hafa borið fjárhagslegan ávinning af viðskiptum 

með hluti ( Eglu hf.

8. Ég þekkl ekki aflandsfélag meö heltlnu Dekhill Advisors Limlted og minnist þess ekki aö hafa 

nokkurn tíma heyrt þaö nefnt,
bkv.,
Bjarki Diego 

I BBA

Hj.irkí p ie g o
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r a n n s ó k n a r n e f n d  a l w n g is

Reykjavík 13. mars 2017

Hr. M agnús G uðm undsson  
Lúxem borg

Vísað or (il fyrri samskipta vegna rannsóknar sem Alþingi samþykkti ályktun um 2, 

júní 2016 á þátttöku þýska bankans Hauck & Auíháuser Prívalbankiers KGaA („Hauck & 

Aufhauser") í kaupum á 45,8% eignarhlut rikisins í Búnaðarbanka íslands hf.

Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, er sérhverjum, jafiit éinstaklingum, 

stofnunum sem lögaðilum, skylt að veröa við kröíu rannsóknarnefndarinnar um að lála i lé 

gögn sem hun fer fram á. f 2. mgr. 7. gr. er jafnframt kveðið á um að sömu aðilum og greinir í

1. mgr. sé jafnframt skylt að verða við óskum rannsóknarnefndar um að skýra skriflega frá 

athöínum sínum og svara skriflega fyrirspumum hennar.

f ljósi upplýslnga og gagna sem neíndin hefur aflað viö rannsókn sína, og þess sem slík 

gögn og upplýsingar sýna fram á um framangreint rannsóknareíni nefndarinnar, telur neíndin 

rétt, áður en vinnu við skýrsiu nefndarinnar lýkur, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 68/2011, að leita 

eftir frekari skýringum yðar um ákveðin atriði, Sú ósk er sett fram meö vísan til áðurnefnds 

ákvæðis 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011.

Tilefni þessa er að gögn og upplýsingar rannsóknarnefndarirutar sýna að dagana áður 

en skrifað var undir kaupsamning Eglu hf. og annarra lögaðila (það er hins svonefnda S-hóps) 

um kaup á hlut íslenska ríkisins í Búnaðarbankanum hf, 16. janúar 2003, stóð hópur manna að 

gerð tveggja samninga varðandi hluti Hauck & Aufháuser í Eglu hf. á milli annars vegar 

Hauck Aufháuser og hins vegar aflandsfélagsins Welling & Partners Limited, skráðu á 

Bresku-Jómfrúareyjum, sem Kaupþing hf. útvegaði til aö stando að samningunum. Annar 

samningurinn var svonefndur sölurétlarsamningur (e. Put Option Agreement) og hinn 

varðaði veð- og tryggingaráðstafanir vegna þessarnr samningagerðar (e. Pledge and Security 

Agreement). í þeim hópi manna sem stóð að gerð þessara samninga voru ( fyrsla lagi nokkrir 

starfsmenn Kaupþings hf. á íslandi og dótlurfélags þess, Kaupthing Bank Luxembourg S.A, í 

Lúxemborg; í öðru lagi menn sem rannsóknamefndin telur ljóst að voru þar fulltrúar Ólafs
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Ólafssonar, þáverandi forstjóra Samskipa hf. og helsta forsvarsmanns S-hópsios, einkum þá 

Guðmundur Hjaltason, þávercuidi framkvæmdastjóri hjá Samskipum hf,; og í þriðja lagi 

starfsmenn Hauck & Aufháuser, einkum þá Martin Zeil, þáverandi forstððumaður 

lðgfræðideildar bankans,

Ekki vcrður séö að íslenska ríkið eöa aðrar stofnanir þess hafi á nokkru stigí verið 

upplýst urn gerð þessara samninga, efni þeirra og áhrif, sem og alvik varöandi síðari 

framkvæmd þeirra.

Samkvæmt þeim gögnum sem rannsóknarnefndin hefui* undir höndum fólu þossir 

samningar í meginatriðuin í sér að þátttaka Hauck & AufhSuscr gegnum Eglu hf. í kaupum á 

umræddum hlut ríkisins í Búnaðarbankanum var í rcynd aðeins að nafni til. 

Rannsóknornefndin telur ekki verða annað ráðið af þessum gögnum en að fjárfesting I lauck 

& Aufháuser í gegnum Eglu lif. í, og síðar með sama hætti eignarhald á, hlutum f 

Bitnaðarbankanum hafi vegna ákvæða fyrrgreindra samninga aðeins verið til málamynda og 

tfmabundið. Þá verður ekki annað séð af sömu gögnum en að þýska bankanum hafi verið 

tryggt skaöleysi af þátttöku sinni í þessum viðskiptum, hann hafi enga fjárhagslega áhættu 

tekið með þeim og fjárhagslegir hagsmunir bankans af þeim hafi takmarkast viö þóknun scm 

samið var um samkvæmt samningunum en öll hagnaðarvon af umræddum hlutum í Eglu hí. 

þess í stað verið áskilín gagnaðila bankans að samnlngunum, það er íyrrgreindu aflandsfélagi, 

Welling & Partners Limited.

Rétt er að fram konti að rannsóknarnefndin hefur eirrnig undir höndum gögn sem 

varpa ljósi á síðari írainkvæmd fyrrgreindra tveggja samninga samkvæntt efni sínu og 

ráðstaíanir sent þeim lengdust, nteðal annars af hálfu starfsmanna Kaupþings hí. og 

Kaupthing Bank Luxembourg S.A, Má þar einkum nefna viðskipii milli Hauck& Aufltáuser 

og Welling & Partners Limited með umrædda hluti í Eglu hf. sem fóru fram á grundvelli 

ákvæða samningaruta á næstu misserum eftir gerð þeirra og fjárhagslegt uppgjör sem að 

endingu átti sér stað á hagnaöi aflandsfélagsins vegna þeirra viðskipta.

I væntanlegri skýrslu ramtsóknamefitdarinnar um rannsókn sína verður gerð grein 

fyrir framangreindunt alvikuttt og tengdum atvikum í samræmi við fyrirliggjandi gögn og 

trpplýsingar ramtsóknarnefndarinnar.
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Þér voruð Íramkvícmdastjóri Kaupþings Bank Luxembourg SA á þessum tíma. Gögn 

rannsóknarnefndar sýna að yður var kunnugt um gerð þessara samninga og síðari 

frámkvæmd þeirra.

I ljósi þesssem að framon er rakiðer óskaðcftir að þér upplýsið nefndinameðskriflegu 

svari, sbr. áðurnefnt akvæði 2. mgr. 7. gr, laga nr. 68/2011, um eftirfarandi atriði:

1. Hvera vcgna voru þessir samningar gerðir?

2. H vcr ótti frum kvæ ði að gerð þeirra?

3. Hvernig kom þátttaka Kaupþings hf. í gerð þeirra tíl, það er hverjir af hálfu

félagsins tóku ákvörðun um það (hér er átt við hvort heldur starfsmenn eöa

hluthafa), um það bil hvenær var hún fyrsl afráðin og þá með hvaða nánari

hætti?

4. Hver eða Iwerjir áttu cinkum þátt í að ákveða meginefni þessara tveggja 

snmninga, sbr. lýsingu á því hér á undan# eðn lögöu það fyrst til?

5. Höföu þáverandi stjórn Kaupþings hf. og/eða stærstu hluthafnr félagsins 

vitneskju um gerð samninganna og þá fjáthagslegu fyrirgreiðslu scm Kaupþing 

hf. veitti samkvécmt framangreindu í beinum lengslum við gerð þcirra? Ef svo, 

hvaða cinstaklingar þá?

6. Hvers vegna hefur aldrei verið upplýst opinbcrlega um cfni samninganna og 

aðkomu Kaupþings hf.?

7. Hvaða aðilar báru í reynd og endanlega þá fjárhagslegu áhættu af viðkomandi 

hlutum í Eglu hf. sem Hauck & Aufháuser heföi ella borið án tilkomu 

samningnnna tveggja og hverjir nutu þess fjárhagslega ávinnings af viðskiplum 

með viðkomandi hluti í Eglu hf. sem Hauck & Aufhnuser heföi annars á sama 

hátt fallið í skaut?

F.f þeir aðilar sem báru áhætluna og áttu rétt til ávinningsins voru lögaðilar er 

óskað eftir að þér upplýsiö um hvort yður se kunnugt um hvaða einstaklingar 

slóðu að baki þeim lögaðilum. Ef yður er ekki kunrtugt um eða rekur ekki minni 

til þess hvaða lögaðilar eða einstaklingar nutu cndanlega fjárhagslegs ávinnings
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aí urnræddum viðskiptum er óskað eftír að þér upplýsið um hvaða lögaðilar 

eða einstaklingar var við undirbúning og gerö somnínganna fyrirhugað að 

myndu njóta slíks áviruiings ef einhver yrði.

8. Nutuð þér sjálfur fjárhagslegs ávinnings af þeirn viðskiptum meö viðkomandi 

hluti í Eglu hf. sem átlu sér stað á grundvelli samninganna á misserunum eftir 

gerö þeirra?

9. bekkið þór lil aflðndsfélags meö heitinu Deklull Advisors Limited, skráö á 

Bresku-Jómfriiareyjum 25. júlí 2005? Ef og aö því marki sem svo kann að vera 

óskar nefndin þess aö þér geriö í meginatriöum grein íyrir vitneskju yðai' um 

þaö félng. Einkum er þá ált við, ef því er aö skipta, í fyrsta lagi hvaöa 

einstaklingar séu eða hafi veriö raunverulegir eigendur þess (sem sagt 

endanlega, þ. á m, þá hugsanlega í gegnum aðra lögaðila) eöa kynnu á öörum 

grundvclli aö vera eöa hafa verið haghafar að eignum félagsins og í öðru lagi 

að þér upplýsið nefndina um allar þær ráðstafanir á eignum félagsins sem yöur 

kann að vera kunnugt lun.

Yður er hér með veittur frestur til kl. 15:00 mánudaginn 20. mars nk. til senda skriflegt 

svar við þessu bréfi á netfangið k jd r j . in.hjory/ in s s o n i '-1 n,i js, Þar sem Alþingi hefur ályktað að 

rannsókn nefndarinnar skuli ljúka svo fljótt sem verða má, abr. ályklun Alþingis frá 15, 

desember 2016 um breytingu á ályktun Alþingls nr. 40/145, um rannsókn á erlendri þátttöku í 

kaupum á 4̂ 5,8% cignarhlut i Búnaðarbanka Islands hf, o,ÍIv verða ekki veittir frekari frestir lil 

að svara þessu bréfi.

Hafi svar yðnr við bréfi nefndarinnar ekki borist innan þessa frests mun 

rannsóknamefnd Alþingis Ifta svo á að þér hafið kosiö að svara ekki bréfinu. Árétta ber aö þar 

sem fyrirspurnum raruisóknarnefndarinnar er beint lil yðar persónulega og þær lúta að 

vitnisburði um málsatvik sem þér hafið upplifað af eigin raun væntir nefndin þess aö þér 

undirritiö í eigin nafni svarbréf yðar til nefndarinnar enda væri annaö, að mati nefndarinnar, 

ekki í samræmi við áðumefnl ákvæði 2. mgr. 7. gr. laga nr, 68/2011 sem fyrirspurnir 

nefndarlnnar byggjast á eða önnur ákvæði sömu laga sem varða upplýsingaöflun og 

upplýsingagjöf til rannsóknamefndar. Berist svar undirritað af öðrum en yöur mun neíndin
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því okki oigíi annan kost en íið Hta svo á að þél* hafið þar með kosið að svara ekki bréfi 

neíndarinnar*

Vokin er athygli á að ákva.*ði 4. mgr. 10* gr. laga nr. 68/2011 mælir fyrir um 

undantekningar írá m.a. skyldum til að afhenda gögn eða veita upplýsingar samkvæmt 7. gr. 

sömu laga. t.íkt og komið hefur fram byggjast ofangreindar fyrirspurnir ncfndarinnar á 2. mgr. 

7. gr. Vísað er nánar lil ákvæöa 4, mgr. 10. gr. laganna að þessu leyli.

Virðingarfyllst;

Kjartan Bjami Björgvinsson

B ir t  mars 2017, kl.

Magnús Guðmundsson



Rannsóknarnefnd Alþingis 
Kjartan Bjarni Björgvinsson

Reykjavik 20 mars 2017

Víaö er til bréfs rannsóknarnefndarinnar frá 13. mars sl. þar sem óskaÖ 
er eftir að ég svari tilteknum spurnlngum nefndarinnar.

[ brófinu er tekiö fram að rannsöknarnofndin hafi undir höndum ýmis 
gögn sem aldrei hafa veriö boriö undir mig.

Ég ítreka aö þaö sem óg sagöi, er óg mætti á fund nefndarinnar þann 
24. febrúar 2017, aö ég man ekki eftir þessu, í öllu falli ekkí meö þeim 
hætti aö ég treysti mór að tjá mig. Ég mundi þaö þannig að ég haföi 
aldrei talaö eða átt samskipti við aöila innan S - hópsins I aödraganda 
sölunnar á Búnaöarbankanum, hvaö þá að ég hafi komiö aö gerö 
einhverja samninga og man óg þaö ekki öðruvísi i dag.

Hér að neðan eru svör mín:

1. Minnist þess ekki aö hafa vitað það og rnan þaö f öllu falli ekki í 
dag.

2. Minnlst þess ekki aö hafa vitaö þaö og man þaö I öllu falli ekki I 
dag.

3. Ég vann ekki hjá Kaupþingi hf. og veit þetta ekki
4. Minnist þess ekki að hafa vitaö það og man þaö í öllu falli ekki I 

dag,
5. Ég vann ekki hjá Kaupþingi hf. og veit þetta ekki,
6. Ég vann ekki hjá Kaupþingi hf. og veit þetta ekki, I öllu fali heföi 

sllk skylda aldrei legiö hjá mér.
7. Man ekki eftlr eöli þessara samniniga og þeir hafa ekki veriö 

bornir undir mig af rannsóknarnefndinni.
8. Noi
9. Man ekki eftir þessu nafni eöa aökomu þess.



Reykjavík 15. mars 2017

Fi*. Kristfn Pétursdóttir 
Hringbraut 59 
220 Hafnarfiröi

Vísað er til fyrri samskipta vegna rannsóknar sem Alþiitgi samþykkti ályktun um 2, 

júní 2016 á þátttöku þýska bankans Hauck & AufhSuser Privatbankiers KGaA („Hauck & 

Aufltðuser") í kaupum á 45,8% «ignarhlut ríkisins ( Búnaðarbanka Islands hf,

Samkvœmt 1. mgr. 7. gr, laga nr. 68/2011, o?r sérhveijum, jafnt einstaklingum, 

stofmmum sem lögaðilum, skylt aö verða viö kröfu rannsóknarnefndarinitar um oö láta í té 

gögn sem hún fer fram á. I 2. mgr. 7. gr. er jafníramt kveðið á um að sömu aðilum og greinir í

1. mgr. só jaínframt skylt aö verða við óskum rannsóknarnefndar um að skýra skriflega frá 

athöfnum sínum og svara skriflega fyrirspurnum hennar.

í Ijósi upplýsinga og gagna sem nefndin hefur aflað við rannsókn sína, og þess sem slík 

gögn og upplýsingar sýna fram á um framangreint rannsóknarefni nefndarinnar, telur nefndin 

rétb áður en vinnu við skýrslu nefndarinnar lýkur, sbr. 1. mgr. 13, gr. laga nr. 68/2011, að leita 

eftir frekari skýringum yðar um ákveðin alriði. Su ósk er sett tram með vísnn til áðurnefnds 

ákvæðis 2. mgr, 7. gr. Inga nr. 68/2011.

Tilefni þessa er að gögn og upplýsingar rartnsóknamefndarinnar sýna að dagana áður 

en skrifað var undir kaupsamning Eglu hf. og annarra lögaöila (það er hins svonefnda S-hóps) 

um kaup á hlut íslenska ríkisins í Búnaðarbankanum hf. 16, janúar 2003, stóð hópur manna að 

gerð tveggja samninga varðandi hluti Hauck & Aufhliuser í Eglu hf. á milli annars vegar 

Hauck & Aufháuser og hins vegar aflandsfélagsins Welling & Partners Llmited, skráðu á 

Bresku-Jómírúaeyjum, sem Kaupþing hf. útvegaðl lil að standa að samningunum. Annar 

samningurinn var svonefndur söluréttarsamningur (e, Put Option Agreement) og hinn 

varðaði veð- og tryggíngaráðstafanir vegna þessarar samningagerðar (e. Pledge and Security 

Agreement). í þeim hópi tnanna sem stóð að gerð þessara samninga voru i fyrsta lagi nokkrir 

starfsmenn Kaupþings hf. á íslandi og dótturfélags þess, Kaupthing Luxembourg S.A. i
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Lúxemborg; i öðru lagi menn sem rannsóknamefndin telur Ijósl að voru þar fulltrúar Olafs 

Ólafssonaiv þáverandi forstjóra Samskipa hf. og helsta forsvarsmanns S-hópsins, einkum þá 

Guðmundur Hjaltason, þáverandi framkvœmdastjóri hjá Samskipum hf,; og i þriðja lagi 

starfsmenn Hauck & Aufliáuser, einkum þá Martin Zeil, þóverandi forstööumaður 

lögfræðideildar bankans.

Hkki vcrður séð að íslenska ríkið eða aðrar stofnanir þess hafi á nokkru stigi verið 

upplýst um gerð þessara somninga, efni þeirra og áhrif, sem og atvik varðandi síðari 

framkvæmd þeirra.

Samkvæmt þeim gögnum sem rannsóknarnefndin hefur undir höndum fólu þessir 

samningar i meginatriðum í sér að þátttaka Hauck & Aufháuser gegnum Eglu hf. í kaupum á 

umræddum hlut ríkisins í Búnaöarbankanum var í reynd aðcins að nafni til. 

Rannsóknarnefíulin telur ekki verða annað ráöið aí þessum gögnum en að íjárfesling I Iauck 

& Aufháuser i gegnum Eglu hf. í, og síöar meö sama hætti eignarhald á, hlutum í 

Búnaðarbankanum hafi vegna ákvæða fyrrgreindra samninga aðeins verið til málamynda og 

tímabundið. Þá veröur ekki annað séö af sömu gögnum en að þýska bankanum hafi verið 

tryggl skaðleysi af þátttöku sinni í þessum viðskiptum, hann hafi enga fjárhagslega áhællu 

tekið með þeim og fjárhagslegir hagsmunir bankans af þeim hafi takmarkast við þóknun sem 

samið var um samkvæmt samningiuuun en öll hagnaðarvon af umræddum hlulum í Eglu hf, 

þess i stað verið áskilin gagnaðila bankans að samnlngunum, það er fyrrgreindu aflandsfélagi, 

Welling & Partners Umited.

Rétt er aö fram komi að rannsóknamefrtdln heíur einnig undir höndum gögn sem 

varpit Ijösi á síðari framkvæmd fyrrgreindra tveggja samninga samkvæmt efni sínu og 

ráðstafanir sem þeim tengdust, meðal annars af hálfu starfsmanna Kaupþings hf, og 

Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Má þar einkum nefna viðskipti milli Hauck & Aufháuser 

og Welling & Partners Limited með umrædda hluti í Eglu hf. sem fóru fram á grundvelli 

ákvæöa samninganna á næstu misserum eftir gerð þeirra og fjárhagslegt uppgjör sem að 

endingu átti sér stað á hagnaöi aflandsfélagsins vegna þelrra viðskipta.

í væntanlegri skýrslu rannsóknamefndarinnar um rannsókn sfna vcrður gerð grein 

fyrir framangreindum alvikum og tengdum atvikum í samræmi við fyriríiggjandi gögn og 

upplýsingar rannsókrtamefndarinnar.
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Þér voruö forstöðumaöur fjárstýringar Kaupþings lií. á þessum tima. Gögn 

rannsóknamefndar sýna að yður var kunnugt um gerð þessara samninga og áttuð einnig þátt 

i ráöstöfunum sem tengdust gerö þeirra, svo sem lánafyrirgreiðslu Kattpþings hf* að fjárhœð 

um 35 milljónir Bandarikjadala til aflandsfélagsins.

i Ijósi þess sem að framan er rakiö er óskað eítir að þér upplýsið nefndina með skriflegu 

svari, sbr. áðurnefnt ákvæði 2, mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, um eftirfarandi atriði:

1. Mvers vcgna voru  þessir sam ningar gcrðir?

2. Hver átti frumkvaiði að gerð þeirra?

3. Hvernig kom þátttaka Kattpþings hf. í gerð þeirra til, það er hverjir af hálfu

félagsins tóku ákvörðun um það (hér er átl við hvort heldur starísmenn eða

hluthafa)/ ttrn það bil hvenær var htm fyrst afráöin og þá með hvaða nánari

hætti?

4. Hver eða hvcrjir áttu einkum þátt í að ákveða meginefni þessara tveggja 

samningay sbr. lýsingu á því hér á undan, eða lögðu það fyrst tíl?

5. Höfðtt þáverandi stjóm Kaupþings hf. og/eða stærstu hluthafar félagsins 

vitneskju um gerö samnirtgatma og þá fjárhagslegu fyrirgreiðslu sem Kaupþing 

hf. veitti samkvæmt framangreindu í beinum tengslum við gerð þeirra? F.f svo, 

hvaða einstaklingar þá?

6. H vers vegna h efu r aldrei verið  upp lýst opinberlega ttm  ofni sam ninganna og 

aðkom u K aupþings hf,?

7. Hvaða aöilar báru i reynd og endanlega þá fjárhagslegu áhættu af viðkomandi 

hlutum í Eglu hf. sem Hauck & Aufháuser hefði ella borið án tilkomu 

samninganna tveggja og hverjir nutu þess fjárhagslega ávinnings af viöskiplum 

með viðkomandi hluti í Bglu hf. sem I íauck & Aufháuser hefði annars á sama 

hátt faliið i skaut?

F>f þeir aðilar sem  báru áhæ ttuna og áttu  ré tt til Avinningsins voru lögaöilar er 

óskaö eílir að þer upp lýsið  um  h v o rt yðu r sé k u n n u g t um  hvaða einstaklingar 

stóðu að baki þeim  lögaöilum . Bf y ð u r e rek k i kunnugt um eða rek u r ekki m inni
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lil þess hvaða lögaðilarcöa einstaklingar nulu endanlega íjárhagslegfiávinnings 

af umrseddum viðskiptum er óskaö eftir að þér upplýsið um hvaöa lögaðilar 

eða einstaklingar var við undirbtming og gerð samninganna fyrirhugað aö 

myndu njóta slíks ávinnings ef eirdiver yrði.

8. Nutuð þér sjálfur fjárhagslegs ávinnings af þeim viöskiptum með viðkomandi 

hiuti í Eglu hf* scm átlu sér stað á grundvelli samninganna á misserunum eftir 

gerö þeirra?

9. Þekkið þér til aflandsfélags með heitinu Dekhill Advisors Limited, skráð á 

Bresku-Jómfrúaieyjum 25. julí 2005? Ef og aö því marki sem svo kann að vera 

óskar nefndin þess að þér gerið í meginatriðum grein fyrlr vitneskju yðar u;m 

það félag. Einkum er þá átt við, ef því er að skipta, í fyrsta lagi hvaða 

einstaklingar séu eða hafi veriö raunverulegir eigendur þess (sem sagt 

endanlega, þ. á m. þá hugsanlega í gegnum aöra lögaðila) eða kynnu á öðrum 

grundvelli að vera eða hafa verið haghafar að eignum félagsins og í öðru lagi 

að þér upplýsið nefndina um allar þœr ráöstafanir á eignum félagsins sem yður 

kann að vera kunnugt um.

Yður er hér með veitlur frestur lil kl. 15:00 þríöjudaginn 21. mars nk. lil senda skriflegt 

svar við þessu bréfi á netfangiö kjarlan bjoryv'in -soikmtn a . is .  Þar sem Alþingi hefur ályktað að 

rannsókn nefndarinnar skuli ljúka svo fljótt sem verða má, sbr. ályktun Alþingis frá 15. 

desember 2016 um breytingu á ályktun Alþingis nr. 40/145, um rannsókn á erlendri þátttöku í 

kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka Islands hf. o.fl., veröa ekki vcittir frckari frestir tíl 

að svara þcssu bréfi.

Hafi svar yðar við bréfi nefndarinnar ekki borist innan þessa frests mun 

rannsóknarneínd Alþingis líta svo á að þér hafið kosið að svara ekki bréfinu.

Vakin er athygli á þvi að þœr upplýsingar sem fram koma i bréfi þessu eru bundnar 

þagnarskyldu samkvœmt 58. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, Yður er því ekki 

heimilt að greina frá þeim opinberlega eða upplýsa óviðkomandi um innihald þcirra að svo 

stöddu.
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Árctta ber að þar sem fyrirspumum rannsóknarnefndarinnar er beint lil yöar 

persónulega og þær lúta aö vitnisburði um málsatvik sem þér liafið upplifað af eigin raun 

vænlir nefndin þess aö þér undirritið í eigin nafni svarbréf yðar til nefndarinnar enda v&̂ ri 

annað, aö mati ncfndarinnar, ekki í samræmi viö áðumcínl ákvæði 2. mgr. 7. gi\ laga nr. 

68/2011 sem fyrirspumir nefndarinnar byggjast á eðo önnur ákvseöi sömu laga sem varöa 

upplýsingaöflun og upplýsingagjöí lil rannsóknarnefndar, Berist svar undirrilað af öörum en 

yöur mun nefndin þvf ckki ciga annan kost en að líta svo á að þér haíið þar með kosið að svara 

ckki bréfi nefndarinnar.

Vakin er athygli á að ákvæði 4. mgr. 10, gr. laga nr. 68/2011 mælir fyrir um 

undantekningar frá m.a, skyldum iil að aflienda gögn eöa veita upplýsingar samkvæmt 7. gr. 

sömu laga, Líkt og komið hefur fram byggjasl ofangreindar fyrirspurnir ncfndarinnar á 2. mgr,

7. gr. Vísaö er nánar til ákvæða 4. rngr. 10. gr. laganna aö þessu leyli

Virðingarfyllst,

Kjartan Bjarni Bjðrgvinsson



Kjartan Bjarni Björgvinsson

From:
Sent:
To:
Subject:

Krlstln Pétursdóttir <kristinp65®)yahoo,com>
þriöjudagur, 21. mars 2017 07:56
Kjartan Bjarni Björgvinsson
Re: Bréf fró rannsóknarnefnd Alþingis,

Visað er til erindis rannsóknarnefndar Alþingls dags, 15. mars 2017 þar sem óskað er tiltekinna 
upplýslnga frá undirritaöri. í erlndlnu er tllgre int að nefndin hafi gögn um að undirritaðri var kunnugt 
um gerð tiltekinna samninga sem nefndlr eru í bréfinu og þátttöku i ráðstöfunum sem tengdust gerð 
þelrra, Eins og fram kom í samtall vlð Kjartan Björgvin í gær, þar sem óskað var upplýsinga um það 
hver nefnd gögn eru, þó kannast undirrituð ekki við þá samninga eða ákvarðanlr sem nefndar 
eru. Ekkí er útilokað að einhver aðkoma hafl verið aö einstökum samnlngum og ráðstöfunum vegna 
þeirra á þeim tíma sem undirrltuð starfaði hjá Kaupþingi en vegna þess langa tíma sem liðinn er er 
erfitt að segja til um það með afgerandi h s t t l ,  sérstaklega þegar umrædri skjöl liggja ekki 
fyrir. Varðandi spurnlngar sem beint er til mín þá get ég með vísan til ofangreinds ekkl svarað 
spurningunum.

Vlrðlngarfyllst,
Krlstln Petursdottir

From: Kjartan Bjarni Björgvinsson <kjartan.bjorgvinsson@rna,is> 
To: "kristinp65@yahoo.com" <kristinp65@yahoo.com>
Sent: Wednesday, 15 March 2017, 15:00 
Subjoct: Bréffrá rannsóknarnefnd Alþingls.

Sæl Kristín,

Meöfylgjandi er bréf frá rannsóknarnefnd Alþingis til þín. 

Vinsamlega staöfestu móttöku bréfsins,

Víröingarfyllst,
f.h, rannsóknarnefndar Alþingis 
Kjartari Bjarni Björgvinsson

í

mailto:kristinp65@yahoo.com
mailto:kristinp65@yahoo.com


Reykjavík 15* moi's 2017

I Ir. Áj>ú.st Guðimmdsson 
Bretlandi

Undirritaður stýrír rannsöknarneíud Alþingis um þátttöku þýska bankans Hauck & 

Aufliauser Privatbankiers KGaA (H&A) í kaupum Eglu hf, o.fl. á 45,8% eignarhlut ríkisíns í 

Búnaðarbanka íslands lif. (BÍ) árið 2003, sbr. ályktun Alþingis frá 2. júní 2016 en forseti 

Alþingis íöl í kjölfarið undirrituðum rannsóknina samkvæmt 2. gr. laga nr. 68/2011, um 

rannsóknamefndir.

Samkvæmt I. mgr. 7, gr. laga nr. 68/2011, er sérhverjum, jafnt einstaklingum, 

stofnunum sem lögaðilum, skylt að veröa við kröfu rannsóknarnefndarinnar um aö lála í té 

gögn scm hún fer fram á. í 2. mgr, 7. gr. er jafnframt kvcðið á um að sömu aðilum og greinir (

1. mgr. sé jafnframt skylt að veröa viö óskum rannsóknamefndar um að skýra skríflega fró 

athöfnum sínum og svara skriflega fyrirspumum hennar.

I Ijósi upplýsinga og gagna scm nefndin hefur aflaö viö rannsókn sína telur nefndin 

rctt, áður en vinnu við skýrslu nofndarinnar lýkur, sbr. 1. mgr. 13. gr, laga nr. 68/2011, aö leita 

eftir skýringum yöar um ákveðin atriði, Sú ósk er sett fram mcð vlsan til áðumcfnds ákvæðis

2. mgr, 7. gr. laga nr. 68/2011,

Tilefni þessa cr að gögn og upplýsingar rannsóknarnefndarinnar sýna aö dagana áður 

en skrifað var undir kaupsamning Eglu bf. og annarra lögaðila (það er hins svonefnda S-hóps) 

um kaup á hlut íslenska ríkisins í Búnaðarbankanum hf. 16. janúar 2003, stóð hópur manna að 

gerð tveggja samninga varðandi hluti Hauck & Aufháuscr ( F.glu hf. á milli annars vegar 

Hauck & Auíháuser og hins vcgar félagsinS Welling & Parlners Limiled, skráðu á Bresku- 

Jómfrúareyjum, sem Kaupþing hf. útvegaöl lil að standa að samningunum.

Samkvæmt þeim gögnum sem rannsóknarnefndin hefur undir höndum fólu þessir 

samningar í mcginatriöum í scr aö þátttaka Hauck & Aufháuser gegnum Lglu hí. í kaupum á
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um ræ ddum  liiut ríkisins 1 Búnaðarbonkanum var í reynd aðeins að naíni til, 

Rannöóknarncíndin tclur ekki verða annað rnðið af þessum gögiium en nð íjnrfesling I Inuck 

& AufliMuser í gegnum  Kglu hf. i, og síðar með sama hætti eignarhald á, hlutum í 

BúnaðarbankaiUJm hníi vcgna ákvæða fyrrgreindrn snmningn nðeins verið til mólnmynda og 

tímabundið. há verður ekki annað séð af söinu gögnum  en að þýska bankanum hafi verið 

tryggt skaðleysi nf þátttöku sinni í þessum viðskiplum, hnnn hafi enga fjárhagslega áhættu 

tekið með þeim og fjárhagslegir hagsm unir bankans af þeim hafi takmarkast við þóknun sem 

snmiö var um samkvsemt sam ningunum  en öll hagnaðai*von af um ræ ddum  hlutum  ( Eglu hf. 

þess i stað vedð áskilin gagnaðila bankans nð sam ningunum , þnð er Welling & Partners 

Limited.

Rétt er nð frnm komi nð rnnnsöknnrnefndin hefur einnig undir hðndum gögn sem 

varpa Ijósi á síðari íramkvæmd fyrrgreindra tveggjn samninga samkvaemt efni sínu og 

ráðstafanir sem þeim tengdust, meöal annnrs nf hálfu stnrfsmanna Kaupþings hf. og 

Knupthing IJnnk Luxembourg S.A. Má þar einkum nefnn viðskipli milli Hauck &. Aufliöuser 

og Welling & Pnrtners Limited með umræddn liluti í Eglu hf. sem fóru fram n grundvelli 

ákvæða snmninganna n næstu misserum eftir gerð þeirra og íjárhngslegt uppgjör sem nð 

endingu átti sér stað n hngnnði Wolling &. Partners Limited vegna þcirra viðskipta.

Af gögnum rannsóknameíndar verður ráðið að þér hnfið á þessum tíma verið hlutltafi 

í Knupþingi gegnum félaglð Meið ehf.

í gögnum rannsóknamefndar kemur enn fremur fram að ráðgert hafi verið að félag 

með heitinu Jeff Agents Corp nyti m.n. fjárhagslegs ávinnings nf Welling & Pnrtners. bá hefur 

mnnsóknamefndin enn fremur undir höndum drög að samkomulagi sem bera með sér nð vera 

á milli annars vegnr félagsins KV Associates S.A., sem skráð er í Lúxcmborg, og hins vegar 

yönr og Lýðs Guðmundssonnr. í drögunum er kveðið n um þnö að KV Associates S.A. stýri 

félnginu Jeff Agents Corp fyrir raunverulega eigendur þess, sem tilgreindir eru sem þér og 

Lýðs Guðmundsson, Drögin bern dngsetninguna 29. jnnúnr 2003 en eru á sama hátt og hin tvö 

fyrmefndu aðeins undirrituð nf hálíu Karim Vnn den Bnde, f.h. KV Associates S.A„ en yðar 

og Lýðs sem nnnars hinna rntuiverulegu eigendn samkvæmt samkomulngsdrögunum.

Af gögnum raimsóknnrnefndar verður ekki séð nð grciðslur vegnn fjárhagslegs 

uppgjörs Welling & Pnrtners Umited hafi runniö með beinum hætti til Jeff Agents Corp. I
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gðgnum nefndarinnar koma hins vegar fram upplýsingor um að greiðslur sem hefðu svarað 

til þelrra greiðsina sem rcnna átlu til Jeff Agents Corp snmkvæmt framangreindu hafi síðar 

runnið til félagsins Dekhill Advisors Limited, sem skráð var á Bresku-Jómfrúareyjum 25. júli 

2005.

í væntanlegri skýrslu rannsóknamefndarinnar tim rannsókn sína verður gerð grein 

fyrir framangreindum atvikum og tengduin atvikum í samrœmi viö fyrirliggjandi gögn og 

upplýsingnr rannsóknamefndarinnar.

I Ijósi þess sem að framan cr rakið er óskaö eftir að þér upplýsið nefndina með skriflegu 

svari, sbr. áöurnefnt ákvæði 2. mgr. 7, gr. laga nr. 68/2011, um eftirfaraiuli atriði:

1. Óskað er eítir að þér vcilið nefndinni allar upplýsingar sem þér kiuinið að hafa 

vitneskju um og tengjast félaginu Weliing & Partners og þeim viðskiptum sem 

lýsl hefur vcrið hér að framan, F.inkum er þá átt við, ef því cr oð skipta, í íyrsta 

lagi hvaða einstaklingar séu eða hafi verið rattnverulegir eigendur þess (sem 

sagt cndanlega, þ. á m, þá hugsanlega í gegnum aðra lögaðila) eða kynnu á 

öðrum grundvelli að vera eða hafa verið haghafar að eignum félagsins.

bá er þess einnig óskað að þér upplýsið ncfndina um allar þicr 

ráðstafanir á eignum fclagsins sem yður kann að vera kunnugt um sem og 

hveijir nutu fjárhagslegs ávinnlngs af fjármunum scm á einliverjtun tímapunkti 

voru í vörslum eða undir umráðum félagsins.

2. Óskað er cftir að þér vcitið rannsóknarnefndinni með sama hcctti allar sömu 

upplýsingar og greindar eru í lið I) sem þér kunnið að hafa vitneskju um og 

tengjast félögunum Jeff Agents Corp og Dckhill Ad visors Limitcd.

3. Óskað er eftir að þér veitið rannsóknarneíndinni allar upplýslngar scm þér 

kuruiið að hafa vitneskju um hvaða aðilar báru í reynd og endanlcga þá 

fjárhagslegu áhættu af hlutum í Eglu hf. sem Hauck & Auíhauser heföi ella 

borið án tilkomu sérstakra baksamninga og hvaða aðilar báru fjárhagslcga 

álucttu og nulu þess fjárhagslega áviruiings af viðskiptum með viökomandi 

hluti í Eglu hf. sem Hauck & Aufliauser hefðí annars á sama hátt fallið í skaut,



Lil þeir öðilar sem báru áhættuna og áttu rétt til ávinningsins voru 

lögaðilar i*r óskðð eftií’ aö þér upplýsið um hvort yöur se kunnugt um hvaða 

einstaklingar stóðu að baki þeim lögaðilum. Ef yður er ekki kunnugt um eða 

rekur ekki minni til þess hvaða lögaðilar eöa einstakllngar nutu endanlega 

fjárhagslegs ávinnings af umræddum vlðskiptum er óskaö eftir að þér upplýsið 

um hvaða lögaðilar eða einstaklingar var við imdirbúning og gerð 

samninganna fyrirhugað að myndu njóta slíks ávinnings ef einhver yrðí.

4, Höfðu þáverandi stjórn Kaupþings hf. og/eöa stðerstu hluthafar félagsins 

vilneskju um gerð saivminganna og þá fjárhagslegU fyrirgreiðslu sem Kaupþing 

hf. veltti samkvæmt framangreindu í beinum tengslum við gerð þeirra? Ef svo, 

hvaöa emstaklingar þá?

5. Fi þér hafiö hvorki vitneskju um né rekur minni lil ncinna þeirra atriða sem 

grcind eru í liðum 1*3 í þessu bréfi er óskað eítir því að þér veitið 

rannsóknarnefnd skýringar, aö því marki sem yöur kann aö vera unnt, á því 

hvers vegna naíns yðar er getið í skjölum úr fjármálafyrirta'kjtim i tengslum viö 

fjárhagslegt uppgjör þeirra samninga sem að framan er lýst.

Yöur er hér með veittur freslur tíl kl. 15:00 þriöjudagsins 21. mars nk. til senda skriflegt 

svar viö þessu bréfi á netfangið kj.'irian.hjorgvinssi »n<' rna.jy. Þar scm Alþingi hefur ályktað aö 

rannsókn nefndarinnar skuli Ijtika svo fljótt sem verða má, sbr. ályktun Alþingis frá 15. 

desember 2016 um breytingu á ályktun Alþingis nr. 40/145, um rannsókn á erlcndri þátttöku í 

kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka íslands lif. o.fl., er ekki unnt að veita frekari fresti 

til að svara þessu bréfi.

Hafi svar yðar við bréfi nefndarinnar ekki borist innan þessa frests mun 

rannsóknarnefnd Alþingis Ifto svo á oð þér hafiö kosið að svara ekki bréfinu.

Vakin er alhygli á því að þær upplýsingar sem fram koma í bréfi þessu eru bundnar 

þagnarskyldu samkvæmt 58. gr. laga nr. 161/2002, um fjánnálafyrirtæki. Yður er því ekki 

heimilt að greina frá þeim opinberlega eða upplýsa óviðkomandi um innihald þeirra að svo 

stöddu.

4
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Árétta ber að þar sem fyrirspurnum rannsóknamefndarinnar er beint lil yöar 

persónulega og þser lúta a6 vítnisburði um málsatvík sem þér hafiö upplifað af eigui raun 

væntir nefndin þess að þér undirritið i eigin nafni svarbréf yðar lil nefndarinnar enda væri 

onnað, að mati nefndarinnar, ekki í samræmi við áðurnefnt ákvæði 2. mgr, 7. gr, laga nr. 

68/2011 sem fyrirspurnir nefndarinnar byggjast á eöa önnur ákvæði sömu laga sern varða 

upplýsingaöflun og upplýsingagjöf til rannsóknamefndar. Beríst svar undirritað af öðrum en 

yður mun nefndin því ekki eiga annan kosl en að lita svo á að þér hafiö þar með kosiö aðsvara 

ekki bréfi nefhdarinnar.

Vakin er athygli á að ákvíeði 4. mgr. 10. gr. laga nr. 68/2011 mælir íyrir um 

undantekningar frá m.a. skyldum til að afhenda gögn eða veita upplýsingar samkvæmt 7, gr. 

sömu laga. Líkt og komið hefur fram byggjast ofangreindar íyrirspumir nefndarinnar á 2. mgr.

7. gr. Vísað er nánar lil ákvæða 4. mgr. 10. gr. laganna aö þessu leyti.

Virðingarfyllst

Kjartan Bjami Björgvinsson



Rannsóknamefnd Alþiugis,
b.t. Kjnrtons Bjama Björgvinssonar,
Austurvclli,
101 Rcykjavík.

21. m ars 2017

Vísaft cr ( fyrirspiimarbréf þitt, dags. 15. mars sl,, varftandi tiltckin atrifti cr varfta þátttöku 
þýska bankans Hauck & Aufhiiser Privatbankiers KgaA í kaupum Bglu hf. o.fl, á 45,8% hlut 
ríkisins í Búnaöarbanka íslands áríð 2003.

í fyrirspurnarbréfi cr vísaö almcnnt til atburfta scm kunna aft hafa gcrst fyrir um 14 érum 
síöan og engin gögn fylgdu mcö bréfínu.

Til samræmis viö sfftasta liö fyi irspumarinnar þá staöfcstist hér mcö aft mig rckur ckki minni 
til þcirra atriða scm grcind cru í liö 1-3 ( bréfínu.



Reykjavík 15. mars 2017

I Ir. Lýður Guömundsson 
Bretlandi

Undirritaður stýrlr rannsóknarnefnd Alþingls um þátttöku þýska bankans Hauck & 

Aufliauser Privatbankiers KGaA (HílcA) í kaupum Eglu hf, o,fl. á 45,8% dgnarhlut ríkisins í 

Búnaðarbanka íslands hf. (13Í) árið 2003, sbr. áiyktun Alþingis frá 2, júní 2016 en forseti 

Alþingis föl í kjölfaríð undirrituðum rannsóknina samkvæmt 2. gr. laga nr. 68/2011„ um 

rannsóknamefndir.

Sarnkvæmt 1. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, er sérhverjum, jafnt einstaklingum, 

stofnunum sem lögaðilum, skylt að verða við kröfu rannsóknarnefndarinnar um að lála i té 

gögn sem hún fer fram á. I 2. mgr. 7, gr. er jafnframt kveðiö á um að sömu aöilum og greinir í

1. mgr. sé jaínframt skylt að verða við óskum rannsóknarnefndar um að skýra skriflega frá 

athöfnum sínum og svara skriflega fyrirspurnum hennar.

í Ijósi upplýsinga og gagna sem nefndin hefur aflað við rannsókn sfna telur nefndin 

rétt, áður en vinnu við skýrslu nefndarinnar lýkur, sbr. 1. mgr. 13. gr, laga nr. 68/2011, aö leita 

eftir skýringum yðar um ákveöin atriði. Sú ósk er sett íram með vísan til áðurnefnds ákvæðis

2. mgr. 7, gr, Iaga nr. 68/2011.

Tilefni þessa er að gögn og upplýsingar rannsóknarneíndarinuar sýna að dagana áður 

en skrifað var undir kaupsamning Eglu hf. og annarra lögaöila (það er hins svone/nda S-hóps) 

um kaup á hlut íslenska ríkísins í Búnaðarbankonum hf. 16. janúar 2003, slóð hópur manna að 

gerð tveggja samninga varðandi hluti Hauck & Aufiiiiuser í Eglu hf. á milii annars vegar 

Hauck & Aufháuser og hins vegar félagsins Welling & Partners Limited, skráðu á Bresku- 

Jómfrúareyjum, scm Kaupþing hf. útvegaði til að standa að samningunum,

Samkvæmt þeirn gögnum sem rannsóknarnefndin hefur undir höndum fólu þessir 

samningar í meginatriðum í sér að þátttaka Hauck & Atifháuser gegnum Egltt hf, i kaupum á
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umræddum hlut ríkisins í Búnaöarbankanum var í reynd aðcins að nafni Hl. 

Rannsóknarnefndin telur ekki veröa annað ráöið af þessum gögnum en að fjárfesting Hauck 

«Sc Aufliauser í gegnum Eglu hf, í, og síðar meö sama hætti eignarhald á, hlutum í 

BCinaÖarbankanum hafi vegna ákvæöa fyrrgreindra samninga aðeins veriö til málamynda og 

tfmabundið. bá verður ekki annaö sóö af sömu gögnum cn að þýska bankanum hafi verið 

tryggt skaöleysi af þátttöku sinni í þessum viöskiptum, hann haíi enga fjárhagslega áhættu 

tekið með þeim og fjárhagslegii' hagsmunir bankans af þeim hafi takmarkast við þóknun sem 

samið var um samkvæmt samningunum en öil hagnaðarvon af umræddum hlutum í Eglu hf. 

þess í staö verið áskilin gagnaðila bankans aö samningunum, það er Welling & Partners 

Limited,

Rétt er aö fram komi aö rannsóknnrncfndin hefur einnig undir höndum gögn sem 

varpa Ijósi á síðari framkvæmd fyrrgreindra tveggja samninga samkvæmt efni sínu og 

ráðstafanir sem þeirn tengdust, meðal annars af hálfu starfsmanna Kaupþings hf. og 

Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Má þar einkum nefna viðskipti milli Hauck & Aufliáuser 

og Welling & Partners Limited með unirædda hluti í Eglu hf. sem fóru fram á grundvelli 

ákvæða samninganna á næstu misserum eftii' gerð þeirra og fjárhagslegt uppgjör sem aö 

endingu átti sér stað á hagnaði Welling & Partners Limited vegna þeirra viðskipta.

Af gögnum rannsóknamefndar verður ráðið að þér hafið á þessurrt tíma verið hluthafi 

í Kaupþingi gegnum félagið Mclö ehf.

í gögnum rannsóknarnefndar kemur enn fremur fram að ráögert hafi verið að íélag 

með heitinu Jofí Agents Corp nyti m.n. fjárhagslegs ávinnings af Welling & Partners. Pá hefur 

rannsóknarnefndin enn íremur undir höndum drög að samkomulagi sem bera meö sér að vera 

á milli annars vegar félagsins KV Associates S.A., sem skráð er í Lúxemborg, og hins vegar 

yöar og Ágústs Guðmundssonar. í drögunum er kveöiö á um það aö KV Associates S.A. stýri 

félaginu Jcff Agents Corp fyrir raunverulega eigendur þess, sem tilgreindir eru sem þér og 

Ágúst Guömundsson. Drögin bera dagsetninguna 29. janúar 2003 cn eru á sama háll og hin 

tvö fyrrnefhdu aöelns undlrrituð af hálfu Karím Van den Ende, f.h. KV Associates S.A., en 

yðar og Agústs sem annars hinna raunverulogu eigenda samkvæmt sainkoinulagsdrögunum.

Af gögnum rannsóknamefndar voröur okki séð að greiðslur vegna fjárhagslegs 

uppgjörs Welling & Partners Limited hafi runníð með beínum hœtti lil Jeff Agents Corp. í
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gögnum neíndðrinnar koma hins vegar fnun upplýsingar um aö greiðslur sem hefðu svarað 

til þeirrn greiðslna sem renna áttu til Jeff Agents Corp samkvæmt framangreindu hafi síðar 

runnið »il félagsins Dekhill Advisors Limited, sem skráð var á Bresku-Jómfrúareyjum 25. júlí 

2005.

í væntanlegri skýrslu rannsóknarneíndarinnar um rannsókn sína verður gerð grein 

fyrir framangreindum atvikum og tengdum atvikum í samræmi við fyrirliggjandi gögn og 

upplýsingar rannsóknarnefndarinnar.

í ljósi þess sem að framaii er rakið er óskað eftir að þér upplýsiö nefndina með skriflegtt 

svari, sbr. áðurnefnt ákvæði 2. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, um eftirfarandi atriði:

1. Óskað er eftir að þér veitið nefndinni allar upplýsingar scm þér kunnið að hafa 

vitneskju um og lengjast félaginu Welling & Parhiers og þeim viðskiptum sem 

lýsl hefur verið hér að framan. Eirtkum er þá átt við, ef því er að skipta, í fyrsta 

lagi hvaða einstaklingai’ séu eða hafi verið raunverulegir eigendur þess (sem 

sagt endanlega, þ, á m. þá hugsanlega í gegnum aðra lögaðila) eða kynnu á 

öðrum grtuulvelli að vera oða hafa verið haghafar að eignum féiagsins.

Þá er þess einnig óskað að þér upplýsið nefndina ttm allar þær 

ráðstafanir á eignum félagsins sem yður kann að vera kimnugt um sem og 

hverjir nutu fjárhagslegs ávínnings af fjármunum sem á eínhverjum tímaptmkli 

voru í vörslum eða undir umráðum félagsins.

2. Óskað er eítir að þér veitið rannsóknarnefndinni með sama hætti allar sömu 

upplýsingar og greindar eru í lið I) sem þér kurmiö að hafa vitneskju ttm og 

tengjast félögtmum Jeff Agenls Corp og Dekhill Advisors Limited.

3. Óskað er eftir að þér veitið raruisóknarnefndinni allar upplýsingar sem þér 

kunnið að hafa vitneskju um hvaða aðilar báru í reynd og endanlega þá 

fjárhagslegu áhællu af hlutum í Eglu hf. sem Hauck & Aufháuser hefði ella 

borið án tilkomu sérstakra baksamninga og hvaöa aðilar báru fjárhagslega 

áhættu og nutu þess fjárhagslega ávinnirtgs af víðskiptum með viðkomandi 

hluti í Eglu hf. sem Hauck & Aufháuscr hefði annars á sama hátt fallið í skaul.
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Eí þelr aðilnr sem báru áhættuno og áttu rótt ti! ávinningsins voru 

lögnðilar er óskað eí'tir að þér upplýsið um hvort yður sé kunnugt um hvaða 

einstaklingar stóðu að baki þeim lögaðilum. Ef yður er ekki kunnugt um eða 

rekur ekki minni til þess hvaða lögaðilar eða einstaklingar niitu endanlega 

fjárhagslegs ávinnings af umræddum viöskiptum er óskað eftir að þér upplýsið 

um hvaða lögaðilar eöa einslaklingar var víö undirbúning og gerð 

samninganna fyrirhugað að myndu njóta slíks ávinnings ef einhver yrði.

4. Höfðu þáverandi stjóm Kaupþings hf. og/eða stærstu hluthafar félagsins 

vltneskju um gerð samninganna og þá fjárhagslegu fyrirgreiðslu sem Kaupþing 

hf. veitti samkvæmt framangreindu f beinum tengslum við gerð þeirra? F.f svo, 

hvaða einstaklingar þá?

5. Ef þér hafið hvorki vitneskju um né rekur minni til neirrna þeirra atriða sem 

greind eru í liðum 1-3 f þessu bréfi er óskað eftir þvf að þér veitið 

rannsóknarnefnd skýringar, að þvf marki sem yður kartn að vera unnt, á því 

hvers vegna nafns yðar er getið í skjöium úr fjármálafyrirtækjum i tengslum við 

fjárhagslegt uppgjör þeirra samninga sem að framan er lýst,

Yðurer hér með veittur frestur til kl. 15:00 þriöjudagsins 21. marsnk. til senda skriflegt 

svar við þessu brefi á netfangið kjqrt.iii.bjorgvinssnni" ma is. Þar sem Alþingi hefur ályktaö að 

rannsókn neíndarinnar skuli Ijuka svo fljótt sem vcrða má, sbr. ályktim Alþingis frá 15. 

desember 2016 um breytingu á ályktun Alþingis nr. 40/145, um rannaókn á erlendri þátltöku í 

kaupum á 45,8% cignarhlut í Búnaðarbanka íslands hf. o.fl., er ekki unnt að veita frekari fresti 

til að svara þessu bréfi.

Hafi svar yðar við bréfi neíndarinnar ekki borist iruian þessa frests mun 

rannsóknamcfnd Alþingis lfta svo á að þér hafið kosið að svara ekki bréfinu.

Vakin er athygli á því að þeer upplýsingar sem fram koma í bréfi þessu eru bundnar 

þagnarskyldu samkvæmt 58. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. YÖur er því ekki 

heimilt að greina frá þeim opinberlega eða upplýsa óviðkomandi um innihald þeirra að svo 

stöddu.
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Árétta btír að þar sem fyrirspumum rannsóknamefttdarirmar er beint til yðar 

persónulega og þœr lúta oð viinisburði um málsatvik sem þér hnfið upplifaö af eígin raun 

væntir nefndin þess að þér undirritiö í eigin naíni svarbréf yöar til nefndorinnar enda væri 

onnoð, oð moti nefndorinnor, ekki í samræmi viö áðurnefnt ákvæði 2, mgr. 7. gr. laga nr. 

68/2011 sem fyrirspurnir nefndarinnar byggjast á eðo ðnnur ákvæði sömu lago sem voröa 

upplýsingaöflun og upplýsingagjöf til rannsóknornefndar. Berist svar undirritoð of öörum en 

yður mun nefndin þvf ekki eigo onnan kost en að lfta svo á að þór hofið þor með kosið að svara 

ekki bréfi nefndarinnar.

Vokin er athygli á að ákvæði 4. mgr. 10. gi\ laga nr. 68/2011 mœlir fyrir um 

undantekningar irá m.a. skyldum til að afhenda gögn eða veita upplýsingar samkvæmt 7. gr. 

sönut loga. Líkl og komið hefur from byggjost ofongreindar fyrirspurnir nefndarinnor á 2. mgr.

7. gr. Vfsoö er nánor lil ákvæðo 4. mgr. 10. gr. laganna að þessu leyti.

Virðingarfyllsl,

Kjartan bjarni björgvinsson



Rannsóknnr ncfnd Alþingis,
h,t, Kjaitans Bjamu Björgvinssonar,
Austurvcllij
101 Rcykjavfk.

21. mars 2017

Ví.saft cr í fyrirspumarbréf þíll, dags. 15. mnrs sl., varöandi tiltckin atrifti cr varfta þátttöku 
þýska bankans Hnuck & Auflifiscr Privatbankiers KgaA í kaupum Eglu hf. o.fl. á 45,8% hlut 
ríkisins í Ðúnaftarbanka tslands árift 2003.

I fyrirspumarbrófi cr visuö ulmcnnt til atburfta sem kunno aft hafa gcrsl fyrir um 14 ánim 
síftan og cngin gögn fylgdu mcft bréflnu.

Til samrasmis vift síöusta liö lyrirspumarinnar þá staftfestist hér mcft aö mig rekur ckki minni 
til þeirra atrifta scm grcind eru í lift 1-3 í bréfinu.

Virftingarfyllst

Lýftur Guftmundsson



Reykjavík 15. mnrs 2017

I ír, Kristján Loftsson 
Lougarásvegi 19 
104 Keykjavík.

Vísað er til fyrri samskipta vegna rannsóknar sem Alþingi samþykkti ályktun um 2, 

júní 2016 á þátttöku þýska bankans Hauck & Aufhcíuser Privatbanklers KGaA („Hauck & 

Aufhauser") í kaupum á 45,8% elgnarhlut ríkísins í Búnaöarbanka íslands hí.

Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. laga nr. 68/2011, er sérhverjum, jafnt einstaklingum, 

stoínunum sem lögaöilum, skylt aö veröa við kröfu rannaóknamefndarinnar um að láta í té 

gögn sem hún fer fram á. í 2. mgr, 7. gr, er jafnframl kveðið á um að sömu aðilum og greinir í 

i. mgr. só jafnframt skyK aö veröa viö óskum rannsóknamefndar um að skýra skriflega frá 

athöfhum stnum og svara skriflcga fyrirspurnum hennar.

I Ijósi upplýsiiíga og gagnn sem nefndin hefur aflað við rannsókn sína, og þess sem slík 

gögn og upplýsingar sýna fram á um framangrelnt rannsóknarefni nefndai'innar, lelur nofndin 

rétt, áður en vinnu við skýrslu nefndarinnar lýkur, sbr. 1. mgr, 13, gr. laga nr. 68/2011, að leila 

eftir írekari skýringum yöar um ákveðin alriöi. Sú ósk er setl íram með vísan lil áðumefnds 

ákvæðis 2, mgr. 7. gr, laga nr. 68/2011.

Tilefni þessa er að gögn og uppiýsingar rannsóknamefndavinnar sýna aö dagana áður 

ert skriíað var undir kaupsamning Eglu hf. og annarra lögaðila (það er hins svonefnda S-hóps) 

um kaup á hlut Islenska ríkisins í Búnaðarbankanum hf. 16. janúar 2003, stóð hópur manna að 

gerð tveggja samninga varöandi hluti Ilauck &. Aufháuser í Églu hf. á milli annars vegar 

Hauck & AufhSuser og hins vegar aflandsféiagsins Welling & Partners Limited, skráðu á 

Bresku-Jómfrúareyjum, sem Kaupþing hf. útvegaði lil að standa að samningunum. Annar
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samningurinn var svonefndur söluréttarsamningur (o. Put Option Agreement) og hinn 

varðaöi veö- og iryggingaráðstafanir vcgna þessarar samningagerðar (e, Pledge and Seeurity 

Agreement). í þeim hópi manna sem slóö að gerÖ þessara samninga voru í fyrsta lagi nokkrir 

starfsmenn Kaupþings hf. á íslandi og dótturíélags þess, Kaupthing Luxembourg S.A. í 

Lúxemborg; í ööru lagi menn sem rannsóknamefndin telur ljóst að voru þar fulltrúar Ólafs 

Ólafssonar, þáverandi forstjóra Samskipa hf. og helsta forsvarsmanns S-hópsins, einkum þá 

Guðmundur Hjaltason, þáverandi framkvæmdasljóri hjá Samskipum hf.; og í þriöja lagi 

slarfsmenn Hauck & Aufhiiuser, einkum þá Martin Zeil þáverandi forstöðumaður 

lögfræöideildar bankans.

Ekki verður seð að íslenska ríkið eða aðrar stofnanir þess hafi á nokkru stigi verið 

upplýst um gerð þessara samninga, efni þeirra og áhrif, seni og atvik varðandi síðari 

framkvæmd.

Santkvæmt þeim gögnum sem ramtsóknnrnefndin hcfur undii' höndum fólu þessir 

samningar í meginatriðum í sér að þátttaka Hauck & Aufháuser gegnum Eglu hf, í kaupum á 

umræddum hlut rikisins í Búnaðarbankanum var í reynd aðeins að nafni til. 

Rannsóknarneíndin teliu4 ekki verða annað ráðiö af þessum gðgnum en aö fjárfesting Hauck 

& Aufháuser í gegnum Eglu hf. í, og siðar með sama hætti eignarhald á, hlutum í 

Búnaðarbankanum hafi vegna ákvæða iyrrgreindra samninga aðeins verið lil málamynda og 

tímabundið. Þá verður ekki arinað sóð af sömu gögnum en að þýska bankanum hafi verið 

tryggt skaöleysi af þátttöku sinní i þessum viöskiptum, hann haíi enga fjárhagslega áhættu 

tekið með þeim og íjárhagsiegir hagsmimir bankans aí þeim hafi takmarkast við þóknun sem 

samið var um samkvæmt samningunum en öll hagnaöarvon af umræddum hlutum í Eglu hf. 

þess í stað veriö áskilin gagnaðila bankans að samningunum, það er fyrrgreindu aflandsfélagL 

Welling & Partners Limited.

Rétt er aö fram komi aö rannsóknarnefndin hefur einnig undir höndum gögn sem 

varpa Ijósi á síöari framkvæmd fyrrgreindra tveggja samninga samkvæml efni sfnu og 

ráöstafanir sem þeim tengdust, meðal annars af hálfu starfsmanna Kaupþings hf. og 

Kaupthing Bank Luxembourg S.A, Má þar einkum nefna viðskipti mllli Hauck & Auflinuser 

og Welling & Partners Limited með umrædda hluti ( Bglu hf. sem fóru fram á grundvelli
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ákvæða Sturutinganno á næstu misserum eítít gerð þeirra og fjárhagslégt uppgjör sem að 

endirigu áui sér stað á hngnaði aflandsfélagsins vegna þeirra viðskipta.

I væntanlegri skýrslu rannsóknarnefndarinnar um rannsókn sína verður gerð grein 

fyrir framangreindum atvikum og tengdum atvikum i samræmi við fyrirliggjandi gögn og 

upplýsingar rannaóknarnefndarinnar.

Kannsóknamefndin telur ljóst að ákvarðanir um að aflandsfélagið Welling & Partners 

skyldi stofnað og það skyldi fara með raunverulegt eignarhald á hlut Hauck & Aufháuser í 

Eglu hf. hafi að ýmsu leyti verið teknar þegar þann 10. janúar 2003. Samkvæmt gögnum 

nefhdarinnnr var þann sama dag haldinn fundur kl. H:3U um morguninn í stjóm Kers hf.. þar 

sem þér gegnduð stjórnarformennsku á þessum tíma. Samkvæmt fundargerð var staða mála 

um kaupin á hlut ríkisins í Búnaðarbankanum, rædd á fundinum, og munið þér hafa setið 

fundinn ásamt þeim Ólafi Ólafssyni og Margeiri Daníelssyni, I fundargerð kemur fram að 

Ólafur Ólafsson hafi lýst stöðu mála í viðræðum við rfkið um kaupin á fundinum og greint frá 

því að stcfnt vaeri að undirritun skjala vegna kaupanna á þriðjudag eða miövikudag í vikunni 

á eftir, 15. eða 16. janúar 2003. Segir þar jafnframt að Ólafur hafi upplýst fundarmenn um að 

Hauck & Aufhiluser komi að Eglu hf. í þessu máli og Martín Zeil forstöðumaður lögfræðisviðs 

þýska bankans vfieri að yfirfara og skoða drög að skjölum og kynna sér löggjöf hér á landi,

I' Ijósi þess sem að framan er rakið hefur rannsóknarnefnd Alþingis ákveðið nð beina 

líl yðar nokkrum frekari spurningum, ef yður kynni að reka frekar minni tíl þeirra atriöa sem 

þær varöa, sbr, 2. mgr. 7. gr. laga nr. 168/2011:

1. Var yður kunnugt um að gerður hofði vcriö söluréttar- og veð- og 

tryggingarsamningur á milli Hauck & Aufliáuser og aflandsfélagsins Welling & 

Partners fyrir milligöngu Kaupþings hf. sem gcrði það að verkum að Hauck & 

Aufliáuser bar í reynd enga fjárhagslega áhættu af fjárfestingu sinni í 

Búnaöarbankanum hf. 1 gegnum hlut sinn i Eglu hf. og að þaö var jafnframt Welling & 

Parlners sem álti alla hagnaðarvon af viðskiptunum?

2. Hafi yður verið kunnugt um gerð þeírra samninga sem vikíð er að í 

spurningu I) er óskað eftir því að þér upplýslð nefndina ttm hvernig þér hafið öðlast 

vitneskju um gerð samninganna.
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3. Ef yður var kumtugt um gerö samninganna er þess jafnframt óskaö að þér 

upplýsið rannsóknarnefnd Alþingls um hvort yður aé kunnugt um hvaða lögaöilar eöa 

einstaklingar stóöu í reynd aö haki aflandsfélaginu Welling & Partners sem var 

viösomjandi Hauck & AufhSuser og bar þar með í reynd þá fjárhagslegu áiw ttu og 

hagnaðarvon scm 1 iauck & Aufhauser hefði falliö í skaut án tilkomu samninganna við 

aflandsfélagiö. Ef yður er ekki kunnugt um cöa rekur okki minni til þess hvaöa 

lögaðilar cöa einstaklingar nutu endanlega fjárhagslegs ávinnings af umraíddum 

viðskiptum er óskaö eftir að þér upplýsið um hvaÖa lögaðilar eða elitstaklingar r«tt 

var um aö kæmu að viðskiptunum á sínum líma, að þvi gefnu að þér hafið vitneskju 

þar um.

4. Ef þér voruð aldrei upplýstur um þá samningasem geröir voru á mllli Hauck 

& Aufháuser og Welling & Partners fyrir milligöngu Kaupþings hf. og með aðkomu 

Guðmundar Hjaltasonar, framkvæmdastjóra Eglu hf., óskar rannsóknamefnd Alþingis 

eftir því aö þér veitiö nefndinni skýringar á því hvers vegna slíkum upplýsingum 

kunni að hafa verið leynt fyrir yður, meö vfsan til þcss að þér voruö á þessum tíma 

bæöi stjórnarformaður t>g einn eigenda Kers hf„ sem var næststærsti hluthafi Eglu hf., 

og að þátttaka Hauck & Aufhauser var sérstaklega rædd á fundi stjórnar Kers hf. sama 

dag og viðræður stóöu yfir um gerö fyrrnefndra samitinga.

Yður er hér meö vcittur frestur lil kl. 15:00 þriðjudaginn 21. mars nk* til senda skriflegt 

svar við þessu bréfi á nctfangiö kiari.m.hjurgvinssoiv" rn.i is. Þar sem Alþingi hefur ályktað aö 

rannsókn nefndarinnar skuli ljúka svo lljóti sem vcröa má, sbr. ályktun Alþingis frá 15. 

desember 2016 um breytingu á ályktun Alþingis nr. 40/145, um rannsókn á erlendri þátttöku i 

kaupum á 45,8% eignarhlut í búnaðarbanka íslands hf. o.fl., veröa ekki veittir frckari frestir til 

aö svara þessu bréfi.

Hafi svar yðar viö brcfi nefndarinnar ckki borist innan þessa frests mun 

rannsóknamefnd Alþingis lita svo á aö þér hafið kosiö aö svara ckki bréfinu.

Vakin cr athygli á því að þær upplýsingar sem fram koma i bréfi þcssu eru bundnar 

þagnarskyldu samkvæml 58. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálaíyrirtæki. Yöur er þvi ckki 

heimilt aö greina frá þcijn opúiberlega eöa upplýsa óviðkomandi um innihald þcirra aö svo 

stöddu.
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Árétta bqr að þar sem fyríispurnum rnnnHÓknamefndnrinnai* er beinl (il yðar 

persónulega og þær lúta að vitnisburði um málsatvik sem þór hnfið upplifað af c?igin raun 

vænlir nefndin þess að þór undirritið í eigin nafni svarbréf yðar lil nefndarinnar enda v.i3ri 

annað, að mati nefhdarinnar, ekki í samnemi við áðurnefnt ákvieði 2. mgr. 7, gr. laga iir. 

■68/2011 sem fyrirspurnir nefndarinnar byggjast á eða önnur ákvœði sömu laga sem varða 

upplýsingaöflun c>g upplýsingagjöf lil rannsóknarnefndan Beriðt svar undirritað af öðrum en 

yður mun nefndin því ekki eiga aiinan kost en að lfta svo á aö þér hafið þar með kosíð aö svara 

ekki bréfi nefndarinnar.

Vakin er áthygli á aö ákvæði 4, mgr. 10. gr. laga nr. 68/2011 mælir fyrir um 

undantekningar frá m.a. skyldum tíl aö afhenda gögn eða veita upplýsingar samkvæmt 7* gr. 

sömu Inga. Líkt og komið heíur íram byggjast ofangrelndar fyrirspurnir nefiidarinnar á 2. mgr.

7. gi\ Vfsað er nánar til ákvæða 4. mgr. 10. gr. laganna að þessu leyli,

Virðingárfyllst,

f.h. ronnsóknarnefndár Alþingis

Kjartan Bjarnfmjörgvinssón
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Reykjavík 14 March 2017

HAUCK & AUFHÁUSER 
PR1V ATB ANKIERS KGAA 
Kaiserstrafíe 24 
60311 Frankfurt am Main

On 2 June 2016 the Icelandic Parliament enacted a resolution that an public inquiry 

should be held into the sale of the Icelandic Governm ent's stake in Bunadarbanki bank in 2003, 

according to Articte 2 of Act No 168/2011 on public inquiries. In July 2016, the President of 

Parliam ent appointed Mr Kjnrtan Bjarni Björgvinsson, I )islrict Courl Judge, to lead the inquiry.

The inquiry has been mainly focused on the Icelandic buyers of the shares in 

Bunadarbanki in 2003, in particular, whether they may have misled the Icelandic Government 

as to the potential role of Société Generale, and the actual participation of I lattck & Aufhauser 

Privatbankiers in the privatisation of Bunadarbanki.

During the course of the inquiiy  a considerable am ount of evldence has em erged that 

is pertinent lo the role of Hauck & Auíhauser and ils participation mentíoned above. 

According to this evidence, a certain staff m em ber of the bank, Mr Martin Zeil, who at that 

time was the legal counsel of Hauck & Aufhauser, engaged in secret negotiatíons and 

transaclions with the offshore entity Welling & Partners I ámited on behalf of the bank, which 

were aimed at exduding  any potential financial risk of the bank in relation to the purchase of 

shares in Egla hf., the holding com pany for Bunadarbanki. To this effect, I lauck & Aufhauser 

entered into a Put Option Agreement, as well as a Plcdge and Security Agreement, with 

W elling & Partners Limited on 16 January 2003.

It follows from this evidence thal Hauck & A ufhauser w as never an actual investor in 

the holding com pany of Bimadarbanki and thereby, mdirectly, in Bunadarbanki ilself. On the
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conlrary, I lauck & AufhiUtser was only holding the shares as a trustee, for other parlies, which 

the evidence indicates that were Icelandic. As Hauck & A ufhauser was not exposed to any 

financial risk regarding the nom inal purchase of shares in question, it also held no expectation 

of gaining a profit from its involvem ent apart from a sel fee agreed on beforehand,

The report of the inquiry is due for publication at the end of this month. In light of the 

evidence described above, I lauck & Aufhauser is hereby granted to opportunity to comment 

on its actual involvement in the privatisation of Bunadarbanki in 2003. In particular, Hauck & 

Aufhauser is invited to answ er the íollowing questions:

1. Why did Hauck & A ufhauser entcr into the agreem ents willi Welling and Partners 

Limited, m enlioned above?

2. Did Hauck &t Aufhauser suggest Ihis way of business nnd minimisalion of risk, as 

described above? If not, who did?

3. Apart from Mr M artin Zeil, where there any other parties involved within Hauck & 

AufhSuser, as regards the subject of the inquiry?

4. Why has Mr Peter Gatti, a m anaging partner of Hauek & Aufhauser, consistently 

denied allegations, published in the lcelandic media, that the bank was not an actual 

investor in Egla hf. the holding com pany of Bunadarbanki? Please nole Ihat Mr Gatti 

has given statem ents to this effect in 2003, 2005 and 2006.

5. Which parties were the beneficial owners of Welling & Partners, the offshore 

company that was the counterparty of Hauck & A uíhauser in thc Put-Option and 

Pledge and Securily Agreem ent in 2003?

6. W hat was the am ount of fcc paid to Hauck & A ufhauser duc to ils involvement in 

the privatisation of Bunadarbanki?

7. Are you familiar with the the offshore entity Dekhill Advisors Limited? II so, you arc 

kindly invited to inform the inquiry as to the bencficial owners oí that entity, and 

provide it with any informalion whatsoever you might have on the company.
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Please note thal under Icelandic law there is no longer any possibility of any criminal 

or civil sanclions being pursued against Hauck & Aufhauser regardm g its involvement in the 

evenis ihni iook place in 2003 and are ihe subject oí my investigation.

You are hereby invited to provide a reply to Ihis leiter and nny comments you may 

have in that regard to the e-mail address: kjartan.bjorgvinsson^rna.is. IMease note that due lo 

the instructions of the Icelandic Parliam ent to finish the inquiry as soon as possible, your 

com m ents m ust be provided to the inquiry before 15:00 GMT next M onday 20 March 2017. If 

the mquiry has nol received a reply by that time, il assumes that Hauck & Aufhiiuser has 

deciined its invitation to thc com m ent on thls lelter.

Yours sincerely,

Kjartan Bjaiwí Björgvijíssctfi


