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Efni: Svar við fyrirspurn um sölu eignarhluta Reykjavík Energy Invest (REI) í tveimur 

félögum, Enex-Kína og EnVent Holdings 

Á fundi borgarráðs 8. mars 2012 var lögð fram beiðni borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks og 

Vinstri grænna um úttekt Innri endurskoðunar á því hvernig staðið var að sölu á eignarhlut 

Reykjavík Energy Invest (REI) ehf. í tveimur félögum (Enex-Kína ehf. og EnVent Holdings ehf.) af 

hálfu Orkuveitu Reykjavíkur (OR). Að auki fylgi úttektinni álit borgarlögmanns á lagalegri stöðu 

málsins og þeim skýringum forsvarsmanna OR að ekki hefði verið hægt að vinna málið með 

öðrum hætti.1 

Ákveðið var að vinna þessa úttekt sem samvinnuverkefni innri endurskoðanda 

Reykjavíkurborgar og Orkuveitu Reykjavíkur með aðkomu skrifstofu borgarlögmanns. Skipaður 

var vinnuhópur sem í áttu sæti starfandi innri endurskoðandi frá Innri endurskoðun 

Reykjavíkurborgar og innri endurskoðandi Orkuveitunnar auk fulltrúa frá skrifstofu 

borgarlögmanns. Markmiðið var að framkvæma skoðun á söluferli eignarhluta Reykjavík Energy 

Invest ehf. í tveimur félögum, Enex-Kína ehf. og EnVent Holdings ehf. Afmörkun verkefnisins 

sneri að skoðun á stjórnskipulegri stöðu aðila máls (OR og REI), umboði, forsendum 

ákvarðanatöku og upplýsingaskyldu.  

Tilefni ofangreindrar fyrirspurnar er að skrifað var undir samning 19. ágúst 2011 um sölu á 

hlutum REI og Geysis Green Energy (GGE) í Enex-Kína og EnVent Holdings, sbr. samþykkt 

stjórnarfundar frá 22. júní 2011. Á þeim fundi var framkvæmdastjóra REI veitt umboð til að 

skrifa undir samning um söluna. Eignarhlutur REI í Enex-Kína var 19,53% og eignarhlutur REI í 

EnVent Holdings var 24,5%. Bæði félögin voru í meirihlutaeigu GGE. REI ehf. er einkahlutafélag í 

skilningi laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 (ehfl.) og að fullu í eigu OR sem er eini hluthafi 

félagsins.  

Í þessari skoðun var stuðst við skýrslu stýrihóps Reykjavíkurborgar (frá febrúar 2008), lög, 

reglur og samþykktir er snerta aðila máls, yfirferð fundargerða OR og  REI ásamt minnisblaði frá 

Skrifstofu borgarlögmanns varðandi ofangreint viðfangsefni.2 

Helstu niðurstöður   

1. Sala í samræmi við stefnu OR og eigenda 

Farið var yfir stefnu eigenda sem birtist í skýrslu stýrihóps Reykjavíkurborgar og síðar um 

málefni REI og OR frá febrúar 2008 að „Stýrihópurinn telur eðlilegt að REI verði áfram rekið með 

                                                           
1 Bréf borgarlögmanns þess efnis verður lagt fram undir þessu dagskrármáli á fundi borgarráðs 18. apríl 2013. 
2 Minnisblað til Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar dags. 15. apríl 2013 vegna skoðunar á söluferli á hlutum REI ehf. í Enex-Kína 
ehf. og EnVent Holding ehf. 
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það hlutverk að sinna þróunar- og fjárfestingarverkefnum á erlendri grund og það verði 100% í 

eigu OR. REI taki þátt í verkefnum erlendis eitt sér eða með öðrum samkvæmt ákvörðun stjórnar 

REI og OR hverju sinni. Hópurinn leggur jafnframt áherslu á að lýðræðislegt aðhald verði tryggt við 

stjórn REI.“ 3 

Á stjórnarfundi OR 21. maí 2008 var samþykkt eftirfarandi ályktun: Meginhlutverk Orkuveitu 

Reykjavíkur er að tryggja Reykvíkingum og öðrum notendum á heimamarkaði góða þjónustu á sem 

bestu verði. Dótturfélagið REI var stofnað til þess að sinna fjárfestingar-, þróunar- og 

ráðgjafarverkefnum erlendis. Með því að finna útrásinni farveg í REI, skapast möguleiki á að nýta 

þau verðmæti sem felast í orðspori Orkuveitunnar, þekkingu og reynslu starfsmanna um leið og 

áhætta OR af útrásarverkefnum er takmörkuð. REI hefur fjölmörg jarðhitaverkefni til skoðunar í 

ýmsum löndum og á fjölþættum sviðum. Til að undirbúa framtíðarstefnumótun REI, beinir stjórn 

OR því til stjórnar REI að unnin verði úttekt á verkefnum REI, sem nái til áfallins kostnaðar, eðlis og 

umfangs, fjárfestingarþarfar, mögulegra trygginga og annarra leiða til að lágmarka áhættu 

einstakra verkefna. Einnig verði gerð grein fyrir mögulegri aðkomu fjárfesta og lánastofnana að 

einstökum verkefnum. 

Á stjórnarfundi OR 30. desember 2009 var samþykkt ný heildarstefna fyrir Orkuveitu 

Reykjavíkur þar sem fram kemur: Fyrirtækið starfar fyrst og fremst á Íslandi. Starfssvæðið er allt 

landið en áherslan er á Suðvesturland. Ný tækifæri eru skoðuð út frá arðsemi og með tilliti til 

þjónustustigs. Áhersla er einnig lögð á að selja þekkingu og reynslu til þeirra landa sem hafa 

arðbær tækifæri í jarðvarma. Orkuveita Reykjavíkur er jákvæð gagnvart þróunarsamvinnu. 

Fyrirtækið gerir ríkar siðferðilegar og umhverfislegar kröfur til allra verkefna sem fyrirtækið tekur 

þátt í erlendis, engu síður en á Íslandi, og tekur afstöðu til álitamála í þeim efnum á vettvangi 

stjórnar. 4   

Á stjórnarfundi OR 12. maí 2010 voru lagðar fram fundargerðir frá stjórn REI, meðal annars frá 

8. janúar, en í þeirri fundargerð kemur fram að í undirbúningi er samkomulag um að annar 

aðilinn selji ekki hlut sinn án samstarfs við hinn, auk ákvæða um forkaupsrétt. Ekki kemur fram í 

fundargerð stjórnar OR að gerð hafi verið athugasemd við þessar upplýsingar. 

Á stjórnarfundi OR 27. ágúst 2010 var eftirfarandi samþykkt með fimm atkvæðum: Að stefna að 

sölu eigna sem ekki tilheyra kjarnastarfsemi félagins. Forstjóra er falið að útfæra nánar hugmyndir 

og tillögur þess efnis og leggja þær fyrir stjórn. 

Varðandi stefnu REI kom fram við yfirlestur fundargerða REI að stjórnin fjallaði um ýmsar leiðir 

til að ráðstafa Enex/Enex-Kína ehf. og EnVent Holdings ehf. út úr eignasafni REI, m.a. í samstarfi 

við meðeigendur sína. Þetta kemur m.a. fram í fundargerðum dagsettum 20.10.2008, 3.12.2008, 

23.12.2008, 3.2.2009 og 8.9.2009. Ein leiðin sem kynnt var stjórn REI 8. janúar 2010 er sem fyrr 

segir að „í undirbúningi er samkomulag um að annar aðilinn selji ekki hlut sinn án samstarfs við 

hinn, auk ákvæða um forkaupsrétt.“ Auk þessa lagði framkvæmdastjóri REI fram minnisblað til 

stjórnar REI þann 25. febrúar 2010 þar sem fram kom að „stjórn Enex-Kína er einhuga um að 

leita þurfi nýrra fjárfesta til að afla þessa fjár [...] Takist hlutafjáraukningin er ekki gert ráð fyrir að 

GGE og REI leggi fram frekari framlög til rekstrar félagsins. GGE stefnir að því að selja hlut sinn í 

félaginu á síðari stigum og er samkomulag um að komi til sölu á hlut annars standi aðilar saman 

að sölu.“ Samkomulag þessa efnis „Samkomulag um málsmeðferð og sölu félaga og/eða verkefna 

                                                           
3 Lokaskýrsla stýrihóps borgarráðs um málefni REI og Orkuveitu Reykjavíkur, 7. febrúar 2008, bls 12. 
4 Heildarstefna Orkuveitu Reykjavíkur, ódagsett.    
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sem aðilar eiga sameiginlega – sérstaklega Enex- Kína ehf. og EnVent Holdings ehf. („félögin“)“ var 

undirritað 23. mars 2010 og samþykkt af stjórn REI þann 25. mars 2010. 

Ályktun: Sala á eignarhlutum REI í Enex-Kína ehf. og EnVent Holdings ehf. var í samræmi við 

stefnu meirihluta eigenda Orkuveitunnar, stjórnar Orkuveitunnar og stjórnar REI. Þessi ályktun 

byggir á því að fyrir lá stefna eigenda um að stjórnir OR og REI móti hvort REI taki þátt í 

verkefnum erlendis eitt sér eða með öðrum. Stjórn OR tók ákvörðun um að meginhlutverk OR væri 

að starfa á heimamarkaði, að eignir sem ekki tilheyrðu kjarnastarfsemi yrðu seldar og að stjórn 

REI skyldi gera grein fyrir mögulegri aðkomu fjárfesta og lánastofnana að einstökum verkefnum. 

Stjórn REI hafði fjallað um nokkrar leiðir til þess að selja eignarhluta sína í öðrum félögum og 

stjórn OR gerði ekki athugasemd við fyrirkomulagið sem fram kom í fundargerð stjórnar REI frá 

8. janúar þegar það var lagt fram í stjórn OR þann 12. maí sama ár.  

2. Umboð og söluferli 

Um starfsemi og stjórnarhætti Orkuveitu Reykjavíkur (OR) gilda lög nr. 139/2001 um stofnun 

sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur. Á grundvelli þessara laga var gerður 

sameignarsamningur á milli eigenda um OR frá 29. janúar 2004. Samkvæmt honum er æðsta 

vald fyrirtækisins í höndum lögmætra aðalfunda. Samkvæmt 11. gr. sameignarsamningsins skal 

halda aukafundi eigenda (eigendafundi) eftir ákvörðun stjórnar eða kröfu sameigenda sem ráða 

yfir a.m.k. 5% eignarhluta í Orkuveitu Reykjavíkur en eigendafundur hefur sömu stöðu og 

aðalfundur. Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. sameignarsamningsins stýrir stjórn fyrirtækisins öllum 

málefnum þess milli aðalfunda/aukafunda og gætir hagsmuna þess. Stjórnin starfar því í umboði 

eigenda á milli aðalfunda/aukafunda og er sem slík bundin af ákvörðunum sem löglega hafa 

verið teknar af aðalfundi eða aukafundi eigenda.  

REI ehf. er einkahlutafélag og að fullu í eigu OR sem er eini hluthafi félagsins. Stjórn REI ehf. 

hefur m.a. ein rétt til að koma fram fyrir hönd félagsins við gerð samninga og annarra 

löggerninga. Stjórnarmenn REI ehf. og framkvæmdastjóri félagsins hafa umboð til að skuldbinda 

félagið að lögum en það grundvallast fyrst og fremst á lögum og samþykktum félagsins. 

Takmarkanir á umboði stjórnar má einna helst finna í 51. gr. ehfl. sem segir að þeir sem hafa 

heimild til að koma fram fyrir hönd félagsins megi ekki gera nokkrar þær ráðstafanir sem eru 

fallnar til þess að afla ákveðnum hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað 

annarra hluthafa eða félagsins.  

Eins og fram hefur komið er REI ehf. að öllu leyti í eigu OR en af því leiðir að OR telst móðurfélag 

REI ehf. og REI ehf. dótturfélag OR, sbr. 2. gr. ehfl. Móðurfélag markar stefnu og stöðu 

dótturfélagins og koma þau áhrif fram á hluthafafundum í dótturfélaginu og/eða þegar 

móðurfélagið nýtir rétt sinn til að kjósa stjórn í dótturfélaginu.  

Stjórn OR hefur ekki heimild samkvæmt lögum eða samþykktum REI ehf. til að rita undir 

samninga sem skuldbinda REI ehf. Hins vegar hefur stjórn OR sem móðurfélag og eini eigandi 

REI ehf. heimild til að taka ákvarðanir sem skipta REI ehf. máli en þær þarf að tilkynna REI ehf. 

og fá viðeigandi málsmeðferð, skv. því sem gildandi lög og samþykktir félagsins segja til um. 

Jafnframt ber stjórn dótturfélags að veita móðurfélagi allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar 

eru um mat á fjárhagsstöðu þess og áhrif á samstæðuna, sbr. 1. mgr. 45. gr. ehfl.  

Stjórn REI ehf. er einni heimilt að skuldbinda félagið í tengslum við sölu á eignarhlut Reykjavík 

Energy Invest (REI) í tveimur félögum (Enex-Kína og EnVent Holdings) nema annað sé 

sérstaklega tiltekið í samþykktum félagsins eða lögum. Eignarhlutur REI í Enex-Kína ehf. var 
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19,53% og eignarhlutur REI í EnVent Holdings ehf. var 24,5% um áramótin 2009‒2010. Bæði 

félögin voru í meirihlutaeigu GGE þegar samkomulag um sölu eignarhlutarins var gert 23. mars 

2010. 

 

 

Mynd 1. Ferill um stofnun REI og sala eignarhluta í Enex-Kína og EnVent Holdings. 

 

 

2.1 Verklag 

Við skoðun á söluferli eignarhluta REI í Enex-Kína og EnVent Holdings kom fram að starfsemi 

REI höfðu verið settar verklagsreglur með eftirfarandi samþykktum stjórnar fyrirtækisins: Á 

stjórnarfundi REI 11. nóvember 2008 var eftirfarandi viðmið samþykkt í tengslum við stjórnun 

og skipulag REI: Stjórn samþykkir að fela fjármálastjóra REI að yfirfara verklagsreglur og 

vinnuferla og tryggja að viðmiðum OR sé fylgt. Á stjórnarfundi 11. júní 2009 var eftirfarandi 

bókun bókuð: Í samræmi við ákvörðun stjórnar REI síðastliðinn vetur hefur verið unnið að því að 

tryggja að reglur þær og verkferlar sem unnið er eftir innan Orkuveitu Reykjavíkur, gildi einnig um 

dótturfyrirtæki hennar, þar á meðal Reykjavík Energy Invest. Umræddar reglur og verkferlar taka 

m.a. til innra eftirlits, starfsmannastefnu, verkefnastjórnunar, geymslu upplýsinga, innkaupa, 

ráðninga starfsmanna, dagspeningagreiðslna, siðareglna, stefnu um vinnulag o.s. frv. Stjórn REI 

þakkar fyrir þessa vinnu og bindur vonir við að hún muni enn bæta verklag og treysta vinnubrögð 

innan fyrirtækisins.  

Þegar stjórn REI ehf. skuldbatt félagið með samningi við GGE ehf.; „Samkomulag um málsmeðferð 

og sölu félaga og/eða verkefna sem aðilar eiga sameiginlega – sérstaklega Enex Kína ehf. og 

EnVent Holdings ehf. („félögin“)“ sem var undirritaður 23. mars 2010 var í gildi sú almenna 

ákvörðun stjórnar REI ehf. frá 11. nóvember 2008 um að tryggja skyldi að viðmiðum OR væri 

fylgt við stjórnun og skipulag REI ehf. Stjórn OR setti ekki verklagsreglu um sölu eigna fyrr en 5. 

nóvember 2010 og voru þær því ekki í gildi þegar framkvæmdastjóri REI undirritaði umræddan 

samning dags. 23. mars 2010.  

Við skoðunina fannst verklýsing um sölu eigna OR–VLF-011-01 sem samþykkt var í stjórn 

fyrirtækisins 5. nóvember 2010 en hún var ekki gefin út í rekstrarhandbók fyrr en 1. febrúar 

2011. Hélt umræddur samningur því upphaflega gildi sínu óbreyttur þar til að hann rann sitt 

skeið á enda. 

Ekki fundust við skoðunina reglur eða stefna frá eigendum sem lögðu kvaðir á Orkuveituna um 

að upplýsa eigendur sína um fyrirhugaðan samning REI við GGE um sölufyrirkomulag á hlutum 

7.3.2007                     
Stjórn OR samþykkir að 

stofna hlutafélag um 
útrásarstarfsemi OR. 

Enex-Kína ehf. var hluti 
af framlagi OR inn í 

félagið 

11.6.2007                       
REI stofnað 

22.02.2008                   
REI kaupir hlut í EnVent 
Holding ehf. af GGE ehf.  

23.03.2010 
Samkomulag um 

málsmeðferð og sölu 
félaga og/eða verkefna 

sem aðilar eiga 
sameiginlega undirritað 

við GGE ehf. 

19.08.2011            
Samningur um sölu á 

hlutum REI í Enex-Kína 
ehfl. og EnVent Holding 

ehf.  í samræmi við  
fyrirmæli samnings frá 

23.10.2010 
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REI í Enex-Kína ehf. og EnVent Holdings ehf. Enn fremur var stjórn OR upplýst um söluferlið í 

samræmi við viðmið sem hún hafði sett dótturfyrirtækjum sínum. Í fundargerð Orkuveitunnar 

dagsettri 12. maí 2010 kemur fram að lagðar voru fram fundargerðir Reykjavík Energy Invest frá 

2. desember 2009 og 8. janúar, 3. febrúar, 5. febrúar, 9. febrúar, 25. febrúar, 17. mars og 25. mars 

2010. Tilgangur og framsetning fundargerða dótturfélaga á stjórnarfundi OR er að veita 

stjórnarmönnum upplýsingar um ákvarðanir og starfsemi viðkomandi félags. Því má segja að 

stjórn OR hafi fengið upplýsingar um að til stæði að selja umrædda eignarhluti REI ehf. í öðrum 

félögum, sbr. samning REI ehf. og GGE ehf. með söluskyldu frá 23. mars 2010. Ekki er að finna í 

fundargerðum OR sérstaka umfjöllun um áðurgreindan skuldbindandi samning frá 23. mars 

2010.  

Ályktun: Ekki voru í gildi sérstakar reglur hjá REI um fyrirkomulag á ráðstöfun eigna þess. Með 

vísan í minnisblað skrifstofu borgarlögmanns, dags. 15. apríl 2013, um hvort stjórn og 

stjórnendur hafi farið að lögum um ráðstöfun eignanna, er þar staðfest að stjórn og stjórnendur 

fóru að lögum við ráðstöfunina. Hins vegar er bent á að hluti eignarhluta REI í Enex-Kína ehf. og 

EnVent Holdings ehf. var um 14% af heildareignum fyrirtækisins og 27% þegar kröfur á tengda 

aðila eru dregnar frá miðað við stöðuna í ársreikningi 31.12.2009. Þar sem um er að ræða þó 

nokkra hagsmuni af sölu á eignum REI er það álitið að heppilegra hefði verið að upplýsa stjórn 

Orkuveitunnar nánar um eðli og inntak söluferlisins áður en skrifað var undir samninginn um 

söluferlið þann 23. mars 2010, en þá komst á bindandi samningur milli aðila.   

2.2 Aðgreining starfa  

Eins og fram hefur komið eru OR og REI hvor um sig sjálfstæður lögaðili en OR er móðurfélag 

REI sem setur OR skyldur til að hafa afskipti af REI og REI hefur skyldur gagnvart eiganda. 

Í sumum tilfellum skarast hlutverk, þ.e. þegar ákvörðun stjórnar REI er tekin fyrir á 

stjórnarfundi OR eru sömu aðilar í stjórn REI og OR. Af þessu leiðir að skýr aðgreining starfa er 

ekki fyrir hendi þar sem sami aðili geti verið í þeirri stöðu að taka eigin tillögur til 

málsmeðferðar og afgreiðslu í báðum stjórnum. Varðandi setu lykilstarfsmanna OR í stjórnum 

dótturfélaga, forstjóra og fjármálastjóra þarf að horfa til hlutverks þeirra og aðkomu að 

stjórnarfundum OR, t.d. í undirbúningi, gagnaöflun og greiningu gagna fyrir stjórn OR. Í nokkrum 

tilvikum er þeim falið að greina gögn fyrir stjórnarfundi.  

Því er mikilvægt að stjórn sé meðvituð um mögulega stöðu þeirra þegar þeir kynna og rýna 

ákvarðanir sem þeir sjálfir hafa komið að, t.d. sem stjórnarmenn dótturfélaga. Ekki er til 

regluverk eða lög sem taka sérstaklega á þessu en í umfjöllun um uppbyggingu á öflugu 

fyrirkomulagi innra eftirlits er áhersla lögð á mikilvægi þess að aðgreining starfa sé skýr þegar 

aðilar sinna eftirlitshlutverki sínu. 

Ályktun: Huga þarf vel að vali aðila í stjórn dótturfélaga m.a. með tilliti til skyldna og hlutverks 

aðila máls er varðar aðgreiningu starfa og uppbyggingu á öflugu eftirlitsumhverfi.5  

2.3 Mat á skyldum REI og OR við að viðhafa opinbera auglýsingu á sölu eignarhluta  

OR og REI eru hvort um sig fyrirtæki sem lúta reglum einkaréttarlegs eðlis. Það þýðir að þau fara 

hvorugt með opinbert vald og því gilda stjórnsýslulög nr. 37/1993 ekki um þær ákvarðanir sem 

stjórnir þessara fyrirtækja taka. Skyldu til að auglýsa sölu eigna þessara fyrirtækja er ekki að 

finna í lögum og er rétt að árétta að auglýsingaskylda laga um opinber innkaup nr. 84/2007 

gildir ekki um sölu eigna þessara fyrirtækja enda nær gildissvið þeirra laga ekki til sölu eigna 

                                                           
5 Í grein 6.9  í eigendastefnu OR frá 12.07.2012 er tekið á setu stjórnarmanna í dótturfélögum OR. 
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þeirra aðila sem talist geta opinberir kaupendur í skilningi laganna. Þá skal einnig áréttað að 

vegna einkaréttarlegs eðlis umræddra fyrirtækja verður ekki talið að nein önnur óskráð 

auglýsingaskylda hvíli á fyrirtækjunum.  

Hins vegar hefur stjórn OR sem móðurfélag og eini eigandi REI heimild til að taka ákvarðanir 

sem skipta REI ehf. máli en þær þarf að tilkynna REI áður en þær eru teknar. Hafi stjórn OR ekki 

tekið ákvörðun með slíkum hætti um að REI bæri að auglýsa fyrirhugaða sölu á eignarhlutum 

REI ehf. í öðrum félögum með opinberum hætti, verður ekki séð að OR hafi nýtt sér vald sitt sem 

eini eigandi og móðurfélag REI til að hafa áhrif á hvernig umrætt söluferli átti að fara fram. Af því 

leiðir að REI bar ekki skylda til að auglýsa umrætt söluferli fyrir fram. 

Ályktun: Stjórn REI var heimilt að selja hlut Enex-Kína og EnVent Holdings án auglýsingar. 

 

Virðingarfyllst, 

 

Anna Margrét Jóhannesdóttir,  

starfandi innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar. 

 


