Yfirlýsing frá Ólafi Ólafssyni
Í ljósi þess að Rannsóknarnefnd Alþingis hefur birt skýrslu um þátttöku þýska bankans Hauck &
Aufhäuser í kaupum á 45,8% hlut í Búnaðarbanka Íslands í ársbyrjun 2003 tel ég mikilvægt að fram
komi eftirfarandi:
S-hópurinn með hæsta boðið
S-hópurinn var með hæsta boð í 45,8% hlut í Búnaðarbankanum í ársbyrjun 2003. Bjóðendur voru
metnir af HSBC1 bankanum, sem var ríkinu til ráðgjafar, og kom S-hópurinn best út úr því mati. Hann
fékk flest stig og tekið var fram að það væri óháð hugsanlegri erlendri þátttöku í kaupunum. Það er í
samræmi við bókuð ummæli Ólafs Davíðssonar, formanns einkavæðingarnefndar á fundi
nefndarinnar 28. ágúst 2002, að ekki væri áskilið að erlendir aðilar kæmu að viðskiptunum. Það er
óábyrgt af Kjartani Bjarna Björgvinssyni, stjórnanda rannsóknarinnar, að segja að erlend aðkoma hafi
verið grundvallarforsenda þegar það liggur alveg ljóst fyrir að hún var ekki skilyrði.
Í framhaldi var gerður kaupsamningur eins og komið hefur fram. Kaupverð samkvæmt
kaupsamningnum var að fullu greitt til íslenska ríkisins og staðið við öll þau skilyrði, sem sett voru í
samningnum. Ríkið bar ekki skertan hlut frá borði, eins og einhver kynni að álykta af umræðu um
skýrsluna fyrr í dag.
Ríkið fékk allt sitt greitt
Óumdeilt er að ríkið gekk til samninga við hæstbjóðendur, fékk kaupverð að fullu greitt, sem á
endanum var hærra en upphaflegt kauptilboð hljóðaði upp á. Kjartan Bjarni Björgvinsson staðfesti
aðspurður á blaðamannafundi í Iðnó að nefndin ályktaði ekki sem svo að ríkið hefði skaðast í
viðskiptunum.
Í skýrslu rannsóknarnefndarinnar er lýst aðkomu þýska bankans að kaupum á 16,28% hlut í
Búnaðarbankanum í gegnum Eglu hf. Samkvæmt lögum var þýski bankinn lögmætur hluthafi í Eglu
hf., hann innti af hendi hlutafjárframlag sitt eins og áskilið var og bar skyldur samkvæmt gerðum
samningum.
Það sem á fundi rannsóknarnefndar voru nefndir baksamningar voru samningar milli einkaaðila og
höfðu engin áhrif á niðurstöðu í sölu ríkisins á hlut sínum í Búnaðarbankanum. Hvorki ríkissjóður né
almenningur voru verr settir vegna þessara samninga, sem rannsóknarnefndin kýs að kalla blekkingu.
Samningarnir, eins og þeim er lýst í skýrslunni, snúa að fjármögnun á hlut Hauck & Aufhäuser í
þessum viðskiptum, áhættu og hvernig hagnaði, ef af yrði en ekkert lá fyrir um, væri skipt.
Hagnaðurinn kom til vegna hækkunar á hlutabréfaverði á tveggja ára tímabili en ekki vegna meintra
blekkinga.
Til að koma í veg fyrir ágreining um eignasölu ríkisins í 15 ár eins og í þessu tilfelli skulu stjórnvöld
standa þannig að málum, bæði gagnvart kaupendum og almenningi, að leikreglur séu fyrir fram
ákveðnar og atriði, sem ekki skipta máli, verði ekki gerð að aðalatriðum máls síðar.
Að svo stöddu mun ég ekki tjá mig nánar um efni skýrslunnar fyrr en ég hef haft tækifæri til að kynna
mér efni hennar og forsendur betur.
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Í niðurstöðu HSBC segir m.a: „In making the assessment, the uncertainty surrounding the involvement of the
international financial institution(s) has been taken into account and it has been concluded that the S-Group
submission is marginally more attractive, even in the event that an equity investment by an international
financial institution would not be part of the final deal.“

