
Krafa í þrotabú Byrs sparisjóðs



Á hverju byggir krafan?

• Krafa þessi er byggð á aukningu á stofnfjárhlut 
í BYR sparisjóði, skv. útboðslýsingu dags. 30. 
nóvember 2007

• Krafan er inngreitt stofnfé að frádregnum arði

• Tjón stofnfjáreigenda



Útboðslýsingin
• Við stofnfjáraukninguna beitti stjórn 

sparisjóðsins blekkingum og þvingunum, í 
þeim tilgangi að þrýsta á stofnfjáraðila með að 
taka þátt í útboðinu

• Útboðslýsing stjórnar sparisjóðsins var röng og 
villandi villandi 

• Stofnfjáreigendum var hótað með 86,2% 
þynningu.

• Stofnfjáreigendur tóku þátt í 
stofnfjáraukningunni á grundvelli þeirra 
upplýsinga sem fram komu í kynningargögnum 
og útboðslýsingu



Efndirnar
• Einstaklingar og minni fyrirtæki vs hrikalegt 

tap vegna lánveitinga til stórra, tengdra aðila

• Glitnir og stærstu eigendur Byrs og Glitnis léku 
lykilhlutverk í ósvífnum blekkingaleik.  
Samkomulagi um bundið innlán haldið leyndu 
fyrir stofnfjáreigendum.fyrir stofnfjáreigendum.

• Áhættustýring í molum, sbr. lélegar 
lánveitingar.  

• Með stofnfjáraukningunni var leiðin til 
glötunar vörðuð.  Fjármunir saklauss fólks, 
sem var þvingað og blekkt, voru lánaðir út á 
óábyrgan hátt.



Ein leið:

• Kröfu lýst sem almennri kröfu bú Byrs 
sparisjóðs skv. 113. gr. laga nr. 21/1991, en 
kröfu um vexti er lýst sem eftirstæðri kröfu 
skv. 114. gr. sömu laga.

• Sérstök athygli er vakin á því að 
stofnfjáreigendur eiga rétt á að leita 
skuldajafnaðar vegna kröfu sinnar sbr. heimild 
í 100. gr. laga nr. 21/1991



Slitastjórn Byrs sparisjóðs 
Borgartúni 18 
105  Reykjavík 

KRÖFULÝSING 

á hendur Byr Sparisjóði kt. 610269-2229 
 
Kröfueigandi:  Grani Gunnarsson kt. xxxxxx, heimilisfang, sími: xxxx.  Netfang 
kröfuhafa:  xxxx  Bankareikningur kröfuhafa:xxxxxxxx. 
 
Með vísan til innköllunar slitastjórnar Byrs sparisjóðs lýsir undirritaður
eftirfarandi kröfu á hendur sparisjóðnum: 
 

1) Höfuðstóll kröfunnar      kr. Reikna,- 
2) Lögmannsaðstoð vegna kröfulýsingar   kr.       ?,- 

Samtals kr.  ,- 

 

3) Jafnframt er gerð krafa um áfallandi dráttarvexti frá 2. júlí 2010, til 
greiðsludags. 

 
- Á hverju byggir krafan? 

SSB hvetur stofnfjáreigendur til 
að leita sér þeirrar aðstoðar sem 
þeir telja að sé þörf á.  Tekið skal 
fram að um einfalt dæmi er að 
ræða og einungis til viðmiðunar.  

- Á hverju byggir krafan? 

- Útboðslýsingin 

 

Kröfu skv. 1. - 2. tl. hér að framan er lýst sem almennri kröfu bú Byrs sparisjóðs 

skv. 113. gr. lana nr. 21/1991, en kröfu skv. 3. tl. er lýst sem eftirstæðri kröfu 

skv. 114. gr. sömu laga. 

 

Sérstök athygli er vakin á því að undirrituð telur sér rétt að leita skuldajafnaðar

vegna kröfu sinnar sbr. heimild í 100. gr. laga nr. 21/1991 

 

Meðfylgjandi eru eftirtalin gögn: 

 

1) Að eigin vali 

 

Virðingarfyllst, 

 

Reykjavík 10. október 2010  

 

 



Dæmi um útreikning kröfu


