Viðauki 1 - Yfirlýsing starfsmanns
Á grundvelli leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010 um hæfi lykilstarfsmanna ber Júpíter
rekstrarfélagi hf. (JR) að setja verklagsreglur um hæfi lykilstarfsmanna. Á grundvelli
verklagsreglnanna ber JR að framkvæma mat á hæfi þeirra einstaklinga sem teljast vera
lykilstarfsmenn félagsins. Hæfisskilyrðin fela m.a. í sér að lykilstarfsmaður sé lögráða, hann sé
fjárhagslega sjálfstæður og að hann hafi ekki verið úrskurðaður gjaldþrota á síðustu fimm árum.
Til þess að JR geti sannreynt að þessum skilyrðum sé fullnægt þarf viðkomandi starfsmaður að
staðfesta með undirritun sinni að hann sé lögráða. Eins þarf starfsmaður að veita JR heimild til að
fletta starfsmanni m.a. upp í vanskilaskrá Creditinfo Lánstrausts hf. til að meta fjárhagslegt sjálfstæði
og kanna hvort hann hafi verið úrskurðaður gjaldþrota á síðustu fimm árum.
Samkvæmt áliti Persónuverndar er óheimilt að prenta út eða geyma rafrænt upplýsingar um
fjárhagsstöðu sem fengnar eru í skrá Creditinfo Lánstrausts hf. JR er þó heimilt að færa til bókar
upplýsingar úr skránni sem nýttar eru við hæfismatið á lögmætum og málefnalegum grundvelli.
Ég undirrituð/aður lýsi hér með yfir og staðfesti með undirskrift minni að ég er lögráða, sbr.
skilgreiningu lögræðislaga nr. 71/1997. Jafnframt veiti ég JR heimild til að fletta kennitölu minni upp
í vanskilaskrá Creditinfo Lánstrausts hf. Auk þess lýsi ég því hér með yfir að ég hef gefið réttar
upplýsingar um þau atriði sem kanna þarf við framkvæmd hæfismats míns. Ég mun upplýsa
framkvæmdastjóra tafarlaust um hverjar þær breytingar sem verða á högum mínum sem kunna að
leiða til endurskoðunar á hæfismati. Að lokum staðfesti ég að mér er kunnugt um að mér sé skylt að
tilkynna framkvæmdastjóra ef sú staða kemur upp að ég fái réttarstöðu grunaðs manns í sakamáli sem
varðar atvinnurekstur eða starfsemi á fjármálamarkaði.
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Viðauki 2 – umboð til að fá upplýsingar hjá Sakaskrá ríkisins
Á grundvelli leiðbeinandi tilmæla Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2010 um hæfi lykilstarfsmanna ber Júpíter
rekstrarfélagi hf. (JR) að setja verklagsreglur um hæfi lykilstarfsmanna. Á grundvelli
verklagsreglnanna ber JR að framkvæma mat á hæfi þeirra einstaklinga sem teljast vera
lykilstarfsmenn félagsins. Hæfisskilyrðin fela m.a. í sér að lykilstarfsmaður þarf að hafa óflekkað
mannorð og má ekki á síðustu tíu árum hafa í tengslum við atvinnurekstur fengið dóm fyrir refsiverðan
verknað samkvæmt almennum hegningarlögum, lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald,
ársreikninga, gjaldþrotaskipti o.fl., eða ákvæðum laga er varða opinber gjöld, svo og sérlögum um
aðila sem lúta opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi.
Til þess að JR geti sannreynt að þessum skilyrðum sé fullnægt þarf að kalla eftir upplýsingum um
viðkomandi starfsmann hjá Sakaskrá ríkisins. JR fær eingöngu slíkar upplýsingar á grundvelli umboðs
starfsmanns og er því óskað eftir að starfsmaður fylli út upplýsingarnar hér fyrir neðan.

Umboð til Júpíters rekstrarfélags hf. til að fá upplýsingar hjá Sakaskrá ríkisins.
Ég undirrituð/aður veiti hér með Júpíter rekstrarfélagi hf. umboð til að fá upplýsingar hjá Sakaskrá
ríkisins um hvort ég hafi hlotið dóm á síðustu tíu árum.
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Viðauki 3 – Skrá yfir lykilstarfsmenn
JR þarf að halda skrá yfir lykilstarfsmenn sína í samræmi við leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins
nr. 3/2010 um hæfi lykilstarfsmanna. Í tilmælunum kemur fram að Fjármálaeftirlitið telur það vera í
samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti að ávallt liggi fyrir hjá fjármálafyrirtækjum skrá
yfir hverjir teljist til lykilstarfsmanna félagsins, hvaða stöðu þeir gegna og hvers vegna þeir teljast til
lykilstarfsmanna.
Hægt er að stilla upp skránni með eftirfarandi hætti:
Nafn starfsmanns

Starfsheiti

Ástæða fyrir því að viðkomandi telst vera lykilstarfsmaður
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