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PRÓF Í VERÐBRÉFAVIÐSKIPTUM 
I. HLUTI 

 

Félagaréttur 
 

 

 Prófnúmer  próftaka: 

 

  ……………………………………………………….......... 

 

 Námsgrein til prófs: Félagaréttur (40% af öðru prófi)  

ATH. Prófið er þrískipt: Viðfangsefni úr fjármunarétti (40%), 
félagaréttur (40%) og ábyrgðir (20%)  

 Prófdagur: 2. nóvember 2016  Kl.:  16:00 til 20:00 

 Próftími alls: 4 klst. 
 

Prófblöð 
vegna þessa 
hluta 
prófsins 
(þ.m.t. 
forsíða): 3 

 

 Leyfileg hjálpargögn: Lög og reglugerðir  Fylgiblöð:  Engin  

 

 Leiðbeiningar: Lestu spurningarnar vel áður en þú svarar og farðu vandlega yfir úrlausnir áður en 
þú skilar þeim inn. Ekki er ætlast til að próftakar láti kalla til umsjónarmann prófs, 
en gera má ráð fyrir að hann komi tvisvar á prófstað, á fyrstu og síðustu 
klukkustund próftíma. Með prófstað er átt við auglýstan prófstað 
verðbréfaviðskiptaprófs. 

Ef prófið fer fram í tölvuveri er úrlausnum skilað á rafrænu formi.  

Ef prófi er skilað í Excel forriti skal sýna alla útreikninga og lita þá Excel-reiti sem 
innihalda svör gula. 

 

 

SÝNA BER SKILRÍKI VIÐ UPPHAF PRÓFS. 

ÖLL PRÓFBLÖÐ OG ALLAR PRÓFARKIR SKAL SKILMERKILEGA  AUÐKENNA MEÐ PRÓFNÚMERI. 

Í LOK PRÓFS SKAL PRÓFBLAÐI OG LAUSUM PRÓFÖRKUM SKILAÐ.  

VANDAÐU FRÁGANG. 

GANGI ÞÉR VEL. 
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1. Krossar (12%) 

 
Athugið eftirfarandi: 

 
(i) Hver kross vegur 1,0%. 
(ii) Dregið er frá 1,0% fyrir hvert rangt svar. 
(iii) Sé látið hjá líða að svara telst svarið hvorki rétt né rangt. 
(iv) Aðeins einn svarmöguleiki telst réttur. 

 
 
1. Ritun firma dótturfélags er það sama og að móðurfélag gangist í ábyrgð fyrir dótturfélagið (in 

solidum).  
(  ) Rétt 
(  ) Rangt 

 
2. Um samvinnufélög gildir að aðeins félagsmenn eru kjörgengir í stjórn.  

(  ) Rétt 
(  ) Rangt 

 
3. Hluthafafundir eru æðsta vald hlutafélaga.  

(  ) Rétt 
(  ) Rangt 

 
4. Félagsstjórn og framkvæmdastjóri mega ekki framfylgja ákvörðunum hluthafafundar eða annarra 
stjórnaraðila félagsins ef ákvarðanirnar eru ógildar vegna þess að þær brjóta í bága við lög eða 
félagssamþykktir.  

(  ) Rétt 
(  ) Rangt 

 
5. Um kosningafyrirkomulag í hlutafélögum gildir að ef ekkert er tilgreint í samþykktum skal kosið 
samkvæmt hlutfallskosningu.   

(  ) Rétt 
(  ) Rangt 

  
6. Eigi hlutafélag minna en 10% í sjálfu sér (eigin hluti) hefur hlutafélagið sjálft kaupskyldu við andlát 
hluthafa af hans hlutum en þó aðeins upp að 10% markinu (þannig að félagið eigi að hámarki 10% í 
sjálfu sér).   

(  ) Rétt 
(  ) Rangt 

 
7. Í vissum tilvikum er heimilt að inna hlutafé af hendi með skuldajöfnuði við kröfu áskrifanda hlutafjár.  

(  ) Rétt 
(  ) Rangt 

 
8. Meginreglan er sú að félagi er aðeins heimilt að eiga 20% (1/5) af nafnverði í sjálfu sér (eigin bréf). 

(  ) Rétt 
(  ) Rangt 

 
9. Hlutir í einkahlutafélagi (ehf.) mega fæstir vera tveir.  

(  ) Rétt 
(  ) Rangt 

 
10. Hluthafafundur hlutafélags má ekki taka ákvörðun sem er fallin til þess að afla ákveðnum 
hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa eða félagsins.  

(  ) Rétt 
(  ) Rangt 
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11. Varamaður í stjórn hlutafélags sem mættur er á stjórnarfund hlutafélagsins í fjarveru aðalmanns 
hefur helmingsvægi á við stjórnarformann, ef stjórnarformaðurinn er jafnframt eigandi 10% hlutafjár 
félagsins hið minnsta.  

(  ) Rétt 
(  ) Rangt 

 
12. Samruna tveggja hlutafélaga (hf.) má miða 6 mánuði aftur í tímann, frá því að stjórn undirritar 
samrunaáætlun og fylgigögn hennar.   

(  ) Rétt 
(  ) Rangt 
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II. Ritgerð (28%)  

 
 

1. Fjallið um skyldur framkvæmdastjóra hlutafélags (hf.) (8%).   

 
 
2. Fjallið um hvernig ábyrgð félagsmanna er háttað á skuldbindingum í eftirfarandi félagsformum (10%).  

a. Sameignarfélag 

b. Samlagsfélag 

c. Samvinnufélag  

d. Einkahlutafélag  

e. Hlutafélag 

 
3. Fjallið um hlutverk hluthafafundar (10%).  

 

 

 
 

 


