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Tilkynning um raunverulega eigendur
Samkvæmt lögum um skráningu raunverulegra eigenda nr. 82/2019

1 Samkvæmt ákvæði 4. tölul. 3. gr. laga nr. 82/2019 um skráningu raunverulegra eigenda er tegund eignarhalds skilgreind með eftirfarandi hætti: Beint eða óbeint 
eignarhald á hlutafé eða annars konar eignarheimildum, atkvæðavægi eða annars konar beint eða óbeint ákvörðunarvald, tilnefning stjórnarmanna eða annars 
konar bein eða óbein yfirráð eða stjórnun skráðs aðila skv. 2. gr. 

Raunverulegur eigandi í tilviki lögaðila telst meðal annars vera sá einstaklingur eða einstaklingar sem í raun eiga  
eða stjórna lögaðila:

1.   í gegnum beina eða óbeina eignaraðild að meira en 25% hlut í lögaðilanum,
2.  sem ráða yfir meira en 25% atkvæðisréttar með beinum og/eða óbeinum hætti,
3.   teljast á annan hátt hafa yfirráð yfir lögaðila.

Í hverju félagi geta raunverulegir eigendur verið einn eða fleiri og eru félög sjálf ábyrg fyrir því að afla upplýsinga um raunverulega 
eigendur sína. Ef ekki er mögulegt að finna raunverulegan eiganda samkvæmt ofangreindu, t.d. vegna svo dreifðs eignarhalds að engir 
einstaklingar eiga eða stýra viðskiptamanni í skilningi laga um skráningu raunverulegra eigenda eða ef vafi leikur á um eignarhaldið,  
skal sá einstaklingur, einn eða fleiri, sem stjórnar starfsemi lögaðilans teljast raunverulegur eigandi og skal skrá hann sem slíkan.

Tilkynnt er um:            Raunverulegan eiganda            Ekki er möguleiki á að finna raunverulegan eiganda

 Um er að ræða dótturfélag í 100% eigu ríkis eða sveitarfélaga eða félags skráð á skipulögðum
 markaði skv. skilgreiningu laga um kauphallir og skráist því stjórn félags, í heild sinni eða hluta,   
 sem raunverulegur eigandi

Nafn félags

Kennitala (eða umsóknarnúmer sé um rafræna nýskráningu að ræða)
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Leggja þarf fram gögn sem staðfesta ofangreindar upplýsingar og sýna fram á að viðkomandi sé raunverulegur eigandi  
(svo sem stofnsamningur, hluthafasamkomulag, einkaréttarlegir samningar o.s.frv.).

Sé raunverulegur eigandi erlendur ríkisborgari skal að auki fylgja með ljósrit af vegabréfi viðkomandi.

Raunverulegur eigandi (eða sá sem stjórnar starfsemi lögaðilans)
Athugið að nauðsynlegt er að fylla út í alla reiti

Nafn

Kennitala (TIN og fæðingardagur ef kennitölu er ekki til að dreifa)

Lögheimili (gata, borg, fylki, ríki)

Ríkisfang

Vegabréfsnúmer (ef raunverulegur eigandi er erlendur ríkisborgari)

Eignarhlutur í % (beinn eða óbeinn) Atkvæðavægi í %

Tilgreining á tegund eignarhalds

Beint eignarhald á hlutafé (á einungis við ehf. / hf.)

Beint eignarhald / beint eignarhald á stofnfé (á einungis við sf. / slf. / ses.)

Annað (ef valið er annað skal tilgreina tegund eignarhalds hér)
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Leggja þarf fram gögn sem staðfesta ofangreindar upplýsingar og sýna fram á að viðkomandi sé raunverulegur eigandi  
(svo sem stofnsamningur í tilviki nýskráninga, hluthafasamkomulag, einkaréttarlegir samningar o.s.frv.).

Sé raunverulegur eigandi erlendur ríkisborgari skal að auki fylgja með ljósrit af vegabréfi viðkomandi.

Raunverulegur eigandi (ef fleiri en einn)

Nafn

Kennitala (TIN og fæðingardagur ef kennitölu er ekki til að dreifa)

Lögheimili (gata, borg, fylki, ríki)

Ríkisfang

Vegabréfsnúmer (ef raunverulegur eigandi er erlendur ríkisborgari)

Eignarhlutur í % (beinn eða óbeinn) Atkvæðavægi í %

Tilgreining á tegund eignarhalds

Beint eignarhald á hlutafé (á einungis við ehf. / hf.)

Beint eignarhald / beint eignarhald á stofnfé (á einungis við sf. / slf. / ses.)

Annað (ef valið er annað skal tilgreina tegund eignarhalds hér)

Athugið að nauðsynlegt er að fylla út í alla reiti

Raunverulegur eigandi (ef fleiri en einn)

Nafn

Kennitala (TIN og fæðingardagur ef kennitölu er ekki til að dreifa)

Lögheimili (gata, borg, fylki, ríki)

Ríkisfang

Vegabréfsnúmer (ef raunverulegur eigandi er erlendur ríkisborgari)

Eignarhlutur í % (beinn eða óbeinn) Atkvæðavægi í %

Tilgreining á tegund eignarhalds

Beint eignarhald á hlutafé (á einungis við ehf. / hf.)

Beint eignarhald / beint eignarhald á stofnfé (á einungis við sf. / slf. / ses.)

Annað (ef valið er annað skal tilgreina tegund eignarhalds hér)

Athugið að nauðsynlegt er að fylla út í alla reiti
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Nafn félags

Kennitala (eða umsóknarnúmer sé um rafræna nýskráningu að ræða)

Raunverulegir eigendur ásamt prókúruhafa, stjórnarmanni eða eftir atvikum öllum félagsmönnum (sf./slf.) skulu 
staðfesta að veittar upplýsingar séu réttar með undirritun sinni.

Staður og dagsetning

Undirritanir

Nafn  Kennitala

Netfang

Nafn  Kennitala

Netfang

Nafn  Kennitala

Netfang

Nafn  Kennitala

Netfang

Nafn  Kennitala

Netfang

Nafn  Kennitala

Netfang

Nafn  Kennitala

Netfang
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