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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1273 

frá 4. júní 2020 

um breytingu og leiðréttingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/980 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 að því er varðar sniðmát, efni, athugun og staðfestingu 

lýsingarinnar sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á 

skipulegum markaði (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta skal þegar 

verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB 

(1), einkum 13. gr. (1. og 2. mgr.), 14. gr. (3. mgr.) og 15. gr. (2. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 (2) er mælt fyrir um upplýsingarnar sem útgefendur 

hlutabréfa og verðbréfa sem ekki eru hlutabréfatengd eiga að birta. Verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd falla ekki 

undir jafn strangar birtingarkröfur og hlutabréfatengd verðbréf. Sum hlutabréfatengd verðbréf, s.s. tilteknar tegundir 

breytanlegra og skiptanlegra verðbréfa og afleiddra verðbréfa, eru svipuð verðbréfum sem ekki eru hlutabréfatengd, 

áður en þeim breytt eða áður en réttindin sem fylgja þeim eru nýtt. Þess vegna þykir rétt að útgefendur þessara 

breytanlegu og skiptanlegu verðbréfa og afleiddra verðbréfa falli undir minna íþyngjandi reglur um upplýsingagjöf en 

þær sem gilda um verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd. 

2) Samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/1129 geta útgefendur notað almenna útgefandalýsingu til að birta árlegu 

reikningsskilin sem krafist er samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB (3). Samkvæmt framseldri 

reglugerð (ESB) 2019/980 er gerð krafa um að útgefendur sem nota þann valkost veiti heildstæða almenna 

útgefandalýsingu á XHTML-sniði (e. Extensible Hypertext Markup Language), sem er óhófleg stjórnsýslubyrði. Þess 

vegna ætti að breyta ákvæðum 4. mgr. 24. gr. og 5. mgr. 25. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/980 og heimila 

útgefendum að leggja eingöngu fram upplýsingarnar sem eru í árlegu reikningsskilum á XHTML-sniði. 

3) Ákvæði 3. þáttar II. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/980, um viðbótarupplýsingar sem taka á með í 

lýsingunni, gilda um allar tegundir lýsinga, þ.m.t. ESB-vaxtarlýsinguna. Þar sem ESB-vaxtarlýsingin fellur undir staðlað 

snið og röðun er nauðsynlegt að útskýra birtingaröð upplýsingaliða sem varða afleidd verðbréf og, eftir atvikum, 

undirliggjandi hlutabréf og/eða upplýsingarnar sem birta á ef samþykki er gefið fyrir að nota lýsinguna í samræmi við  

1. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129. Til samræmis við það ætti að uppfæra 32. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2019/980 og 26. og 27. viðauka við þá reglugerð. 

4) Með ákvæði 4. mgr. 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2115 (4) var gerð breyting á V. viðauka 

við reglugerð (ESB) 2017/1129, þannig að krafan um birtingu á yfirlýsingunni um veltufé í ESB-vaxtarlýsingunni var 

látin gilda um alla útgefendur hlutabréfatengdra verðbréfa, án tillits til markaðsverðmætis þeirra. Til samræmis við það 

ætti að breyta g-lið 1. mgr. 32. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/980 og 26. viðauka við þá reglugerð.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 300, 14.9.2020, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2021 frá 

11. Júní 2021 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 168, 30.6.2017, bls. 12. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2019/980 frá 14. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2017/1129 að því er varðar sniðmát, efni, athugun og staðfestingu lýsinga sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða 

tekin til viðskipta á skipulegum markaði og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 809/2004 (Stjtíð. ESB L 166, 

21.6.2019, bls. 26). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB frá 15. desember 2004 um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar 

um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað og um breytingu á tilskipun 2001/34/EB (Stjtíð. ESB L 390, 31.12.2004,  

bls. 38). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2115 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB og reglugerðum 

(ESB) nr. 596/2014 og (ESB) 2017/1129 að því er varðar að stuðla að notkun vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja (Stjtíð. ESB 

L 320, 11.12.2019, bls. 1). 
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5) Samkvæmt 1., 3., 6. til 9., 24. og 25. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2019/980 er gerð krafa um, fyrir flest 

hlutabréf og verðbréf sem ekki eru hlutabréfatengd, að fram fari óháð endurskoðun á sögulegum, árlegum 

fjárhagsupplýsingum og að endurskoðunarskýrslan sé útbúin í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2006/43/EB (5) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 537/2014 (6). Samkvæmt þessum viðaukum er 

jafnframt gerð krafa um, í þeim tilvikum þegar tilskipun 2014/43/ESB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014 eiga ekki við og 

þegar löggiltir endurskoðendur hafa synjað um áritun sögulegra fjárhagsupplýsinga eða sé áritun þeirra með fyrirvara, 

breyttu áliti, án álits eða með ábendingum skal birta slíka synjun, fyrirvara, breytingar, áritanir án álits eða ábendingar í 

heild sinni og tilgreina ástæður þeirra. Til að gera fjárfestum kleift að taka upplýsta fjárfestingarákvörðun þykir rétt að 

fella útgefendur undir fyrrnefndar kröfur um upplýsingagjöf, án tillits til þess hvort tilskipun 2006/43/EB eða reglugerð 

(ESB) nr. 537/2014 gildir eða ekki. Því ætti að breyta 1., 3., 6. til 9., 24. og 25. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 

nr. 2019/980 til samræmis við það. 

6) Þegar einfaldað fyrirkomulag upplýsingagjafar vegna síðari útgáfu gildir er í 4. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 

2019/980 gerð krafa um að sjóðir um sameiginlega fjárfestingu veiti upplýsingar sem rekja má til tiltekinna þátta og liða 

í 3. viðauka. Breyta ætti þeim lista yfir þætti og liði og aðlaga að kröfunum um upplýsingagjöf fyrir frumútgáfur til að 

þær nái yfir upplýsingar um mikilvæga samninga og undanskilja pro forma fjárhagsupplýsingar. 

7) Í verðbréfalýsingunni fyrir síðari útgáfur verðbréfa sem ekki eru hlutabréfatengd ætti lýsingin á tegundinni, flokknum og 

fjárhæð verðbréfanna sem boðin eru út eða tekin til viðskipta að vera sett fram samkvæmt flokki B á sama hátt og fyrir 

frumútgáfur, þar sem öll atriði þeirra upplýsinga eru ekki þekkt á þeim tíma þegar grunnlýsingin er samþykkt. Enn 

fremur er nauðsynlegt, til aðlögunar að kröfunum um upplýsingagjöf fyrir frumútgáfur, að útskýra nánar að fyrir síðari 

útgáfur verðbréfa til almennra fjárfesta sem ekki eru hlutabréfatengd, þar sem samantekt lýsingarinnar er að hluta til 

skipt út fyrir upplýsingarnar sem settar eru fram í c- til i-lið 3. mgr. 8. gr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 1286/2014 (7), að þær upplýsingar ættu einnig að vera í verðbréfalýsingunni. Breyta ætti 16. viðauka við framselda 

reglugerð (ESB) 2019/980 til samræmis við það. 

8) Ákvæði 7. mgr. 33 gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/980 vísar ranglega til 22. viðauka þeirrar reglugerðar, í stað 

23. viðauka. Þessa villu ber að leiðrétta. 

9) Samkvæmt ákvæði 4. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129 er gerð krafa um að útgefandalýsing eða almenn 

útgefandalýsing sem tilkynnt er í samræmi við 2. mgr., hafi að geyma viðbæti þar sem settar eru fram lykilupplýsingar 

um útgefandann sem um getur í 6. mgr. 7. gr. þeirrar reglugerðar. Í g-lið 2. mgr. 42. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2019/980 er ranglega gerð krafa um framlagningu á slíkum viðbæti í öllum tilvikum en ekki einungis þegar krafist er 

slíks viðbætis. Þessa villu ber að leiðrétta. 

10) Reglugerð (ESB) 2017/1129 og framseld reglugerð (ESB) 2019/980 öðluðust gildi frá og með 21. júlí 2019. Í þágu 

réttarvissu og til að tryggja að útgefendur sæti ekki óþarflegri stjórnsýslubyrði ætti 1. til 8. liður 1. gr. og 2. gr. þessarar 

framseldu reglugerðar að koma til framkvæmda sama dag og reglugerð (ESB) 2017/1129 og framseld reglugerð (ESB) 

2019/980. 

11) Í þágu réttarvissu ættu lýsingar sem samþykktar voru á milli 21. júlí 2019 og 16. september 2020 að gilda áfram þar til 

gildistími þeirra rennur út.  

  

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikningsskila, um 

breytingu á tilskipunum ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 84/253/EBE (Stjtíð. ESB L 157, 

9.6.2006, bls. 87). 

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 537/2014 frá 16. apríl 2014 um sérstakar kröfur í tengslum við lögboðna endurskoðun á 

einingum tengdum almannahagsmunum og niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/909/EB (Stjtíð. ESB L 158, 

27.5.2014, bls. 77). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 frá 26. nóvember 2014 um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátrygginga-

tengdar fjárfestingavörur fyrir almenna fjárfesta (PRIIP) (Stjtíð. ESB L 352, 9.12.2014, bls. 1). 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2019/980 

Framseldri reglugerð (ESB) 2019/980 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 2. gr. kemur eftirfarandi: 

„2. gr. 

Útgefandalýsing fyrir hlutabréfatengd verðbréf 

1. Sé um að ræða hlutabréfatengd verðbréf skal útgefandalýsingin hafa að geyma þær upplýsingar sem um getur í  

1. viðauka við þessa reglugerð nema hún sé samin í samræmi við 9., 14. eða 15. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og þegar þessi verðbréf eru ekki hlutabréf eða önnur framseljanleg verðbréf sem eru 

jafngild hlutabréfum, má semja útgefandalýsinguna fyrir eftirfarandi verðbréf, í samræmi við 7. gr. þessarar reglugerðar 

að því er varðar verðbréf fyrir almenna fjárfesta eða 8. gr. þessarar reglugerðar fyrir verðbréf til í heildsölu: 

a) verðbréfin sem um getur í 1. mgr. 19. gr. og 1. mgr. 20. gr. þessarar reglugerðar, 

b) verðbréfin sem um getur í 2. mgr. 19. gr. þessarar reglugerðar, þegar þessi verðbréf eru skiptanleg fyrir eða breytanleg 

í hlutabréf sem eru eða verða gefin út af aðila sem tilheyrir samstæðu útgefandans og sem ekki eru tekin til viðskipta á 

skipulegum markaði, 

c) verðbréfin sem um getur í 2. mgr. 20. gr. þessarar reglugerðar, þegar þessi verðbréf veita rétt til að skrá sig fyrir eða 

afla hlutabréfa sem eru eða verða gefin út af aðila sem tilheyrir samstæðu útgefandans og sem ekki eru tekin til 

viðskipta á skipulegum markaði.“ 

2) Í stað 4. gr. kemur eftirfarandi: 

„4. gr. 

Útgefandalýsing fyrir síðari útgáfur hlutabréfatengdra verðbréfa 

1. Sértæk útgefandalýsing fyrir hlutabréfatengd verðbréf sem samin er í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) 

2017/1129 skal hafa að geyma þær upplýsingar sem um getur í 3. viðauka við þessa reglugerð. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og þegar þessi verðbréf eru ekki hlutabréf eða önnur framseljanleg verðbréf sem eru 

jafngild hlutabréfum, má semja útgefandalýsinguna fyrir eftirfarandi verðbréf í samræmi við 9. gr.: 

a) verðbréfin sem um getur í 1. mgr. 19. gr. og 1. mgr. 20. gr. þessarar reglugerðar, 

b) verðbréfin sem um getur í 2. mgr. 19. gr. þessarar reglugerðar, þegar þessi verðbréf eru skiptanleg fyrir eða breytanleg 

í hlutabréf sem eru eða verða gefin út af aðila sem tilheyrir samstæðu útgefandans og sem ekki eru tekin til viðskipta á 

skipulegum markaði, 

c) verðbréfin sem um getur í 2. mgr. 20. gr. þessarar reglugerðar, þegar þessi verðbréf veita rétt til að skrá sig fyrir 

hlutabréfum eða afla hlutabréfa sem eru eða verða gefin út af aðila sem tilheyrir samstæðu útgefandans og sem ekki 

eru tekin til viðskipta á skipulegum markaði.“ 

3) Í stað 12. gr. kemur eftirfarandi: 

„12. gr. 

Verðbréfalýsing fyrir hlutabréfatengd verðbréf eða hlutdeildarskírteini sem gefin eru út af lokuðum sjóðum um 

sameiginlega fjárfestingu 

1. Sé um að ræða hlutabréfatengd verðbréf eða hlutdeildarskírteini sem gefin eru út af lokuðum sjóðum um 

sameiginlega fjárfestingu skal verðbréfalýsingin hafa að geyma þær upplýsingar sem um getur í 11. viðauka við þessa 

reglugerð nema hún sé samin í samræmi við 14. eða 15. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og þegar þessi verðbréf eru ekki hlutabréf eða önnur framseljanleg verðbréf sem eru 

jafngild hlutabréfum skal semja verðbréfalýsinguna fyrir verðbréfin sem um getur í 1. og 2. mgr. 19. gr. og 1. og 2. mgr. 

20 gr. þessarar reglugerðar í samræmi við 15. gr. þessarar reglugerðar að því er varðar verðbréf fyrir almenna fjárfesta eða 

16. gr. þessarar reglugerðar fyrir verðbréf í heildsölu.“  
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4) Í stað 13. gr. kemur eftirfarandi: 

„13. gr. 

Verðbréfalýsing fyrir síðari útgáfur hlutabréfatengdra verðbréfa eða hlutdeildarskírteina sem gefin eru út af 

lokuðum sjóðum um sameiginlega fjárfestingu 

1. Sértæk verðbréfalýsing fyrir hlutabréfatengd verðbréf eða hlutdeildarskírteini sem gefin eru út af lokuðum sjóðum 

um sameiginlega fjárfestingu sem samin er í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129 skal hafa að geyma þær 

upplýsingar sem um getur í 12. viðauka við þessa reglugerð. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og þegar verðbréfin eru ekki hlutabréf eða önnur framseljanleg verðbréf sem eru jafngild 

hlutabréfum skal semja sértæka verðbréfalýsingu fyrir verðbréfin sem um getur í 1. og 2. mgr. 9. gr. og 1. og 2. mgr.  

20 gr. þessarar reglugerðar í samræmi við 17. gr. þessarar reglugerðar.“ 

5) Í stað 4. mgr. 24. gr. kemur eftirfarandi: 

„4. Sé almenn útgefandalýsing notuð í tengslum við 12. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129 skal framsetning 

upplýsinganna sem um getur í þeirri grein vera í samræmi við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/815 (*). 
  

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/815 frá 17. desember 2018 um viðbætur við tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2004/109/EB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um forskriftir fyrir sameiginlegt 

rafrænt skýrslusnið (Stjtíð. ESB L 143, 29.5.2019, bls. 1).“ 

6) Í stað 5. mgr. 25. gr. kemur eftirfarandi: 

„5. Sé almenn útgefandalýsing notuð í tengslum við 12. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129 skal framsetning 

upplýsinganna sem um getur í þeirri grein vera í samræmi við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/815.“ 

7) Í stað 28. gr. kemur eftirfarandi: 

„28. gr. 

Útgefandalýsing fyrir ESB-vaxtarlýsingu fyrir hlutabréfatengd verðbréf 

1. Sértæk útgefandalýsing fyrir hlutabréfatengd verðbréf sem samin er í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

2017/1129 skal hafa að geyma þær upplýsingar sem um getur í 24. viðauka við þessa reglugerð. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og þegar verðbréfin eru ekki hlutabréf eða önnur framseljanleg verðbréf sem eru jafngild 

hlutabréfum, má semja sértæku útgefandalýsinguna fyrir eftirfarandi verðbréf í samræmi við 29. gr. þessarar reglugerðar: 

a) verðbréfin sem um getur í 1. mgr. 19. gr. og 1. mgr. 20. gr. þessarar reglugerðar, 

b) verðbréfin sem um getur í 2. mgr. 19. gr. þessarar reglugerðar, þegar þessi verðbréf eru skiptanleg fyrir eða breytanleg 

í hlutabréf sem eru eða verða gefin út af aðila sem tilheyrir samstæðu útgefandans og sem ekki eru tekin til viðskipta á 

skipulegum markaði, 

c) verðbréfin sem um getur í 2. mgr. 20. gr. þessarar reglugerðar, þegar þessi verðbréf veita rétt til að skrá sig fyrir 

hlutabréfum eða afla hlutabréfa sem eru eða verða gefin út af aðila sem tilheyrir samstæðu útgefandans og sem ekki 

eru tekin til viðskipta á skipulegum markaði.“ 

8) Í stað 30. gr. kemur eftirfarandi: 

„30. gr. 

Verðbréfalýsing fyrir ESB-vaxtarlýsingu fyrir hlutabréfatengd verðbréf 

1. Sértæk verðbréfalýsing fyrir hlutabréfatengd verðbréf sem samin er í samræmi við 15. gr. reglugerðar (ESB) 

2017/1129 skal hafa að geyma þær upplýsingar sem um getur í 26. viðauka við þessa reglugerð. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. og þegar þessi verðbréf eru ekki hlutabréf eða önnur framseljanleg verðbréf sem eru 

jafngild hlutabréfum skal semja sértæku verðbréfalýsinguna fyrir verðbréfin sem um getur í 1. og 2. mgr. 19. gr. og 1. og 

2. mgr. 20 gr. þessarar reglugerðar í samræmi við 31. gr. þessarar reglugerðar.“ 

9) Í stað e-liðar 1. mgr. 32. gr. kemur eftirfarandi: 

„e) þeim upplýsingum sem um getur í 1. þætti 24. viðauka og 1. þætti 26. viðauka eða þeim upplýsingum sem um getur í 

1. þætti 25. viðauka og 1. þætti 27. viðauka við þessa reglugerð, með hliðsjón af tegund verðbréfanna.“  
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10) Í stað g-liðar 1. mgr. 32. gr. kemur eftirfarandi: 

„g) fyrir hlutabréfatengd verðbréf, upplýsingunum sem um getur í 2.1 lið 26. viðauka og, séu hlutabréfatengd verðbréf 

gefin út af útgefanda með markaðsverðmæti yfir 200 000 000 evrum, þeim upplýsingum sem um getur í 2.2 lið  

26. viðauka við þessa reglugerð.“ 

11) Eftirfarandi p- og q-liðir bætist við 1. mgr. 32. gr.: 

„p) sé krafist upplýsinga um undirliggjandi hlutabréf skv. b-lið 2. mgr. 19. gr., 3. mgr. 19. gr. eða b-lið 2. mgr. 20. gr. 

þessarar reglugerðar, þeim upplýsingum sem um getur í 6. þætti 26. viðauka við þessa reglugerð eða þeim 

upplýsingum sem um getur í 6. þætti 27. viðauka við þessa reglugerð, með hliðsjón af tegund verðbréfanna, 

q) samþykki útgefandinn eða sá sem ber ábyrgð á að semja lýsinguna notkun hennar eins og um getur í annarri 

undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129, þeim upplýsingum sem um getur í 7. þætti 26. viðauka eða í 

7. þætti 27. viðauka við þessa reglugerð, með hliðsjón af tegund verðbréfanna.“ 

12) Eftirfarandi 46. gr. a bætist við: 

„46. gr. a 

Lýsing sem samþykkt er á milli 21. júlí 2019 og 16. september 2020 

Lýsingar sem samþykktar hafa verið á milli 21. júlí 2019 og 16. september 2020 gilda áfram þar til gildistími þeirra rennur 

út.“ 

13) Ákvæðum 1. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð, 

14) Ákvæðum 3. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð, 

15) Ákvæðum 4. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð, 

16) Ákvæðum 6. viðauka er breytt í samræmi við IV. viðauka við þessa reglugerð, 

17) Ákvæðum 7. viðauka er breytt í samræmi við V. viðauka við þessa reglugerð, 

18) Ákvæðum 8. viðauka er breytt í samræmi við VI. viðauka við þessa reglugerð, 

19) Ákvæðum 9. viðauka er breytt í samræmi við VII. viðauka við þessa reglugerð, 

20) Ákvæðum 16. viðauka er breytt í samræmi við VIII. viðauka við þessa reglugerð, 

21) Ákvæðum 24. viðauka er breytt í samræmi við IX. viðauka við þessa reglugerð, 

22) Ákvæðum 25. viðauka er breytt í samræmi við X. viðauka við þessa reglugerð, 

23) Ákvæðum 26. viðauka er breytt í samræmi við XI. viðauka við þessa reglugerð, 

24) Ákvæðum 27. viðauka er breytt í samræmi við XII. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Leiðréttingar á framseldri reglugerð (ESB) 2019/980 

1) Í stað 7. mgr. 33. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/980 kemur eftirfarandi: 

„7. Í sértæku samantektinni má nota undirfyrirsagnir til að framsetningar á þeim upplýsingum sem um getur í 2., 3. og  

4. þætti 23. viðauka við þessa reglugerð.“ 

2) Í stað g-liðar 2. mgr. 42. gr. kemur eftirfarandi: 

„g) viðauki, sé þess krafist skv. 4. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2017/1129 nema samantektar sé ekki krafist 

samkvæmt annarri undirgrein 1. mgr. 7. gr. þeirrar reglugerðar.“ 

3. gr. 

Gildistaka og dagurinn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ákvæði 1. til 8. liðar 1. gr. og 2. gr. koma þó til framkvæmda frá og með 21. júlí 2019. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 4. júní 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum 18. þáttar 1. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 18.3.1 kemur eftirfarandi: 

„Liður 18.3.1 Sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar skulu hafa verið endurskoðaðar á óháðan hátt. Áritun 

endurskoðanda skal samin í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB (*) og 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 537/2014 (**). 

Ef tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014 eiga ekki við verður að endurskoða 

sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar eða láta fylgja með þeim tilgreiningu á því hvort, með tilliti 

til útgefandalýsingarinnar, þær gefa glögga mynd í samræmi við gildandi endurskoðunarstaðla í 

viðkomandi aðildarríki eða sambærilegan staðal. 

  

(*) Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 um lögboðna endurskoðun ársreikninga og 

samstæðureikningsskila, um breytingu á tilskipunum ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE og um niðurfellingu á 

tilskipun ráðsins 84/253/EBE (Stjtíð. ESB L 157, 9.6.2006, bls. 87). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 537/2014 frá 16. apríl 2014 um sérstakar kröfur í tengslum við 

lögboðna endurskoðun á einingum tengdum almannahagsmunum og niðurfellingu á ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2005/909/EB (Stjtíð. ESB L 158, 27.5.2014, bls. 77).“ 

2) Eftirfarandi liður 18.3.1a bætist við: 

„Liður 18.3.1a Hafi löggiltir endurskoðendur synjað um áritun sögulegra fjárhagsupplýsinga eða sé áritun þeirra 

með fyrirvara, breyttu áliti, án álits eða með ábendingum skal birta slíka fyrirvara, breytingar, 

áritanir án álits eða ábendingar í heild sinni og tilgreina ástæður þeirra.“ 
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum 11. þáttar 3. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 11.2.1 kemur eftirfarandi: 

„Liður 11.2.1 Áritun endurskoðanda 

Árleg reikningsskil verða að vera endurskoðuð með óháðum hætti. Áritun endurskoðanda skal 

samin í samræmi við tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014. 

Ef tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014 eiga ekki við verður að endurskoða 

sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar eða láta fylgja með þeim tilgreiningu á því hvort, með 

tilliti til útgefandalýsingarinnar, þær gefa glögga mynd í samræmi við gildandi endurskoðunar-

staðla í viðkomandi aðildarríki eða sambærilegan staðal. Að öðrum kosti skulu eftirfarandi 

upplýsingar koma fram í útgefandalýsingunni: 

a) áberandi yfirlýsing þar sem tilgreint er hvaða endurskoðunarstöðlum var beitt, 

b) útskýring ef veruleg frávik eru frá alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (ISA).“ 

2) Eftirfarandi liður 11.2.1a bætist við: 

„Liður 11.2.1a Hafi löggiltir endurskoðendur synjað um áritun sögulegra fjárhagsupplýsinga eða sé áritun þeirra 

gerð með fyrirvara, breyttu áliti, án álits eða með ábendingum skal birta slíka fyrirvara, 

breytingar, áritanir án álits eða ábendingar í heild sinni og tilgreina ástæður þeirra.“ 
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III. VIÐAUKI 

Í stað inngangsins á undan 1. þætti 4. viðauka kemur eftirfarandi: 

 „Til viðbótar þeim upplýsingum sem er krafist í þessum viðauka skulu sjóðir um sameiginlega 

fjárfestingu veita upplýsingarnar sem krafist er í þáttum/liðum 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (þótt 

lýsing lagaumhverfisins sem útgefandi starfar í þurfi aðeins að greina frá því lagaumhverfi sem 

skiptir máli fyrir fjárfestingar útgefanda) 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (að undanskildum pro 

forma fjárhagsupplýsingum) 19, 20 og 21 í 1. viðauka við þessa reglugerð eða, ef sjóðurinn um 

sameiginlega fjárfestingu uppfyllir kröfurnar í 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129, 

upplýsingarnar sem krafist er í þáttum/liðum 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (að undanskilum pro forma 

fjárhagsupplýsingum), 12, 13, 14 og 15 í 3. viðauka við þessa reglugerð. 

Séu hlutdeildarskírteini gefin út af sjóði um sameiginlega fjárfestingu sem er stofnaður sem 

sameignarsjóður og stýrt af rekstraraðila sjóðs, skulu þær upplýsingar sem um getur í þáttum/liðum 

6, 12, 13, 14, 15.2, 16 og 20 í 1. viðauka við þessa reglugerð veittar um rekstraraðila sjóðsins, en 

þær upplýsingar sem tilgreindar eru í liðum 2, 4 og 18 í 1. viðauka við þessa reglugerð skulu veittar 

bæði um sjóðinn og rekstraraðilann.“ 
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IV. VIÐAUKI 

Ákvæðum 11. þáttar 6. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 11.3.1 kemur eftirfarandi: 

„Liður 11.3.1 Sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar skulu hafa verið endurskoðaðar á óháðan hátt. Áritun 

endurskoðanda skal samin í samræmi við tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) 

nr. 537/2014. 

Ef tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014 eiga ekki við verður að endurskoða 

sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar eða láta fylgja með þeim tilgreiningu á því hvort, með 

tilliti til útgefandalýsingarinnar, þær gefa glögga mynd í samræmi við gildandi endur-

skoðunarstaðla í viðkomandi aðildarríki eða sambærilegan staðal.“ 

2) Eftirfarandi liður 11.3.1a bætist við: 

„Liður 11.3.1 a Hafi löggiltir endurskoðendur synjað um áritun sögulegra fjárhagsupplýsinga eða sé áritun 

þeirra með fyrirvara, breyttu áliti, án álits eða með ábendingum skal birta slíka fyrirvara, 

breytingar, áritanir án álits eða ábendingar í heild sinni og tilgreina ástæður þeirra.“ 
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V. VIÐAUKI 

Ákvæðum 11. þáttar 7. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 11.2.1 kemur eftirfarandi: 

„Liður 11.2.1 Sögulegu fjárhagsupplýsingarnar skulu hafa verið endurskoðaðar á óháðan hátt. Áritun endur-

skoðanda skal samin í samræmi við tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014. 

Ef tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014 eiga ekki við verður að endurskoða 

sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar eða láta fylgja með þeim tilgreiningu á því hvort, með 

tilliti til útgefandalýsingarinnar, þær gefa glögga mynd í samræmi við gildandi endurskoðunar-

staðla í viðkomandi aðildarríki eða sambærilegan staðal. Að öðrum kosti skulu eftirfarandi 

upplýsingar koma fram í útgefandalýsingunni: 

a) áberandi yfirlýsing þar sem tilgreint er hvaða endurskoðunarstöðlum var beitt, 

b) útskýring ef veruleg frávik eru frá alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (ISA).“ 

2) Eftirfarandi liður 11.2.1a bætist við: 

„Liður 11.2.1a Hafi löggiltir endurskoðendur synjað um áritun sögulegra fjárhagsupplýsinga eða sé áritun þeirra 

með fyrirvara, breyttu áliti, án álits eða með ábendingum skal birta slíka fyrirvara, breytingar, 

áritanir án álits eða ábendingar í heild sinni og tilgreina ástæður þeirra.“ 



16.12.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 80/327 

 

VI. VIÐAUKI 

Ákvæðum 10. þáttar 8. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 10.2.1 kemur eftirfarandi: 

„Liður 10.2.1 Áritun endurskoðanda 

Endurskoða verður árlegu reikningsskilin með óháðum hætti. Áritun endurskoðanda skal samin í 

samræmi við tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014. 

Ef tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014 eiga ekki við verður að endurskoða 

sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar eða láta fylgja með þeim tilgreiningu á því hvort, með 

tilliti til útgefandalýsingarinnar, þær gefa glögga mynd í samræmi við gildandi endurskoðunar-

staðla í viðkomandi aðildarríki eða sambærilegan staðal. Að öðrum kosti skulu eftirfarandi 

upplýsingar koma fram í útgefandalýsingunni: 

a) áberandi yfirlýsing þar sem tilgreint er hvaða endurskoðunarstöðlum var beitt, 

b) útskýring ef veruleg frávik eru frá alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (ISA).“ 

2) Eftirfarandi liður 10.2.1a bætist við: 

„Liður 10.2.1a Hafi löggiltir endurskoðendur synjað um áritun sögulegra fjárhagsupplýsinga eða sé áritun þeirra 

gerð með fyrirvara, breyttu áliti, án álits eða með ábendingum skal birta slíka fyrirvara, 

breytingar, áritanir án álits eða ábendingar í heild sinni og tilgreina ástæður þeirra.“ 
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VII. VIÐAUKI 

Ákvæðum 8. þáttar 9. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 8.2.a.3 kemur eftirfarandi: 

„Liður 8.2.a.3 Áritun endurskoðanda 

Sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar skulu hafa verið endurskoðaðar á óháðan hátt. Áritun 

endurskoðanda skal samin í samræmi við tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) 

nr. 537/2014. 

Ef tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014 gilda ekki, verður að endurskoða 

sögulegu fjárhagsupplýsingarnar eða tilkynna um hvort þær, að því er varðar útgefandalýs-

inguna, gefi sanna og trúverðuga mynd í samræmi við endurskoðunarstaðla sem gilda í 

aðildarríki eða jafngildan staðal eður ei. Að öðrum kosti skulu eftirfarandi upplýsingar koma 

fram í útgefandalýsingunni: 

a) áberandi yfirlýsing þar sem tilgreint er hvaða endurskoðunarstöðlum hefur verið beitt, 

b) útskýring ef veruleg frávik eru frá alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (ISA).“ 

2) Eftirfarandi liður 8.2.a.4 bætist við: 

„Liður 8.2.a.4 Yfirlýsing þess efnis að sögulegar fjárhagsupplýsingar hafi verið endurskoðaðar. Hafi löggiltir 

endurskoðendur synjað um áritun sögulegra fjárhagsupplýsinga eða sé áritun þeirra með 

fyrirvara, breyttu áliti, án álits eða með ábendingum skal birta slíka fyrirvara, breytingar, 

áritanir án álits eða ábendingar í heild sinni og tilgreina ástæður þeirra.“ 
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VIII. VIÐAUKI 

Ákvæðum 16. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 4.1 liðar kemur eftirfarandi: 

„Liður 4.1 a) Lýsing á tegund, flokki og magni verðbréfa sem eru boðin út í 

almennu útboði og/eða tekin til viðskipta, 

b) alþjóðlegt auðkennisnúmer (ISIN-númer) verðbréfa sem boðin 

eru út á almennum markaði og/eða tekin til viðskipta.“ 

Flokkur B 

Flokkur C 

2) Eftirfarandi liður 7.3.a bætist við: 

„Liður 7.3.a 

(Aðeins almennir 

fjárfestar) 

Ef upplýsingarnar í c- til i-lið 3. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1286/2014 koma í stað hluta samantektarinnar verður að birta 

allar slíkar upplýsingar, að því marki sem þær eru ekki birtar 

annars staðar í verðbréfalýsingunni.“ 

Flokkur C 
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IX. VIÐAUKI 

Ákvæðum 5. þáttar 24. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 5.3.1 kemur eftirfarandi: 

„Liður 5.3.1 Sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar skulu hafa verið endurskoðaðar á óháðan hátt. Áritun 

endurskoðanda skal samin í samræmi við tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014. 

Ef tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014 eiga ekki við verður að endurskoða 

sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar eða láta fylgja með þeim tilgreiningu á því hvort, með tilliti 

til útgefandalýsingarinnar, þær gefa glögga mynd í samræmi við gildandi endurskoðunarstaðla í 

viðkomandi aðildarríki eða sambærilegan staðal.“ 

2) Eftirfarandi liður 5.3.1a bætist við: 

„Liður 5.3.1a Hafi löggiltir endurskoðendur synjað um áritun sögulegra fjárhagsupplýsinga eða sé áritun þeirra 

með fyrirvara, breyttu áliti, án álits eða með ábendingum skal birta slíka fyrirvara, breytingar, 

áritanir án álits eða ábendingar í heild sinni og tilgreina ástæður þeirra.“ 
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X. VIÐAUKI 

Ákvæðum 5. þáttar 25. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Í stað liðar 5.3.1 kemur eftirfarandi: 

„Liður 5.3.1 Sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar skulu hafa verið endurskoðaðar á óháðan hátt. Áritun 

endurskoðanda skal samin í samræmi við tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014. 

Ef tilskipun 2006/43/EB og reglugerð (ESB) nr. 537/2014 eiga ekki við verður að endurskoða 

sögulegar, árlegar fjárhagsupplýsingar eða láta fylgja með þeim tilgreiningu á því hvort, með tilliti 

til útgefandalýsingarinnar, þær gefa glögga mynd í samræmi við gildandi endurskoðunarstaðla í 

viðkomandi aðildarríki eða sambærilegan staðal.“ 

2) Eftirfarandi liður 5.3.1a bætist við: 

„Liður 5.3.1a Hafi löggiltir endurskoðendur synjað um áritun sögulegra fjárhagsupplýsinga eða sé áritun þeirra 

með fyrirvara, breyttu áliti, án álits eða með ábendingum skal birta slíka fyrirvara, breytingar, 

áritanir án álits eða ábendingar í heild sinni og tilgreina ástæður þeirra.“ 
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XI. VIÐAUKI 

Ákvæðum 26. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Í stað 2. þáttar kemur eftirfarandi: 

„2. ÞÁTTUR YFIRLÝSING UM VELTUFÉ OG YFIRLÝSING UM FJÁRMÖGNUN OG SKULD-

SETNINGU 

Veiting upplýsinga samkvæmt þessum þætti eru um veltufjárþörf útgefanda sem og 

fjármögnun og skuldsetningu hans. 

Liður 2.1. Yfirlýsing um veltufé 

Yfirlýsing útgefanda um að hann telji veltufé sitt nægja til að uppfylla núverandi þarfir 

sínar og, ef ekki, hvernig hann hyggst afla þess viðbótarveltufjár sem til þarf. 

Liður 2.2. 

Aðeins útgefendur með 

markaðsverðmæti yfir 

200 000 000 evrum 

Fjármögnun og skuldsetning 

Yfirlýsing um fjármögnun og skuldsetningu (þar sem gerður er greinarmunur á skuldum 

sem eru með og án ábyrgðar og skuldum sem eru tryggðar og ótryggðar) eigi fyrr en 

90 dögum fyrir dagsetningu skjalsins. Hugtakið „skuldsetning“ felur einnig í sér óbeinar 

og óvissar skuldir. 

Verði verulegar breytingar á fjármögnun og skuldsetningu útgefanda á 90 daga 

tímabilinu skal veita viðbótarupplýsingar með því að leggja fram lýsingu í frásagnar-

formi á slíkum breytingum eða með því að uppfæra þær tölur.“ 

2) Eftirfarandi liður 4.2 bætist við: 

„Liður 4.2. Ef um er að ræða útgáfu hlutabréfa með áskriftarréttindum, upplýsingarnar sem um getur 

í 2. mgr. 20. gr.“ 

3) Eftirfarandi 6. og 7. þáttur bætast við: 

„6. þáttur UPPLÝSINGAR UM UNDIRLIGGJANDI HLUTABRÉF (EFTIR ATVIKUM) 

Liður 6.1. Eftir atvikum, upplýsingarnar sem um getur í 18. viðauka. 

„7. þáttur UPPLÝSINGAR UM SAMÞYKKI (EFTIR ATVIKUM) 

Liður 7.1. Ef útgefandinn eða sá sem ber ábyrgð á að semja lýsinguna samþykkir notkun hennar 

eins og um getur í annarri undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129, 

eftirfarandi viðbótarupplýsingar: 

a) þær upplýsingar sem um getur í 1. og 2.A þætti 22. viðauka við þessa reglugerð ef 

samþykkið er veitt einum eða fleiri tilgreindum fjármálamilliliðum, 

b) þær upplýsingar sem um getur í 1. og 2.B þætti 22. viðauka við þessa reglugerð ef 

samþykkið er veitt öllum fjármálamilliliðum.“ 
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XII. VIÐAUKI 

Ákvæðum 27. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) ákvæðum 3. þáttar er breytt sem hér segir: 

a) liður 3.1.17 fellur brott, 

b) eftirfarandi liður 3.2 bætist við: 

„Liður 3.2. Upplýsingar um afleidd verðbréf 

Ef um er að ræða útgáfu afleiddra verðbréfa, eftirfarandi upplýsingar: 

a) fyrir afleidd verðbréf sem um getur í 1. mgr. 20. gr., upplýsingarnar sem 

um getur í þeirri málsgrein, 

b) fyrir afleidd verðbréf sem um getur í 2. mgr. 20. gr., upplýsingarnar sem 

um getur í þeirri málsgrein, 

c) fyrir afleidd verðbréf sem um getur í 3. mgr. 20. gr., upplýsingarnar sem 

um getur í þeirri málsgrein.“ 

 

2) Eftirfarandi 6. og 7. þáttur bætast við: 

„6. þáttur UPPLÝSINGAR UM UNDIRLIGGJANDI HLUTABRÉF (EFTIR ATVIKUM) 

Liður 6.1. a) Eftir atvikum, þær upplýsingar sem um getur í 2.1 og 2.2 lið 26. viðauka að því er varðar 

útgefanda hinna undirliggjandi hlutabréfa. 

b) Eftir atvikum, þær upplýsingar sem um getur í 18. viðauka. 

7. HLUTI UPPLÝSINGAR UM SAMÞYKKI (EFTIR ATVIKUM) 

Liður 7.1. Ef útgefandinn eða sá sem ber ábyrgð á að semja lýsinguna samþykkir notkun hennar eins og um 

getur í annarri undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1129, eftirfarandi viðbótar-

upplýsingar: 

a) þær upplýsingar sem um getur í 1. og 2.A þætti 22. viðauka við þessa reglugerð, ef 

samþykkið er veitt einum eða fleiri tilgreindum fjármálamilliliðum, 

b) þær upplýsingar sem um getur í 1. og 2.B þætti 22. viðauka við þessa reglugerð, ef 

samþykkið er veitt öllum fjármálamilliliðum.“ 

 


