
Fyrirvari
Fyrirvari þessi er settur fram vegna þeirra upplýsinga sem koma fram í hlaðvarps-
þætti sem nálgast má á vefsíðunni www.landsbankinn.is/umraedan/hladvarp/
Landsbankinn hf. (hér eftir „Landsbankinn“ eða „bankinn“) starfar samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki og 
hefur starfsleyfi frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. 

Hlaðvarpsþátturinn Umræðan er tekinn upp af Landsbankanum og er efni hans markaðsefni í skilningi laga nr. 
115/2021, um markaði fyrir fjármálagerninga. Efni hlaðvarpsþáttarins var ekki unnið í samræmi við lagakröfur 
sem ætlað er að stuðla að óhæði fjárfestingagreininga auk þess sem starfsfólki Landsbankans var ekki bannað að 
eiga viðskipti með fjármálagerninga sem efni hlaðvarpsþáttarins tengist áður en þátturinn var gerður aðgengi-
legur almenningi. 

Þær upplýsingar um fjármálamarkaðinn sem koma fram í hlaðvarpsþættinum byggja á opinberum upplýsingum 
á þeim tíma sem hlaðvarpið var tekið upp en Landsbankinn getur ekki ábyrgst áreiðanleika eða réttmæti slíkra 
upplýsinga frá þriðja aðila. Ef virðismat er sett fram í hlaðvarpsþættinum styðst niðurstaða þess m.a. við söguleg 
fjárhagsleg gögn sem og áætlanir sem ekki hafa verið sannreyndar af Landsbankanum. Ef fjallað er um útgefanda 
fjármálagerninga í hlaðvarpsþættinum fékk útgefandinn ekki tækifæri til að gera athugasemdir við efni þáttarins 
áður en þátturinn var gerður aðgengilegur almenningi, nema annað hafi sérstaklega verið tekið fram í þættinum. 
Þær skoðanir og spár sem koma fram í hlaðvarpsþættinum eru skoðanir og spár starfsfólks Landsbankans, og/
eða gesta þáttarins, á þeim degi sem hlaðvarpið var tekið upp og geta slíkar skoðanir og spár breyst án fyrirvara. 

Ef fjallað er um skattalega meðferð í þættinum er vakin athygli á því að skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum 
hvers hlustanda fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni. Ef fjallað er um væntan árangur fjármálagern-
ings, fjármálavísitölu eða fjárfestingarþjónustu í hlaðvarpsþættinum er bent á að slíkar spár gefa ekki áreiðan-
lega vísbendingu um framtíðarárangur. Ef fjallað er um fyrri árangur fjármálagernings, fjármálavísitölu eða 
fjárfestingarþjónustu í hlaðvarpsþættinum er hlustendum sérstaklega bent á að ávöxtun fjármálagerninga getur 
aukist eða minnkað vegna gengisflökts, ef við á, og að árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um 
árangur í framtíð.

Hlaðvarpsþættinum er einungis ætlað að hafa almennt upplýsingagildi og felur efni þáttarins ekki í sér fjár-
festingarráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun fjármálagerninga. Hlustendum er bent á að viðskipti með fjár-
málagerninga fela í sér áhættu og eru hlustendur því hvattir til að gera sjálfstæða könnun á þeim upplýsingum 
sem um ræðir og að leita sér ráðgjafar áður en ákvörðun er tekin um fjárfestingu. 

Áður en tekin er ákvörðun um fjárfestingu eru hlustendur hvattir til að kynna sér áhættulýsingu vegna fjármála-
gerninga en hún er aðgengileg á vef bankans, www.landsbankinn.is. 

Þá hefur Landsbankinn sett sér stefnu um hagsmunaárekstra til að stuðla að vernd viðskiptavina og trúverðug-
leika markaðarins en hana má nálgast á vef bankas, www.landsbankinn.is.

Landsbankinn, starfsfólk Landsbankans, gestir þáttarins eða tengdir aðilar eru með engum hætti ábyrgir fyrir 
hvers konar tjóni eða tapi, af hvaða tagi sem er, beinu eða óbeinu, sem hlustendur kunna að verða fyrir með því 
að notast við eða nýta sér með öðrum hætti upplýsingar sem koma fram í hlaðvarpsþættinum.

Eftirfarandi er listi yfir hagsmunatengsl og/eða aðstæður sem ætla má að gætu haft áhrif á hlutleysi Lands-
bankans eða starfsmanna við greininguna:
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