SEÐLABANKI ISLANDS

us

MÓTTEKIÐ

LÖG MAN NSSTOFA

2 3 APR 2021
Lykill

Ásgeir Jónsson, se8labankastjóri

a62

TÁbm.

Málsnr.

Se6labanka Íslands
Kalkofnsvegi 1
101 Reykjavík

Kópavogi, 23. apríl 2021.

Efni: Fyrirspurn um ummæli í viötali vi8 fjölmi8ilinn Stundina.

Undirrita6ur lögma8ur gætir hagsmuna Samherja hf. og lorsteinn Már Baldvinssonar,
forstjóra Samherja hf.

Me6 bréfi, dags. 30. apríl 2019, Iag6i ég fram hjá lögreglu fyrir hönd framangreindra
umbjó6enda minna kæru á hendur nánar tilteknum stjórnendum Se8labanka Íslands vegna
ætla8ra brota eirra í opinberu starfi gegn ákvæ6um XIV. og xv. kafla almennra hegningalaga
nr. 19/1940 (hér eftir hgl.). Í kærunni voru fær8 fyrir ví all ítarleg rök a8 umræddir
einstaklingar kynnu a6 hafa sem starfsmenn Se8labanka Íslands gerst sekir um háttsemi sem
var6a6 gæti vi8 130. gr., 134. gr., 136. gr., 139. gr. og 1. mgr. 148. gr., sbr. 138. gr. hgl. Pá kynni
ákvæ6i 135 gr. hgl. a8 eiga vi6 um ætlu8 brot Más Gu6mundssonar, áverandi
se6labankastjóra.

Meö bréfi, dags. 11. september 2019, beindi forsætisrá6herra erindi til lögreglu var8andi
meinta upplýsingagjöf starfsmanna Se6labanka Íslands til starfsmanna Ríkisútvarpsins
a6draganda húsleitar bankans hjá umbjó8anda mínum Samherja hf., sem kynni a8 fela í sér
refsiver8 brot starfsmanna bankans á lögum, sumpart au sömu ogtilgreind voru ífyrrgreindri
kæru umbjó8enda minna til lögreglu. Tilefni ess erindis forsætisrá8herra til lögreglu voru
upplýsingar sem rá8herra höf8u borist frá umbo6smanni Alingis og Se8labanka Íslands essa
efnis. 1a8 liggur annig jafnframt fyrir erindi frá forsætisrá6herra til lögreglu sem hefur a8
geyma vel rökstuddan grun um hluta af eirri háttsemi sem kæra umbjó8enda minna laut a8
- grun sem studdur er árei6anlegum og vel skilgreindum upplýsingum í bréfum frá
umbo8smanni Alingis og Se8labanka Íslands.

viötali vi8 ig í fjölmi8linum Stundinni, sem birt er í dag, er haft eftir ér or8rétt - og á
vafalaust um framangreindar kærur til lögreglu:

us
,,Ég skil bara ekki hvern andskotann ,bessi lögreglustjári ,barf að rannsaka og af
hverju ,bessu er bara ekki vísað frá. Ég óttast ,bað að mörgu leyti, í svona
eftirlitsstofnun eins og Seðlabankinn er, að við lendum í ,bví að við verðum hundelt
persónulega eins ogfarið var á eftir ,bessu starfsfólki.
Fyrir hönd framangreindra umbjá0enda minna er ess vinsamlega fari6 á leit vi6 ig a6 ú
upplýsir hvort framangreint sé orörétt eftir ér haft?

Hverju sem líöur kæru umbjóöenda minna til lögreglu geta naumast veriö um a6 áhöld a6
allt í senn dámstólar, umbo6smaöur Alingis og forsætisráöherra hafa meti6 a6 svo a6
starfsmenn Se6labanka Íslands hafi brotiö gegn lögum í embættisfærslu sinni gagnvart
umbjó6endum mínum.

Pa6 væri akkar vert aO fá upplýst frá ér hvort a6 sé réttur skilningur á tilvitnu6um
ummælum ínum, séu au rétt eftir ér höfö, aö

ú sért eirrar sko6unar aö eir borgarar

sem veröa fyrir baröinu á ólögmætri embættisfærslu af hálfu opinberra starfsmanna, sem fara
meö mikiö vald til inngripa og afskipta af borgurunum, eigi ekki a6 standa vör6 um rétt sinn
e6a koma

ví til lei6ar a6 slík embættisfærsla ver6i rannsökuö af ar til bærum a6ilum og

samræmi vi6 gildandi lög í landinu?

F.h. Samherja hf. og Porsteins Más Baldvinssonar
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