
Nd. 25. Frumvarp til laga [25. mál]
um hlutafélög.

(Lagt fyrir Alþingi á 72. löggjafarþingi, 1952.)

I. KAFLI
Almenn ákvæði.

1. gr.
Hlutafélag merkir í lögum þessum hvert það félag, heimilisfast hér á landi, sem

stofnað er með fjárframlögum, skiptum í fyrirfram ákveðna hluti, og i því skyni að
afla ágóða til skiptingar meðal félagsmanna, enda ábyrgist enginn þeirra skuldir
félagsins persónulega, heldur einungis með eignum þess.

Ráðherra getur þó leyft, að ákvæði laga þessara taki einnig til félaga, sem verja
ágóða sínum að nokkru leyti eða öllu í góðgerðaskyni eða til almenningsþarfa, enda
fullnægi þau að öðru leyti ákvæðum 1. málsgr,

2. gr.
Heimilt er að stofna hlutafélag til að reka sérhverja lögmæta atvinnu eða starf-

semi, nema undantekningar séu gerðar frá því í lögum. Hlutafélag verður að full-
nægja þeim skilyrðum laga, sem sett kunna að vera fyrir rekstri atvinnu þeirrar,
er það hefur i hyggju að stunda.

3. gr.
Hlutafélögum einum er rétt og skylt að hafa orðið hlutafélag í heiti sínu eða

skammstöfunina h.f. (h/f). Að öðru leyti fer um firmu hlutafélaga eftir ákvæðum
firmalaga.

II. KAFLI
Stofnun hlutafélaga.

4. gr.
Stofnendur hlutafélags geta verið einstaklingar svo og félög, stofnanir og aðrir

ópersónulegir aðilar.
Ef einstaklingur er stofnandi, skal hann vera íslenzkur ríkisborgari, heimilis-

fastur hér á landi, lögráða, fjár síns ráðandi og hafa óflekkað mannorð.
Ef félag, stofnun eða annar ópersónulegur aðili er stofnandi, skal hann eiga

heimili og varnarþing hér á landi.
Sá, sem undirritar stofnsamning og önnur stofnskjöl fyrir hönd stofnanda, skal

fullnægja skilyrðum þeim, sem í 2. málsgr. segir um einstaklinga, enda ber hann
ábyrgð auk umbjóðanda síns sem sjálfur væri hann stofnandi.



5. gr.
Stofnendur hlutafélags skulu vera sjö hið fæsta. Við ákvörðun þeirrar tölu teljast

hjón einn aðili, nema hvort um sig leggi til hlutafé af séreign sinni.
Þegar einstaklingar, sem sjálfir eru stofnendur, undirrita jafnframt stofnskjöl

fyrir hönd ópersónulegs aðila, skal þess jafnan gætt, að sjö einstaklingar hið fæsta
beri persónulega ábyrgð sem stofnendur.

6. gr.
Hver stofnandi skal að minnsta kosti skrá sig fyrir einum hlut í félagi og þó

aldrei fyrir lægri fjárhæð en 1000 krónum.
Ekki má stofnandi binda loforð um framlag hlutafjár öðrum skilyrðum cn

þeim, sem getið er í stofnsamningi.

7. gr.
Stofnendur skulu gera með sér skriflegan stofnsamning. Í honum skal greina:

1. Heiti félags og heimilisfang.
2. Tilgang félagsins, ef hann er annar en sá að afla ágóða til skiptingar meðal

hluthafa, sbr. 1. gr.
3. Starfsemi félagsins sérgreinda. .',
4. Upphæð hlutafjár, hvort sem það er ákveðið með tiltekinni" fjárhæð eða innan

tiltekinna marka, sbr. 2. málsgr. 28. gr.
5. Fjárhæð hluta, sbr. 29. gr.
6. Hversu mikið hlutafé hver stofnandi leggur til, hvort það sé þegar greitt, en sé

svo ekki, hvenær það eigi að greiðast.
7. Hvort hlutafjár skuli afla að nokkru leyti með útboði. Ef svo er, skal greina

útboðsfjárhæð, greiðsluskilmála svo og hvort ákveðnum, mönnum eða flokki
manna sé áskilinn forgangsréttur til að skrá sig fyrir hlutum í félaginu.

8. Hvort félagið eigi að taka við atvinnu annars aðilja eða öðrum eignum en
reiðufé sem greiðslu á hlutafé. Ef svo er, skal greina matsfjárhæð þeirrar at-
vinnu eða eigna, ef mat fer fram, sbr. 9. gr., en ella andvirði þeirra.

9. Hvort fyrirhugað er, að stofnendur eða aðrir afhendi félaginu atvinnu eða
aðrar eignir en reiðufé, án þess-að þær gangi til greiðslu hlutafjár. Ef svo er,
skal greina andvirði þeirra, greiðsluskilmála og matsfjárhæð, ef mat fer fram,
sbr. 9. gr. .

10. Hvort nokkrum hlutum í félaginu skuli fylgja sérstök réttindi eða skyldur og
þá hver eða hverjar.

11. Hvort skorður eru reistar við heimild hluthafa til meðferðar á hlutum sínum
og þá hverjar.

12. Hvort hluthafar skuli 'sæta innlausn á hlutum sínum að nokkru leyti eða öllu
og eftir hvaða reglum.

13. Hvort hlutabréf skuli gefa út til nafngreinds aðila eða til handhafa.
14. Hvort stofnanda eða öðrum aðilja er áskilin staða eða önnur fríðindi hjá félaginu.
15. Hámarksfjárhæð þess stofnkostnaðar, sem félaginu er skylt að bera. Ef stofn-

anda eða öðrum er greidd eða áskilin þóknun vegna stofnunar félagsins, skal
greina nöfn þeirra, fjárhæð þóknunarinnar, hvernig hún skal greidd og fyrir
hvaða starf.

8. gr.
Fjárhæð stofnkostnaðar, sem félagi er skylt að bera, sbr. 15. tl. 7. gr., má ekki

fara fram úr 5% af hlutafénu, að undanteknum stimpilgjöldum og þinglýsingar.

9. gr.
Þegar fyrirhugað er, að hlutafélag taki við atvinnu annars aðila eða öðrum

eignum en reiðufé, sbr. 8. og 9. tl. 7. gr., skulu dómkvaddir menn meta verðmæti
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þessi til fjár, áður en stofnsamningur er gerður. Sjó- og verzlunardómur Reykja-
víkur nefnir matsmennina. Skráningarstjóri getur þó veitt undanþágu frá því, að mat
fari fram, þegar um minni háttar verðmæti er að ræða eða honum þykir ljóst af at-
vikum, að eign sé ekki of hátt verðlögð.

Veita skal matsmönnum óhindrað færi á að kynna sér það, er meta skal, svo
og þau gögn, er þeir telja nauðsynleg til framkvæmdar matsins. Ef hlutafélag á að
taka við atvinnu annars aðila, skal leggja fyrir matsmenn efnahags- og rekstrar-
reikninga um hana síðustu tvö ár, ef til eru, og veita þeim á annan hátt vitneskju um
reksturinn að undanförnu. Um mat þetta fer að öðru leyti samkvæmt ákvæðum X.
kafla laga nr. 85/1936, eftir því sem við á.

Leggja má kostnað af mati á félagið. ÞÓ skal gætt hámarksákvæða 8. gr., þegar
matskostnaður telst til stofnkostnaðar, sbr. 8. og 9. tl. 7. gr.

Matsmenn eru þagnarskyldir um þau efni, sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu
og leynt eiga að fara.

10. gr.
Stofnendur skulu semja frumvarp til félagssamþykkta. Í því skal greina:

1. Heiti félags og heimilisfang.
2. Tilgang félagsins, ef hann er annar en sá að afla ágóða til skiptingar meðal hlut-

hafa, sbr. 1. gr.
a. Starfsemi félags sérgreinda.
4. Upphæð hlutafjár, hvort sem það er ákveðið með tiltekinni fjárhæð eða innan

tiltekinna marka, sbr. 2. málsgr. 28. gr.
5. Fjárhæð hluta, sbr. 29. gr.
6. Ákvæði um, hvenær og hvernig hlutafé skuli greitt.
7. Hvort nokkrum hlutum í félaginu skuli fylgja sérstök réttindi eða skyldur og

þá hver eða hverjar.
8. Hvort skorður eru reistar við heimild hluthafa til meðferðar á hlutum sínum og

þá hverjar.
9. Hvort hluthafar skuli sæta innlausn á hlutum sínum að nokkru leyti eða öllu

og eftir hvaða reglum.
10. Hvort hlutabréf skuli gefa út til nafrigreinds aðila eða til handhafa.
11. Hvort stofnanda eða öðrum aðila er áskilin staða eða önnur fríðindi hjá félaginu.
12. Hvenær og hvar aðalfundi skuli halda, hvernig boða skuli hluthöfum fundi og

hvernig aðrar tilkynningar um félagsmál skuli birtar þeim.
13. Fundarsköp, þar á meðal, hvernig fara skuli með tillögur um breytingu á félags-

samþykktum og um félagsslit.
14. Ákvæði um atkvæðisrétt hluthafa.
15. Ákvæði um kosningu félagsstjórnar, tölu stjórnenda og kjörtíma.
16. Hvort ráða skuli framkvæmdarstjóra, einn eða fleiri, sbr. 1. málsgr. 76. gr.
17. Ákvæði um, hvort einn stjórnandi eða fleiri saman skuli hafa heimild til að

skuldbinda félagið.
18. Ákvæði um reikningsár, reikningsskil og skipting ársarðs.
19. Ákvæði um endurskoðendur.
Í frumvarpi til félagssamþykkta mega ekki vera ákvæði, sem brjóta í bága við

stofnsamning.
11. gr.

Nú leggja stofnendur ekki fram allt hlutafé, og skulu þeir þá gera áskriftar-
lista, sem hefjist á útboðsskrá. Í útboðsskrá skal greina:
1. Heiti félags og heimilisfang.
2. Upphæð hlutafjár þess, sem hver stofnandi hefur skráð sig fyrir, svo og fjár-

hæð þá, er útboð tekur til. Skulu fjárhæðir þessar samanlagðar nema öllu hluta-
fénu, ef það er tiltekin fjárhæð, en ella ekki minna en lágmarksfjárhæð þess.

3. Gengi þeirra hluta, sem út eru boðnir.
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4. Gjalddaga hlutafjár.
5. Hvernig og með hverjum fyrirvara skuli boðað til stofnfundar.
(j. Ákvæði frumvarps til félagssamþykkta um atkvæðisrétt hluthafa.
7. Hvort stofnendur áskilja sér rétt til að ráða sjálfir úthlutun hluta til áskrif-

enda og að hafna áskriftum, ef áskriftir fara fram úr fjárhæð þeirri, sem út
er boðin. Ef slíkur áskilnaður er ekki gerður, skal greina reglur þær, sem
úthluta skal eftir.

8. Frest til áskriftar, sem ekki má vera skemmri en 14 dagar frá framlagningu
áskriftarlista og ekki ljúka síðar en 4 vikum fyrir stofnfund.

Með áskriftarlistum skulu liggja frammi eftirrit stofnsamnings og fylgi-
skjala hans svo og frumvarps til félagssamþykkta.

12. gr.
Stofnendur eða umboðsmenn þeirra skulu allir undirrita stofnsamning, frum-

varp til félagssamþykkta og útboðsskrá. ef gerð er. Stofnendur skulu því næst án
tafar senda skráningar stjóra stofnskjöl öll og fylgiskjöl þeirra til rannsóknar og
staðfestingar. Fylgja skal yfirlýsing stofnenda um, að þeir fullnægi skilyrðum 4. gr.

Nú telur skráningarstjóri stofnskjölum áfátt, og skal hann þá veita stofnendum
hæfilegan frest tíl að bæta úr annmörkum.

13. gr.
Nú hefur skráningarstjóri staðfest stofnskjöl, og geta þá stofnendur, ef þeir

einir hafa skráð sig fyrir öllu hlutafénu, haldið stofnfund og stofnað félagið, eftir
því sem segir í 18.-21. gr.

14. gr.
Nú hefur útboðsskrá verið gerð og útboð ekki bundið við nafngreinda aðilja,

og skulu stofnendur þá birta auglýsingu um útboð í Lögbirtingablaði. Skal þar
greina, hvar og frá hvaða tíma áskriftarlistar liggi frammi svo og áskriftarfrest.

Áskrifandi skal, hvort sem útboð er bundið við nafngreinda aðila eða ekki,
rita á áskriftarlista fjárhæð þá, er hann skráir sig fyrir, nafn sitt, heimilisfang og
dagsetningu áskriftar.

Áskrift er ógild:
1. Ef hún er ekki gerð á áskriftarlista.
2. Ef ekki er fullnægt skilyrðum 1. málsgr. um birtingu útboðs.
3. Ef hún er bundin öðrum skilyrðum en þeim, sem heimil kunna að vera sam-

kvæmt stofnsamningi, enda hafi áskrifandi ekki fallið frá skilyrði, áður en
úthlutun fer fram. Skilyrði veldur þó ekki ógildi áskriftar, ef úthlutun eftir
réttum reglum leiðir til þess, að því er fullnægt.

15. gr.
Nú hafa eigi fengizt áskriftir í lok áskriftarfrests fyrir öllu hlutafénu, ef það

er tiltekin fjárhæð, en ella fyrir lágmarksfjárhæð þess, og verður félag þá ekki
stofnað. Tilkynna skulu stofnendur skráningarstjóra og áskrifendum bréflega úr-
slit útboðs.

16. gr.
Nú hefur útboð borið árangur, og skulu stofnendur þá að áskriftarfresti liðn-

um skipta hlutum meðal áskrifenda í samræmi við ákvæði 7. tl. 11. gr. Þeir skulu til-
kynna hverjum áskrifanda bréflega um árangur af áskrift hans ekki síðar en 14
dögum fyrir stofnfund. Þeir geta bundið úthlutun hlutar því skilyrði, að áskrif-
andi setji tryggingu innan hæfilegs frests fyrir fullri greiðslu hlutarins. Verði ágrein-
ingur um, hvort trygging sé fullnægjandi, sker skráningarstjóri úr.

Andmæli gegn úthlutun skal hafa uppi og bera undir atkvæði á stofnfundi. Ef
aðili á þess ekki kost, skal hann bera andmæli fram við félagsstjórn, áður en
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félagið er skráð, en hún leggur málefnið án tafar fyrir hluthafafund til úrlausnar.
Alyktun stofnfundar eða hluthafafundar má bera undir dómstóla, enda sé mál höfðað
innan 3 mánaða frá því, að aðilja urðu málalok kunn.

17. gr.
Nú er aðilja, sem ekki er meðal áskrifenda, framseldur réttur til hlutar, áður

en félag er skráð, og er framsalið þá því aðeins gilt, að framsalshafa hafi þá verið
eða mátt vera kunnugt um atriði þau, sem talin eru í ll. gr.

18. gr.
Stofnendur skulu kveðja alla áskrifendur til stofnfundar, sem haldinn skal innan

sex mánaða frá staðfestingu stofnsamnings, sbr. 12. gr. Auk venjulegrar auglýsingar
í blöðum skal kvaðning send í ábyrgðarbréfi eða símskeyti með ]4 daga fyrirvara
hið skemmsta.

A stofnfundi skulu stofnendur leggja fram stofnskjöl öll og fylgiskjöl þeirra,
skýrslu um árangur hlutafjársöfnunar og úthlutun hluta, skilagrein um stofnkostnað
og tillögu um kosningu stjórnenda og endurskoðenda.

A stofnfundi hafa þeir einir atkvæðisrétt, sem úthlutað hefur verið hlutum. Um
atkvæðisrétt gilda ákvæði 1.-3. málsgr. 60. gr.

Þriðjungur atkvæðisbærra fundarmanna hið fæsta hefur rétt til að fá stofnfundi
frestað til ákveðins dags, þó ekki lengur en 4 vikur.

Nú er stofnfundur eða framhaldsstofnfundur ekki haldinn innan þess frests, sem
í 1. og 4. málsgr. segir, án þess að óviðráðanleg atvik hamli, og fellur þá niður réttur
til stofnunar félagsins.

19. gr.
Nú koma ekki fram breytingartillögur við frumvarp til félagssamþykkta á stofn-

fundi eða framhaldsstofnfundi, og skal þá bera frumvarpið undir atkvæði. Telst
það samþykkt, ef meiri hluti atkvæðisbærra fundarmanna veitir því jákvæði, enda ráði
þeir yfir meira en helmingi hlutafjár.

Ef fram koma tillögur til breytingar it frumvarpinu, skulu þær bornar undir
atkvæði. Til samþykktar þeirra þarf sama atkvæðamagn, sem áskilið er um breyt-
ingu á félagssamþykktum eftir stofnun félagsins. Ekki má þó breyta ákvæðum frum-
varpsins um upphæð hlutafjár. því næst skal frumvarpið i heild borið undir atkvæði,
og gilda þá um atkvæðamagn ákvæði 1. málsgr.

Nú hefur frumvarp verið samþykkt samkvæmt ákvæðum 1. eða 2. málsgr., og
telst félagið þá stofnað. Skal því næst á sama fundi kjósa stjórnendur og endur-
skoðendur.

20. gr.
Aður en félag er skráð samkvæmt 21. gr., skal að minnsta kosti helmingur hluta-

fjár vera greiddur og ekki minna en % hluti þeirrar fjárhæðar í reiðufé.
Þegar vátryggingarhlutafélag á í hlut, nægir, að fjórðungur hlutafjár sé greidd-

ur, enda sé trygging, sem skráningarstjóri metur gilda, sett fyrir öðrum fjórðungi
hlutafjárins.

21. gr.
Félagsstjórn skal tilkynna félagið til skráningar innan 3 mánaða frá stofnun

þess.
Tilkynning skal gerð á eyðublöð, sem skráningarstjóri lætur af hendi. Þar skal

greina atriði þau, sem getur í 1.-14. tl. 10. gr., eins og þau hafa verið samþykkt á
stofnfundi, svo og full nöfn stjórnenda, framkvæmdarstjóra og prókúruhafa ásamt
stöðu þeirra og heimilisfangi. Einnig skal þess getið, hverjir hafi heimild til að
skuldbinda félagið, og skulu þeir sýna með eigin hendi, hvernig undirskriftum sé
hagað.
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Tilkynningu skulu fylgja eftirrit stofnskjala og fylgiskjala þeirra, endurrit úr
gerðabók stofnfundar, yfirlýsing stjórnenda um, að þeir fullnægi lögmæltum skil-
yrðum, sbr. 71. gr., vottorð endurskoðenda um, að greiðsla á hlutafé samkvæmt 20.
gr. hafi farið fram, svo og önnur þau gögn, er varða stofnun félagsins og skráningar-
stjóri telur nauðsynleg.

Nú er félag tilkynnt í tæka tíð, en skráningarstjóri telur tilkynningu ekki
vera fullnægjandi, og skal hann þá veita hæfilegan frest til að bæta úr annmörkum,
þó ekki lengri en 3 mánuði frá lokum tilkynningarfrests samkvæmt 1. málsgr.

22. gr.
Áskrifendur eru lausir undan skyldum þeim, er áskrift fylgdu:

1. Ef ekki hafa fengizt áskriftir í lok áskriftarfrests, svo sem áskilið er í 15. gr.
2. Ef atkvæðagreiðsla á stofnfundi leiðir ekki til stofnunar félags, sbr. 3. málsgr.

19. gr.
3. Ef félag er ekki tilkynnt til skráningar innan þess tíma, sem segir í 1. málsgr.

21. gr.
4. Ef synjað er um skráningu félags, sbr. 130. gr.

Nú er svo ástatt sem í 1. málsgr. getur, og er áskrifanda þá óskylt að bera
kostnað af fyrirhugaðri félagsstofnun, nema svo hafi verið áskilið í útboðsskrá.
Ef áskrifandi hefur þegar innt greiðslu af hendi, er hún afturkræf ásamt innláns-
vöxtum frá greiðsludegi.

23. gr.
Úskráð félag getur hvorki öðlazt réttindi né tekið á sig skyldur. Eftir að félags-

stjórn hefur verið kjörin, getur hún þó verið í fyrirsvari og bundið félagið um mál-
efni, er varða stofnun þess, þar á meðal innheimtu hlutafjár.

Nú er löggerningur gerður fyrir hönd hlutafélags, áður en það er skráð, og eru
þá þeir, sem tekið hafa þátt í gerningnum eða ákvörðun um hann, persónulega
ábyrgir einn fyrir alla og allir fyrir einn.

24. gr.
Nú er í stofnsamningi greindur gerningur, sem þegar hefur verið gerður fyrir

hönd fyrirhugaðs félags, og er félagið þá frá skráningu við hann bundið svo og gagn-
aðili þess, nema hann hafi neytt riftunarréttar.

Ákvæði 1. málsgr, gilda einnig um gerninga, sem stjórnendur, framkvæmdarstjóri
eða aðrir fyrirsvarsmenn hafa gert fyrir hönd óskráðs félags eftir stofnfund.

Ef gagnaðili hvorki vissi né mátti vita, þegar löggerningur var gerður, að félagið
var óskráð, getur hann fram að skráningu þess rift gerningnum. Hann verður þó
bundinn með sama hætti og segir í 4. málsgr. þessarar greinar, ef hann, eftir að hann
vissi eða mátti vita að félagið var óskráð, hefur annaðhvort lýst því við fyrirsvars-
menn félagsins, að hann vilji standa við loforð sitt, eða svarar ekki innan hæfi-
legs frests fyrirspurn þeirra um það efni.

Ef gagnaðili vissi eða mátti vita, þegar löggerningur val' gerður, að félagið
var óskráð, getur hann ekki rift gerningnum, nema félagið verði ekki tilkynnt til
skráningar á réttum tíma eða synjað sé um skráningu.

25. gr.
Ef löggerningur bindur félag samkvæmt 1. málsgr. 23. gr. eða 24. gr., fellur

persónuleg ábyrgð samkvæmt ákvæðum 2. málsgr. 23. gr. niður frá skráningu þess,
nema gerninginn hafi átt að efna fyrr eða honum hafi verið rift. Nú verður félag
bundið eftir skráningu, án þess að persónuleg ábyrgð aðilja falli niður, og fyrnist
þá krafa á hendur honum á sex mánuðum frá því að félag varð bundið.
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III. KAFLI
Hlutafé, hlutabréf og hlutabréfaskrá.

26. gr.
Í hlutafélagi skulu jafnan vera sjö hluthafar hið fæsta, er fullnægi ákvæðum

4. gr. Um ákvörðun þeirrar tölu gilda ákvæði 1. málsgr, 5. gr.

27. gr.
Hlutafélag má ekki eignast hluti sjálfs sín gegn endurgjaldi né taka þá að veði,

og eru samningar með slíku efni ógildir. ÞÓ má félag kaupa sjálfs sín hluti á nauð-
ungaruppboði, sem haldið er til fullnægju kröfu félagsins.

Nú hefur félag eignazt sjálfs sín hlut, og ber félagsstjórn þá að tilkynna skrán-
.ingarstjóra það tafarlaust og gera ráðstafanir til, að hluturinn verði seldur öðrum
aðila, sem gildur er metinn, félaginu að skaðlausu. Verði málinu ekki komið í rétt
horf innan frests, sem skráningarstjóri setur, skal félagsstjórn með bókun í fundar-
gerðabók lýsa hlutinn ógildan og færa hlutafé niður um fjárhæð hans.

Félagsstjórn skal þegar í stað tilkynna skráningar stjóra um ógildingu hlutar og
lækkun hlutafjár samkvæmt 2. málsgr,

Ef félagsstjórn hefur gert ógildan samning samkvæmt 1. málsgr. eða vanrækt
skyldur sínar samkvæmt 2. málsgr., bera stjórnendur einn fyrir alla og allir fyrir
einn ábyrgð á tjóni, sem félagið kann að bíða af þeim sökum.

28. gr.
Hlutafé skal ákveða Í íslenzkri mynt. Það má ekki nema lægri fjárhæð en 20

þúsundum króna.
Í stofnsamningi og félagssamþykktum má ákveða, að hlutafé megi hækka eða

lækka innan tiltekinna marka um 2 ára skeið frá stofnfundi, án breytinga á félags-
samþykktum. Lágmarksfjárhæð má þó ekki vera lægri en % hlutar hámarksfjár-
hæðar. Ákvæði V. og VI. kafla laga þessara gilda, eftir því sem við á, um hækkun og
lækkun hlutafjár samkvæmt þessari málsgrein, að undanteknum ákvæðum 49. gr.

29. gr.
Hlutir skulu ákveðnir þannig, að fjárhæð lægsta hlutar gangi með heilli tölu

upp Í fjárhæð hærri hluta.
Fjárhæð hlutar skal ekki vera lægri en 100 krónur. Ákvæði þetta gildir þó ekki,

ef nauðsyn ber til að hafa fjárhæð lægri vegna forgangsréttar hluthafa samkvæmt
40. gr., vegna hækkunar á hlutafé með rekstrararði samkvæmt 46. gr. eða vegna niður-
færslu hluta samkvæmt 49. gr.

30. gr.
Þegar hlutafélag hefur verið skráð og hlutafé að fullu greitt, skal félagsstjórn

gefa út hlutabréf. Ef hlutafé er ákveðið innan tiltekinna marka, sbr. 2. málsgr. 28.
gr., er nægilegt, að lágmarksfjárhæð sé greidd, enda sé hlutur sá, sem bréfið tekur
til, að fullu greiddur.

Heimilt er vátryggingarhlutafélagi að gefa út hlutabréf, þegar félagið hefur full-
nægt ákvæðum 2. málsgr. 35. gr.

31. gr.
Í hlutabréfi skal greina:

1. Tölu bréfsins.
2. Nafn og heimili félags.
3. Nafnverð hlutar.
4. Nafn eiganda eða að bréfið sé gefið út til handhafa.
5. Útgáfudag bréfsins.

Ef ákvæði eru í Iélagssambykktum um eftirtalin atriði, skulu þau einnig
greind:
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6. Hvort og hverjum hlutum í félaginu skuli fylgja sérstök réttindi eða skyldur.
7. Hvort hluthafar skuli sæta innlausn á hlutum sínum að nokkru leyti eða öllu.
8. Hvort skorður eru reistar við heimild hluthafa til meðferðar hlutabréfa og þá

hverjar.
Stjórnendur skulu allir setja nöfn sín undir hlutabréf. Einn þeirra að minnsta

kosti skal rita nafn sitt eigin hendi.

32. gr.
Stjórn hlutafélags gefur út bráðabirgðaskírteini fyrir hlutum, þegar úthlutun

þeirra hefur verið ákveðin, en skilyrði fyrir útgáfu hlutabréfa ekki enn fyrir hendi.
Skírteinið skal greina fjárhæð hlutar, hvað greitt hefur verið og hvenær eftir-

stöðvar megi heimta. Þar skal einnig greina atriði þau, sem í 31. gr. eru talin, eftir
því sem við á.

Handhafi bráðabirgðaskírteinis hefur rétt til að fá síðari grciðslur skráðar á
skírteinið.

Bráðabirgðaskírteinið veitir rétt til hlutar. og skal það fengið félagsstjórn í
hendur, þegar hlutabréf er afhent. Félagsstjórn skal því næst ónýta bráðabirgða-
skírfelnið.

Halda skal skrá yfir bráðabirgðaskírteini. Um skrána gilda ákvæði 2.-3. málsgr.
33. gr. og 1. málsgr. 53. gr.

33. gr.
Þegar hlutabréf hafa verið gefin út, skal stjórn félags gera hlutabréfaskrá.

Skráin skal gerð í bók, sem skráningarstjóri löggildir.
Í upphafi hlutabréfaskrár skal getið tölu hluta og nafnverðs hvers þeirra. í

skránni skal einnig greina um hvert hlutabréf.
1. Tölu bréfsins, nafnverð og útgáfudag.
2. Nafn og heimilisfang eiganda, ef bréfið er nafnbréf. en ella, að það sé gefið

út til handhafa. Einnig skal skrá nafn og heimilisfang eiganda handhafabréfs,
ef hann æskir þess, sbr. 3. málsgr., svo og breytingar á nafnskráningu nafn-
bréfa og handhafabréfa ásamt dagsetningu tilkynninga.

3. Sérstök réttindi eða skyldur, sem hlut kunna að fylgja.
4. Ef bréf er ógilt með dómi eða það fellur úr gildi á annan hátt svo og aðrar þær

breytingar, sem kunna að verða á réttindum eða skyldum samkvæmt hlutabréfi.
Sérhver, sem hefur með formlega löglegri heimild í höndum hlutabréf í félagi,

hefur rétt til að kynna sér hlutabréfaskrá þess og til að fá bréfið skráð þar á
sitt nafn.

. 34. gr.
Nú eru hlutir færðir niður, og skal félagsstjórn þá skrá lækkun á hlutabréfin

eða afhenda ný hlutabréf, enda sé hinum eldri þá skilað og þau ónýtt. Félagsstjórn
skal, ef með þarf. kveðja hluthafa með auglýsingu í Lögbirtingablaði til að gefa
sig fram með hlutabréfin.

Ef hlutir eru ógiltir samkvæmt 2. málsgr. 27. gr. eða leystir inn að fullu, skal
félagsstjórn eða skilanefnd ónýta hlutabréfin.

Þegar skipt er um hlutabréf, má félagsstjórn ekki afhenda ný bréf, nema hinum
eldri sé skilað, enda skulu þau þá ónýtt.

IV. KAFLI
Greiðsla hlutafjár.

35. gr.
Hlutafé skal að fullu greitt innan eins árs frá skráningu félags.
Þegar vátryggingarhlutafélag á í hlut, nægir þó, að helmingur hlutafjár sé

greiddur innan frests samkvæmt 1. málsgr., enda sé sett trygging fyrir greiðslu
eftirstöðvanna, sem skráningarstjóri metur gilda.
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36. gr.
Greiðsla hlutar má ekki nema minna en nafnverði hans.
Skylt er að greiða andvirði hlutar í reiðufé, nema annað sé heimilt eftir ákvæðum

stofnsamnings eða ákvörðun hluthafafundar.
Nú á hlutafélag að taka við atvinnu annars aðila eða öðrum eignum en reiðu-

fé sem greiðslu á hlutafé, og má þá verð það, sem til grundvallar er lagt, ekki fara
fram úr matsverði, ákveðnu eftir reglum 9. gr., nema skráningarstjóri veiti undan-
þágu frá mati.

Hlutafé verður ekki greitt með vinnu, sem ekki er þegar innt af hendi. Kröfu,
sem risin er af áskrift, má ekki skuldajafna við kröfu á hendur félaginu, nema
félagsstjórn samþykki, enda sé þá ljóst, að skuldajöfnuður verði hvorki hluthöfum
né lánardrottnum félagsins til tjóns. Ef hlutafé er hækkað, fer um heimild til skulda-
jafnaðar eftir ákvörðun hluthafafundar, sbr. 2. tl. 40. gr. og 6. tl. 64. gr.

37. gr.
Ef áskrifandi greiðir ekki tilskilið hlutafé á gjalddaga, el' öll hluta skuld hans

þegar gjaldkræf. Skal félagsstjórn þá annaðhvort heimta skuldina þegar í stað með
málssókn eða afhenda öðrum rétt til hlutar eða hluta áskrifandans. Jafnan skal þó,
áður en hlutur er afhentur öðrum, veita áskrifanda 14 daga frest til að koma mál-
inu í rétt horf.

Nú hefur hlutur verið afhentur öðrum aðila samkvæmt 1. málsgr., og helzt þá
ábyrgð fyrri áskrifanda, unz hluturinn er að fullu greiddur, enda á hann eigi fyrr
rétt til endurgreiðslu á þegar greiddu hlutafé.

38. gr.
Félagsstjórn skal innan mánaðar frá lokum frests samkvæmt 35. gr. tilkynna

skráningar stjóra um greitt hlutafé, enda hafi honum ekki áður borizt tilkynning
um fulla greiðslu þess. Tilkynningu skal jafnan fylgja yfirlýsing endurskoðenda
um, að hlutafé hafi verið greitt, eins og í tilkynningu greinir.

Ef tilkynning berst ekki á réttum tíma eða hlutafé er ekki að fullu greitt, skal
skráningarstjóri veita félaginu hæfilegan frest til að bæta úr annmörkum, þó ekki
lengri en 6 mánuði frá lokum frests samkvæmt 35. gr.

Ef hlutur er ekki að fullu greiddur innan frests samkvæmt 2. málsgr., og mál
til heimtu andvirðis hans bíður ekki úrlausnar dómstóla, skal félagsstjórn veita
áskrifanda kost á hlutum fyrir þegar greiddri fjárhæð, enda sé gætt ákvæða 1.
málsliðs 2. málsgr. 29. gr. Hluti, sem svara til ógreiddra eftirstöðva, skal félagsstjórn
með bókun í fundargerðabók lýsa ógilda og færa hlutafé niður um þá fjárhæð.
Ákvörðun þessa skal tilkynna skráningarstjóra þegar í stað. ÞÓ að hlutur sé ógiltur ,
ber áskrifandi ábyrgð með fjárhæð hans á þeim skuldbindingum félags, sem stofnað
hefur verið til, áður en skráð er lækkun hlutafjár. .

Áskrifandi hlutar, sem ógiltur hefur verið samkvæmt 3. málsgr., á ekki rétt til
endurgreiðslu á þegar greiddu hlutafé.

Ef ákvæði 3. málsgr. veldur þVÍ, að gefa verður út smærri hlutabréf en ákveðið
er í félagssamþykktum, skal breyta samþykktunum til samræmis við það.

V. KAFLI
Hækkun hlutafjár.

39. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið hækkun hlutafjár, hvort heldur hækkunin

er gerð innan þeirra marka, sem tiltekin hafa verið í félagssamþykktum, sbr. 2.
málsgr. 28. gr., eða með breytingu á félagssamþykktum.

Nýir hlutir skulu veita sama rétt sem eldri, almennir hlutir, nema öðruvísi sé
ákveðið í félagssamþykktum.
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Þegar hlutafé er hækkað, gilda ákvæði III. og IV. kafla laga þessara, eftir því
sem við á.

40. gr.
Hluthafar eiga forgangsrétt til að skrá sig fyrir nýjum hlutum i réttu hlutfalli

við fyrri hlutaeign sína.
Ákvæði 1. málsgr. gildir þó ekki:

1. Ef fyrri hlutir veita mismunandi rétt til fjárgreiðslu úr hendi félagsins eða
misjafnan atkvæðisrétt á hluthafafundum samkvæmt 2. málsgr. 60. gr.

2. Ef hluthafafundur ákveður, að nýja hluti eigi að greiða með öðru verðmæti
en reiðufé eða með skuldajöfnuði.

41. gr.
Ef hluthafar hafa eigi komið sér saman um skiptingu allra hinna nýju hluta

sín á milli, skal áskrift gerð á áskriftarlista. Áskriftarlisti sk al hefjast á útboðsskrá.
sem félagsstjórn gerir og skráningarstjóri hefur staðfest. Ákvæði 12. gr. gilda hér,
eftir því sem við á.
Í útboðsskrá skal greina:

1. Heiti félags og heimilisfang.
2. Samþykkt hluthafafundar um hækkun hlutafjár, sbr. 39. gr.
3. Útboðsfjárhæð. Skal hún annaðhvort ákveðin með tiltekinni fjárhæð eða innan

tiltekinna marka, enda sé lágmarksfjárhæð ekki lægri en % hlutar hámarksfjár-
hæðar.

4. Nafnverð hluta og útboðsgengi þeirra.
5. Ákvæði um greiðslu nýrra hluta, þar á meðal um gjalddaga.
6. Hvort hluti skuli greiða með öðru verðmæti en reiðufé eða með skuldajöfnuði.

Ef svo er, skulu fylgja skilríki þau, sem áskilin eru í 2.-4. málsgr. 36. gr.
7. Reglur um úthlutun nýrra hluta.
8. Hámarksfjárhæð þess kostnaðar af hækkuninni, sem félaginu er skylt að bera,

svo og þau atriði önnur, sem getur í 15. tl. 7. gr., eftir því sem við á.
9. Frest til áskriftar, sem ekki má vera skemmri en 14 dagar frá framlagningu

áskriftarlista.
Með áskriftarlistum skulu liggja frammi eftirrit félagssamþykkta og reikn-

ingar félagsins um síðasta reikningsár.
Ákvæði 14. gr. gilda um útboð og áskrift nýrra hluta, eftir þvi sem við á.
Aldrei má kostnaður, sem félagi er skylt að bera vegna hækkunar á hlutafé,

fara fram úr 5% hlutafjáraukans. að undanteknum stimpilgjöldum og þinglýsingar.

42. gr.
Hækkun hlutafjár verður ekki framkvæmd, nema áskriftir fáist fyrir öllu út-

boðsfé, ef það er tiltekin fjárhæð, en ella fyrir lágmarksfjárhæð þess.
Nú ber útboð árangur, og skal félagsstjórn þá, svo fljótt sem unnt er að áskriftar-

fresti liðnum, skipta hlutum meðal áskrifenda og tilkynna þeim bréflega um árangur
áskriftar. Hún getur bundið úthlutun skilyrði því, er í 1. málsgr. 16. gr. getur.

Andmæli gegn úthlutun skulu höfð uppi við félagsstjórn án ástæðulauss dráttar,
en hún leggur málefnið án tafar fyrir hlutahafafund til úrlausnar. Ályktun hluthafa-
fundar má bera undir dómstóla, enda sé mál höfðað innan 3 mánaða frá því, að
aðilja urðu málalok kunn.

43. gr.
Áður en hækkun hlutafjár er skráð samkvæmt 44. gr., skal að minnsta kosti helm-

ingur hlutafjáraukans vera greiddur. Í vátryggingarhlutafélagi nægir þó greiðsla V4
hluta, enda sé trygging, sem skráningarstjóri metur gilda, sett fyrir öðrum fjórð~
ungi hlutafjáraukans.
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44. gr.
Nú hafa hluthafar komið sér saman um skipting allra hinna nýju hluta sín á milli,

og skal félagsstjórn þá tilkynna skráningar stjóra hækkun hlutafjár innan tveggja
mánaða frá því, að hluthafafundur gerði ályktun um hækkun. Ef útboð hefur fram
farið, skal tilkynning send innan tveggja mánuða frá lokum áskríftarfrests sam-
kvæmt 9. tl. 41. gr.

Tilkynning skal gerð á eyðublað, sem skráningarstjóri lætur af hendi. Henni
skulu fylgja endurrit skjala þeirra, er að hækkun hlutafjár lúta, svo og vottorð endur-
skoðenda um að greiðsla hlutafjár samkvæmt 43. gr. hafi farið fram. Ákvæði síðustu
málsgreinar 21. gr. og 22. gr., gilda hér, eftir því sem við á.

45. gr.
Hlutafjárauki skal að fullu greiddur innan eins árs, frá því að hækkun var

skráð. Í vátryggingar hlutafé lagi nægir þó greiðsla helmings hlutafjáraukans innan
þess tíma, enda sé sett trygging fyrir eftirstöðvunum, sem skráningarstjóri metur
gilda.

Félagsstjórn skal tilkynna skráningarstjóra um greitt hlutafé innan mánaðar
frá lokum frests samkvæmt 1. málsgr., og gilda um það að öðru leyti ákvæði 38. gr.

46. gr.
Rekstrararð má færa til hækkunar á hlutafé að því tilskildu, að varasjóður fé-

lagsins nemi að því loknu ekki minna en 25% af hlutafé, að hækkun meðtalinni.
Þegar samþykkt hefur verið gerð um hækkun hlutafjár samkvæmt 1. málsgr.,

skal félagsstjórn þegar senda skráningar stjóra tilkynningu um hana. Fylgja skulu
tilkynningu eftirrit efnahagsreiknings og rekstrarreilmings svo og vottorð endur-
skoðenda um, að gætt hafi verið skilyrða 1. málsgr. Ekki má gefa út ný hlutabréf,
fyrr en hækkun hefur verið skráð.

VI. KAFLI
Lækkun hlutafjár.

47. gr.
Heimilt er að setja í stofnsamning og félagssamþykktir ákvæði um innlausn

hluta samkvæmt tilteknum reglum, sem þar eru greindar. Sams konar ákvæði má
setja í samþykkt hlutahafafundar um hækkun hlutafjár, [Ið því er varðar nýja hluti,
er samþykktin tekur til.

Innlausn samkvæmt 1. málsgr. er þó því aðeins heimil, að félagið eigi eftir
lækkunina eignir, sem svara til skulda, höfuðstóls og lögskylds varasjóðs.

48. gr.
Hluthafafundur tekur ákvörðun um lækkun hlutafjár innan þeirra marka, sem

tiltekin kunna að hafa verið í félagssamþykktum, sbr. 2. málsgr, 28. gr.

49. gr.
Þegar hlutafé er hækkað samkvæmt ákvæðum 39.-45. gr., getur hluthafafundur

ákveðið með breytingu á félagssamþykktum, að eldri hlutir séu jafnframt færðir
niður án greiðslu til hluthafa, enda nemi hækkun hlutafjár með nýjum hlutum ekki
minna en þeirri lækkun, sem niðurfærsla eldri hluta veldur.

50. gr.
Þegar hlutafé er lækkað í öðrum tilvikum en þeim, sem greinir í 2. málsgr. 27.

gr., 3. málsgr. 38. gr., og 47.-49. gr., skal það ákveðið í samþykkt hluthafafundar um
breytingu á félagssamþykktum. Skal félagsstjórn því næst birta í Lögbirtingablaði
áskorun til lánardrottna félagsins um að lýsa kröfum sínum með sama hætti og sömu
réttaráhrifum sem gildir um innköllun krafna við gjaldþrotaskipti.
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Að innköllunarfresti liðnum má lækka hlutafé, ef eftirgreindum skilyrðum er
fullnægt:
1. Að greiddar séu viðurkenndar kröfur, sem í gjalddaga eru fallnar, og trygging

sett fyrir öðrum kröfum. Skráningarstjóri sker úr, hvort trygging sé fullnægj-
andi.

2. Að félagið eigi eftir lækkunina eignir, sem svara til skulda, höfuðstóls og lög-
skylds varasjóðs.

51. gr.
Þegar ákvörðun hefur verið tekin um lækkun hlutafjár samkvæmt þessum

kafla, skal félagsstjórn tilkynna það skráningarstjóra þegar í stað.
Ekki má færa hlutaféð niður né leysa inn hluti, fyrr en skráningarstjóri

hefur samþykkt lækkun hlutafjár. Hann skal krefja félagsstjórn gagna um, að
fylgt sé réttum reglum um lækkunina, þar á meðal vottorðs endurskoðenda um,
að fullnægt sé ákvæðum 2. tl. 2. málsgr. 50. gr.

Ákvörðun um lækkun hlutafjár fellur úr gildi, ef hún er ekki framkvæmd
innan eins árs.

VII. KAFLI
Hluthafafundir.

52. gr.
Hluthafafundur hefur æðsta vald í málefnum félags með þeim hætti, sem lög

og samþykktir þess ákveða.
Hluthafafund skal halda á heimili félags, nema félagssamþykktir heimili annan

fundarstað, enda sé hann innanlands.

53. gr.
Þeir hluthafar, sem ekki eru skráðir á hlutabréfuskrá, sbr. 33. gr. og 5. málsgr,

32. gr., njóta ekki réttinda hluthafa gagnvart félaginu til annars en fjárgreiðslu
úr hendi þess og forgangs til að skrá sig fyrir hlutum, sbr. 40. gr.

Hluthafi, sem skráður hefur verið á hlutabréfaskrá 5 dögum fyrir hluthafa-
fund, hefur rétt til að sækja hann og taka þátt í Iundarstörfum.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja fund fyrir sína hönd. Í félagssam-
þykktum má ákveða, að slíkt umboð verði aðeins falið hluthöfum einum, en að
öðru leyti má þar ekki takmarka rétt hluthafa til að láta umboðsmann sækja
fund fyrir sína hönd.

Umboð samkvæmt 2. málsgr. gildir ekki lengur en 5 ár í senn.

54. gr.
Félagsstjórn annast kvaðningu til funda. Kveðja skal til fundar með 14 daga

fyrirvara hið skemmsta og með þeim hætti, er félagssamþykktir ákveða.
t kvaðningu til fundar skal greina Í aðalatriðum málefni þau, sem þar á að

taka til meðferðar. Að því leyti, sem dagskrá aðalfundar er ákveðin í félagssam-
þykktum, nægir þó að vísa til þeirra.

Nú vill hluthafi bera upp mál á hluthafafundi, og er félagsstjórn þá skylt
að geta þess í fundarboði.

Ógildar eru ályktanir hluthafafundar, ef ekki er gætt ákvæða l. málsgr. um
kvaðningu, svo og ályktanir um málefni, sem ekki er getið í fundarboði sam-
kvæmt 2. og 3. málsgr., nema allir hluthafar samþykki.

55. gr.
Félagsstjórn skal að minnsta kosti 14 dögum fyrir fund leggja fram í skrif-

stofu félagsins dagskrá fundarins og tillögur þær, er upp skal bera, ásamt greinar-
gerð um þær. Með sama hætti skal leggja fram endurskoðaðan ársreikning og
ársskýrslu félagsstjórnar, áður en aðalfundur er haldinn.
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56. gr.
Aðalfund skal halda eftir því, sem félagssamþykktir ákveða, þó ekki sjaldnar

en einu sinni á ári og eigi síðar en innan 6 mánaða frá lokum reikningsárs.
Nú lætur félagsstjórn hjá líða að kveðja til aðalfundar, og skal skráningar-

stjóri þá kveðja til fundarins, ef hluthafi krefst þess. Stýrir skráningarstjóri eða
umboðsmaður hans fundi, og er félagsstjórn skylt að afhenda honum þær bækur
félagsins og önnur gögn, er hann telur nauðsynleg. Skráningarstjóri getur krafið
félagið um greiðslu kostnaðar af kvaðningu þessari og fundarhaldi.

57. gr.
Félagsstjórn getur kvatt til aukafundar, þegar hún telur þess þörf.
Skylt er félagsstjórn að kveðja til aukafundar, ef hluthafar, sem ráða yfir YIo

hlutafjár eða meir, krefjast þess skriflega og greina fundarefni. Ef félagsstjórn
verður ekki við kröfu þessari innan 14 daga, geta hluthafar þessir krafizt, að
skráningarstjóri kveðji til fundarins. Gilda þá ákvæði 2. málsgr. 56. gr. um kvaðn-
ingu og fundarhald, eftir því sem við á.

58. gr.
Hluthafafundur er því aðeins lögmætur, að helmingur skráðra hluthafa og þó

ekki færri en fjórir sæki fund, enda ráði fundarmenn yfir % hlutafjár hið minnsta.
Nú er fundur ekki lögmætur samkvæmt 1. málsgr., og er félagsstjórn þá rétt

að kveðja til nýs fundar. Um fundarkvaðningu fer að venjulegum hætti, en geta
skal þess, að fundurinn sé haldinn í stað þess fundar, sem eigi varð lögmætur.
Er hinn síðari fundur þá lögmætur, ef hann sækja fjórir hluthafar hið fæsta, enda
ráði þeir yfir helmingi hlutafjár eða meira.

59. gr.
Ef ekki er öðruvísi ákveðið í félagssamþykktum, skal formaður stjórnar eða

sá, er stjórn nefnir, setja fund og láta kjósa fundarstjóra.
Fundarstjóri annast, að skráð sé Í gerðabók það, sem á fundi gerist, og á hver

hluthafi rétt til endurrits úr bókinni i siðasta lagi viku eftir fund.

60. gr.
Lágmarkshlutur hver veitir rétt til að greiða eitt atkvæði á hluthafafundi og

hærri hlutir hlutfallslega fleiri atkvæði, sbr. 29. gr.
1 félagssamþykktum má ákveða, að tilteknir hlutir skuli hafa meira atkvæða-

gildi eða minna gagnvart öðrum hlutum en í 1. málsgr. getur, þó ekki frekar en
svo, að atkvæðagildi þeirra sé tífalt meira eða minna en verða mundi samkvæmt
ákvæðum 1. málsgr.

Enginn getur á hluthafafundi farið með fyrir sjálfs sín hönd og annarra meira
en % hluta samanlagðra atkvæða Í félaginu.

Ekki veitir hlutur atkvæðisrétt, nema að fullu sé goldið andvirði hans, sem Í
gjalddaga er fallið, eða fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu þess. Hlutafélagi
er ekki heimilt að greiða atkvæði fyrir hluti sjálfs sín, er það kann að hafa eignazt,
sbr. 27. gr.

Hlutir, sem getur í 4. málsgr., teljast ekki með, er ákveða skal, hvort fundur
sé lögmætur samkvæmt 58. gr., hvort ákveðið hlutafjármagn veiti tilteknar heim-
ildir eða hvort nægilegt hlutafjármagn sé bak við ákvörðu II hluthafafundar.

61. gr.
Nú hefur hluthafi eða umboðsmaður hluthafa að gæta sérstakra hagsmuna sín

eða annarra við atkvæðagreiðslu, enda velti ákvörðun um málefnið á atkvæði hans,
og getur þá hluthafi, sem ekki hefur goldið ákvörðuninni jákvæði, fengið henni
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hrundið með dómi, ef hagsmunir félagsins eru Í veigamiklum atriðum fyrir borð
bornir. Um málshöfðunarfrcst gilda ákvæði 69. gr.

62. gr.
Einfaldur meiri hluti atkvæða ræður úrslitum á hluthafafundi, nema öðruvísi

sé mælt í lögum eða félagssamþykktum.
Nú verða atkvæði jöfn við kosningar í félaginu, og ræður þá hlutkesti úrslit-

um, nema annað sé ákveðið í félagssamþykktum.

63. gr.
Samþykki allra hluthafa þarf til ákvarðana um eftirgreind efni:

1. Að breyta tilgangi félags, sbr. 1. gr.
2. Að skylda hluthafa til að leggja fram fé eða annað Í félagsþarfir umfram

skuldbindingar sínar.
3. Að skylda einstakan eða einstaka hluthafa til að þola lausn á hlutum sínum að

einhverju leyti eða öllu, sbr. 50. gr., eða niðurfærslu samkvæmt 49. gr.
4. Að takmarka heimild hluthafa til meðferðar á hlutum sínum.
5. Að skerða rétt hluthafa til greiðslu úr hendi félags við slit þess.

Nú nær tillaga um efni, sem getur í 1. eða 3.-5. tölul. fyrri málsgr., samþykki
allra, CI' yfir hlutum ráða á lögmætum hluthafafundi, en allir hluthafar hafa ekki
sótt fund, og getur þá félagsstjórn kvatt til nýs fundar um málið. Kveðja skal til
fundarins með auglýsingu í Lögbirtingablaði með 4 mánaða fyrirvara hið skemmsta
og greina þar fundarefni. Auk þess skal gæta ákvæða 54. gr. um fundarkvaðningu.
Tillagan telst samþykkt, ef allir hluthafar, sem á síðari fundinn koma, gjalda henni
jákvæði, enda ráði þeir yfir 0/10 hlutafjár hið minnsta.

64. gr.
Til þess að gild verði samþykkt hluthafafundar um eftirgreind efni, verða þeir

hluthafar, sem gjalda henni jákvæði, að ráða yfir !Jlo hlutafjár hið minnsta:
1. Að breyta starfsemi félagsins Í veigamiklum atriðum.
2. Að breyta ákvæðum um atkvæðisrétt hluthafa.
3. Að skerða rétt hluthafa til arðs.
4. Að breyta ákvæðum um forréttindi eða skyldur, sem hlutum fylgja, eða um

jafnrétti hluthafa sín á milli.
5. Að lækka nafnverð hluta almennt án greiðslu til hluthafa samkvæmt 49. gr.
6. Að hækka hlutafé, er greiða á nýja hluti með öðru verðmæti en reiðufé eða með

skuldajöfnuði, sbr. 2. tl. 40. gr.
7. Að slíta hlutafélagi með því að sameina það öðru hlutafélagi, sbr. 118. og

119. gr.

65. gr.
Nú hefur samþykkt verið gerð um efni, er um ræðir í 64. gr., og eiga þá þeir

hluthafar, sem ekki hafa goldið henni jákvæði, rétt til þess, að þeir hluthafar,
er að samþykkt stóðu, leysi til sín hluti þeirra. Krafa um innlausn skal borin fram
við stjórn félags innan 14 daga frá þVÍ að samþykkt var gerð. Samþykkt samkvæmt
64. gr. tekur ekki gildi, fyrr en innlausn hefur fram farið.

Þegar er krafa samkvæmt 1. málsgr. hefur komið fram, ber félagsstjórn að
gera ráðstafanir til, að þeir hluthafar, er að samþykkt stóðu, leysi til sín hluti þessa,
Ef innlausn hefur ekki farið fram innan eins mánaðar, frá því að krafa var gerð,
fellur samþykkt hluthafafundar úr gildi.

Nú greinir aðilja á um innlausnarverð, og skulu þá dómkvaddir menn meta
með hliðsjón af gangverði hluta, ef unnt er, og hag félagsins, áður en samþykkt sam-
kvæmt 64. gr. var gerð. Um mat þetta gilda ákvæði 9. gr., eftir því sem við á.
Kostnað af matinu ber félagið. Hluthafi, er krefst innlausnar, skal tilkynna félags-
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stjórn innan tveggja vilma, frá því að honum varð kunnugt um mat, hvort hann
heldur fram kröfu sinni um innlausn. Innan sama frests skal félagsstjórn tilkynna
hluthafa, hvort þeir, er leysa skulu til sín hlutina, kjósi að gera það samkvæmt
matinu eða að láta samþykktina niður falla.

Fullnægjufrestur samkvæmt 2. málsgr. framlengist í samræmi við ákvæði 3.
málsgr., þegar atvikum er svo háttað, sem þar segir.

66. gr.
Til þess að gild verði samþykkt hluthafafundar um breytingu á félagssam-

þykktum, að því er varðar önnur atriði en þau, sem talin eru i 63. og 64 gr., verða
þeir hluthafar, sem gjalda henni jákvæði, að ráða yfir 2/.3 hlutafjár hið minnsta.

67. gr.
Nú þarf aukið atkvæðamagn samkvæmt 63. og 64. gr. til samþykktar tillögu,

en sá eða þeir hluthafar, sem vernda átti með ákvæðum þessum, gjalda tillögunni
jákvæði, og telst hún þá samþykkt með einföldum meiri hluta atkvæða.

68. gr.
Þegar tillaga hefur komið fram á hluthafafundi um málefni, sem getur í 63.,

64. eða 66. gr., eða um samþykkt ársreikninga, geta hluthafar, er ráða yfir % hluta-
fjár, fengið ákvörðun um málefnið frestað til framhaldsfundar, þó ekki lengur en
eina viku. Nægilegt er að tilkynna ft fundinum, hvar og hvenær framhaldsfundur
skuli haldinn.

69. gr.
Nú telur hluthafi ályktun hluthafafundar ólögmæta og vill hnekkja henni

með dómi, og skal ógildingarmál þá höfðað innan 3 mánaða frá því, að honum varð
ályktun kunn, en þó í síðasta lagi innan 18 mánaða frá því, að ályktun var gerð.

VIII. KAFLI
Félagsstjórn og framkvæmdarstjórar.

70. gr.
Félagsstjórn skal skipuð þremur mönnum hið fæsta, kjörnum á aðalfundi.

Heimilt er að kjósa varastjórn með sama hætti. Ákveða má í félagssamþykktum,
að stjórnendur skuli kosnir hlutfallskosningu. Kjörtími stjórnenda skal haldast til
tiltekins aðalfundar, þó ekki lengur en til þriðja aðalfundar eftir kjör þeirra.

Hluthafafundur getur ákveðið, að stjórnandi víki úr stjórn, þó að kjörtími hans
sé ekki liðinn. Stjórnandi getur og hvenær sem er sagt starfi sínu lausu.

Nú hverfur stjórnandi úr starfi, og skal þá, ef varastjórnandi tekur ekki sæti
hans, þegar kveðja til hluthafafundar og kjósa stjórnanda í hans stað út kjörtíma-
bilið. Kosningu má þó fresta til næsta aðalfundar, ef þrír menn hið fæsta eru eftir

stjórn.

71. gr.
Stjórnandi félags skal fullnægja eftirgreindum skilyrðum:

1. Vera íslenzkur ríkisborgari. Ráðherra getur þó veitt undanþágu frá þessu skil-
yrði um einn stjórnanda.

2. Vera lögráða og fjár síns ráðandi.
3. Hafa óflekkað mannorð.
4. Eiga hlut í félaginu eða vera stjórnandi eða framkvæmdarstjóri félags, stofn-

unar eða annars ópersónulegs aðilja, sem hlut á í félaginu.
Meiri hluti stjórnenda skal vera búsettur hér á landi.
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72. gr.
Ef félagsfundur hefur ekki ákveðið, hver vera skuli formaður félagsstjórnar,

kjósa stjórnendur hann úr sínum hópi. Formaður má hvorki vera framkvæmdar-
stjóri né starfsmaður félagsins.

73. gr.
Formaður kveður til stjórnarfundar, þegar ástæða er til. Hann skal og jafnan

kveðja til fundar, ef einhver stjórnenda eða framkvæmdarstjóri æskir þess.
Stjórnarfundur er lögmætur, ef meira en helmingur stjórnenda sækir fund.

Einfaldur meiri hluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundi. I félagssamþykkt-
um má ákveða aukinn meiri hluta um fundarsókn og atkvæðamagn.

Nú verða atkvæði jöfn við kosningar, og ræður þú hlutkesti úrslitum, nema
annað sé ákveðið í félagssamþykktum.

Félagsstjórn heldur gerðabók, er i skulu skráðar ályktanir og meginatriði ann-
ars þess, sem á fundi gerist. Hver stjórnandi og framkvæmdarstjóri á rétt til að
fá þar skráð sérálit sitt.

74. gr.
Félagsstjórn fer með málefni félags lögum samkvæmt. Henni er skylt að hlíta

fyrirmælum félagssamþykkta og hluthafafunda, nema að þvi leyti sem þau kunna
að brjóta í bága við lög. Hún skal annast um, að skipulag félags og starfsemi sé
jafnan í réttu og góðu horfi, svo og fylgjast með því, að framkvæmdarstjóri gegni
skyldum sínum. Skylt er hverjum stjórnanda að afla sér vitneskju um atriði, sem
hér að lúta. Sérstaklega ber formanni að kynna sér bókhald félagsins að staðaldri
og staðreyna, að eignir þess séu þar rétt taldar.

75. gr.
Félagsstjórn er óheimilt, nema að fengnu samþykki hluthafafundar, að kaupa

eða selja fasteignir, skip og önnur atvinnutæki eða verðmæti, ef eignir þessar eru
notaðar eða á að nota í rekstri félagsins og mega teljast þýðingarmiklar í því sam-
bandi.

Þegar tillaga um efni, sem getur í 1. málsgr., er lögð fyrir hluthafafund, skal
félagsstjórn láta fylgja henni rökstudda álitsgerð endurskoðenda félagsins um það,
hvort telja megi fyrirhugaða ráðstöfun hagkvæma félaginu. Skal endurskoðendum
veitt óhindrað færi á að kynna sér þau gögn, er þeir telja sér nauðsynleg i þessu
starfi.

76. gr.
Félagsstjórn ræður framkvæmdarstjóra í samræmi við ákvæði félagssamþykkta.

Ráða má fleiri en einn framkvæmdarstjóra, ef telja verður einum manni ofvaxið
að rækja starfið.

Framkvæmdarstjóri skal vera íslenzkur ríkisborgari, lögráða, fjár síns ráðandi
og hafa óflekkað mannorð. Hann skal og vera heimilisfastur hér á landi, nema hann
veiti forstöðu útibúi félagsins erlendis. Ráðherra getur veitt undanþágu frá skilyrð-
inu um íslenzkan ríkisborgararétt.

77. gr.
Framkvæmdarstjóri annast daglegan rekstur félagsins. Hann hefur eftirlit með

starfsmönnum þess og fjárreiðum, stjórnar bókhaldi þess og ber ábyrgð á því.
Framkvæmdarstjóri skal þegar í stað kynna félagsstjórn þau atriði, sem mikil-

væg eru fyrir rekstur félagsins, og leita ákvarðana hennar um málefni, sem eru
óvenjuleg eða mikilsháttar.

Framkvæmdarstjóri á sæti á fundum félagsstjórnar, þó að eigi sé hann stjórn-
andi, nema félagsstjórn ákveði annað í einstökum tilvikum. Hefur hann þar um-
ræðu- og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt, nema hann sé jafnframt stjórnandi.

Ef framkvæmdarstjóri er eigi ráðinn, hvíla skyldur samkvæmt I. málsgr. á fé-
lagsstjórn.
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78. gr.
Félagsstjórn og framkvæmdarstjóra er skylt að koma á hluthafafundi og veita

skýrslu um þau atriði, er hluthafar óska, nema ætla megi, að það sé félaginu til
tjóns, en þá skal, ef hluthafi óskar, endurskoðendum gefin skýrsla um málið
innan viku. Endurskoðendur skulu því næst innan viku láta í té skriflegt álit um
það, hvort skýrsla félagsstjórnar veiti efni til athugasemda eða til breytingar á
fyrri staðfestingu þeirra á ársreikningi, sbr. 97. gr. Ef svo er, skal sú athuga-
semd eða breyting greind í álitinu.

79. gr.
Stjórnanda félags er óheimilt að greiða atkvæði á stjórnarfundi um samnings-

gerð milli hans og félagsins eða um málshöfðun gegn honum. Félagsstjórn ein
getur fyrir hönd félags gert samning við framkvæmdarstjóra þess. Framangreind
ákvæði gilda einnig um samningsgerð við aðra aðilja og málshöfðun, ef stjórnandi
eða framkvæmdarstjóri hefur þar verulegra hagsmuna að gæta, sem kunna að fara
i bága við hagsmuni félagsins.

80. gr.
Nú er stjórnanda eða framkvæmdarstjóra áskilin ágóðaþóknun, og má þá ekki

miða hana við hærri tekjur en hreinan ársarð. eftir að frá er dreginn tekjuhaIli
fyrri ára svo og framlög til varasjóðs og skattgreiðslu samkvæmt 2. málsgr, 91. gr.

81. gr.
Félagsstjórn skuldbindur félag samkvæmt lögum og samþykktum þess, sbr.

17. tl. 10. gr.
Félagsstjórn ein getur veitt prókúruumboð. Prókúruhafi skal vera íslenzkur

ríkisborgari, lögráða, fjár síns ráðandi og hafa óflekkað mannorð. Ráðherra getur
veitt undanþágu frá skilyrðinu um íslenzkan ríkisborgararétt.

82. gr.
Félagsstj órn skal tafarlaust tilkynna skráningarstj óra:

1. Kjör stjórnenda, nöfn þeirra og heimilisfang.
2. Ráðning framkvæmdarstjóra og prókúruhafa, nöfn þeirra og heimilisfang.
3. Hvernig háttað er nafnritun undir skuldbindingar félagsins.
4. Atvik, sem valda eiga félagsslitum samkvæmt 1., 2., 3.b. og 5. tl. 1. málsgr. 102. gr.
5. Breytingar, er kunna að verða á atriðum, sem skylt er að tilkynna skráningar-

stjóra samkvæmt lögum þessum.
Nú telur skráningarstjóri tilkynningu samkvæmt 1. málsgr. ekki fullnægjandi,

og skal hann þá veita hæflegan frest til að bæta úr annmörkum.

IX. KAFLI
Reikningsskil og ráðstöfun arðs.

83. gr.
Reikningsár hlutafélags skal vera 12 mánuðir. Almanaksár er reikningsár, nema

annað sé ákveðið í félagssamþykktum. Fyrsta reikningsár eftir félagsstofnun má
vera lengra eða skemmra en 12 mánuðir, en þó ekki lengra en 18 mánuðir. Sama
gildir um fyrsta reikningsár, eftir að upphafstíma þess hefur verið breytt.

84. gr.
Að reikningsári loknu semur og undirritar félagsstjórn og framkvæmdarstjóri

ársreikning hlutafélags, ársskýrslu og tillögu um ráðstöfun á arði félagsins.
Ársreikningur og tillaga um ráðstöfun arðs skulu afhent endurskoðendum

eigi síðar en 6 vikum fyrir aðalfund.
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Félagsstjórn leggur ársreikning, ársskýrslu og tillögu um ráðstöfun arðs fyrir
aðalfund, eftir að endurskoðendur hafa áritað reikninginn og látið uppi álit um til-
löguna og gætt hefur verið fyrirmæla 55. gr. um framlagningu gagna þessara.

85. gr.
Í ársreikningi skal vera rekstrarreikningur og efnahagsreikningur. Þeir skulu

vera nákvæmir, nægjanlega sundurliðaðir og að öllu leyti fullnægja ákvæðum laga
um bókhald.

86. gr.
Í ársskýrslu skal gera nánari grein en fram kemur í ársreikningi fyrir rekstri

og hag félagsins á liðnu reikningsári. því skal og lýst, ef atvik hafa gerzt fyrir
eða eftir lok reikningsárs, sem hafa haft eða ætla má að hafi veruleg áhrif á rekstur
félagsins eða efnahag.

87. gr.
Hlutafélag skal leggja fé í varasjóð. Með þeirri undantekningu, er greinir

2. málsgr, 89. gr., má eingöngu nota sjóðinn til að vinna upp tap, sem orðið hefur
á rekstri félagsins samkvæmt samþykktum efnahagsreikningi, enda sé ekki unnt
að jafna hallann með tekjuafgangi síðasta reikningsárs eða öðrum eignum félags
en varasjóði.

88. gr.
Í varasjóð skal leggja, þegar skilyrði eru fyrir hendi:

1. Tíu hundraðshluta af hreinum arði síðasta reikningsárs, eftir að jafnaður hefur
verið halli fyrri ára og hæfilegt fé tekið frá til greiðslu áætlaðra skatta til ríkis
og sveitarfélags vegna rekstrar félagsins á reikningsárinu.

2. Ef hluthöfum er greiddur hærri ársarður af hlutum þeirra en 6%, skal leggja
i varasjóð fjárhæð, er ekki sé lægri en samanlögð arðsúthlutun umfram 6%.

3. Ef félag hefur fengið meira en nafnverð fyrir hluti, þegar það var stofnað eða
hlutafé þess hækkað, skal fé það, sem greitt var umfram nafnverð, lagt í vara-
sjóð, að því leyti, sem því er ekki varið til greiðslu á kostnaði af stofnun félags
eða hækkun hlutafjár.

4. Óendurkræft andvirði hlutar, sem ógiltur hefur verið samkvæmt ákvæðum
38. gr.

89. gr.
Þegar varasjóður hefur náð 25% hlutafjár, mega framlög til hans samkvæmt

1. og 2. tl. 88. gr. lækka um helming. Þegar hann hefur náð 50% hlutafjár, mega
framlög samkvæmt 1.-3. tl. 88. gr. falla niður. Greiðslur til varasjóðs samkvæmt
88. gr. skulu þó haldast, ef skuldir félagsins við lánardrottna þess nema meira en
samanlögðum fjárhæðum hlutafjár og varasjóðs. Til skulda í þessu sambandi teljast
ekki föst lán, sem greiðast eiga á 5 árum eða lengri tíma, að því leyti sem þau eru
fulltryggð með veði.

Nú nemur varasjóður hærri fjárhæð en skylt er samkvæmt 1. málsgr., og má
þá verja árlega úr sjóðnum allt að 20% af því, sem umfram er, til annarra nota
en segir í 87. gr.

90. gr.
Aðalfundur tekur ákvörðun um ráðstöfun arðs.
Hluthafafundur getur ráðstafað til almenningsheilla eða í góðgerðaskyni hæfi-

legum fjárhæðum, miðað við efnahag félagsins, enda þótt það falli utan tilgangs
þess eða starfsemi.

Félagsstjórn er og heimilt að verja smávægilegum fjárhæðum í sama skyni og
með sama skilorði, sem í 2. máls gr. getur.
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91. gr.
Úthlutun arðs til hluthafa má ekki fara fram úr því, sem félagsstjórn hefur lagt

til samkvæmt 84. gr., sbr. þó 92. gr. Ekki má úthlutun vera hærri en viðhlítandi sé,
miðað við ástæður félags og afkomuhorfur á hverjum tíma.

Óheimilt er að úthluta arði, fyrr en jafnaður hefur verið tekjuhalli fyrri ára,
skyld framlög lögð í varasjóð og fé tekið frá til skattgreiðslu samkvæmt 1. tl. 88. gr.

Nú nemur varasjóður ekki 25% af skráðu hlutafé, og má þá ekki greiða hærri
ársarð en 6% af greiddu hlutafé.

92. gr.
Hluthafar, sem ráða yfir Y5 hlutafjár hið minnsta, eiga rétt til að úthlutað sé

arði með eftirgreindum skilyrðum:
1. Að úthlutun arðs fari ekki fram úr helmingi af hreinum tekjuafgangi síðasta

reikningsárs, eftir að jafnaður hefur verið halli fyrri ára og frá hafa verið
dregin skyld framlög til varasjóðs og til greiðslu áætlaðra skatta, sbr. 1. tl.
88. gr.

2. Að úthlutun arðs fari ekki fram úr 5% af skuldlausum eignum félagsins.

93. gr.
Félagsstjórn skal innan mánaðar frá aðalfundi senda skráningar stjóra árs-

reikning félags og ársskýrslu ásamt skýrslu um, hvernig arði hafi verið ráðstafað.
Fylgja skal endurrit úr gerðabók varðandi atkvæðagreiðslu um ársreikning og ráð-
stöfun arðs.

X. KAFLI
Endurskoðun.

94. gr.
Endurskoðendur, tveir eða fleiri, skulu endurskoða ársreikning félags og rækja

önnur þau störf, sem þeim eru falin í lögum þessum.
Endurskoðendur skulu kjörnir á aðalfundi til eins eða tveggja ára í senn. Heim-

ilt er að kjósa varaendurskoðendur með sama hætti.
Hluthafahópur, sem ræður yfir meira en 1;3 hlutafjár, hefur rétt til að ráða vali

eins endurskoðanda.
95. gr.

Hluthafafundur getur ákveðið, að endurskoðandi láti af starfi, þó að kjörtími
hans sé ekki liðinn. Endurskoðandi, sem kjörinn hefur verið samkvæmt 3. málsgr,
94. gr., verður ekki látinn víkja úr starfi, nema meiri hluti þess hluthafahóps, sem
kaus hann, sé því samþykkur.

Ef endurskoðandi gegnir ekki starfi sínu út kjörtímann vegna brottvikningar,
forfalla eða annarra ástæðna, og varamaður tekur ekki sæti hans, skal félagsstjórn
annast um, að nýr endurskoðandi verði kjörinn í hans stað út kjörtímabilið.

96. gr.
Endurskoðandi hlutafélags skal vera íslenzkur ríkisborgari, heimilisfastur hér

á landi, lögráða, fjár síns ráðandi og hafa óflekkað mannorð. Hann skal hafa nauð-
synlega þekkingu á bókhaldi og atvinnurekstri, miðað við starfsemi félagsins.

Endurskoðandi má ekki vera stjórnandi félags, framkvæmdarstjóri þess eða
starfsmaður. Ekki má hann vera í þjónustu stjórnanda, framkvæmdarstjóra, skrif-
stofustjóra, bókara eða gjaldkera félags né heldur maki þeirra, skyldur þeim eða
mægður að feðgatali eða niðja eða að fyrsta lið til hliðar, kjörforeldri þeirra eða
kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn.

Skráningarstjóri getur krafizt þess, að einn endurskoðenda sé löggiltur, ef
rekstur félags er víðtækur eða sérstaklega stendur á að öðru leyti.

19



97. gr.
Endurskoðendum er skylt að kynna sér vandlega bókhald félagsins ásamt fylgi-

skjölum og kanna sjóði þess og aðrar fjárreiður. Félagsstjórn og framkvæmdarstjóri
skulu veita þeim óskoraðan aðgang að bókum félagsins og öðrum gögnum og veita
þeim hverja þá vitneskju, sem þeir telja sér nauðsynlega í starfi sínu.
Í áritun á ársreikning eða í sérstakri skýrslu til aðalfundar skulu endurskoð-

endur gera glögga grein fyrir öllu því, sem þeir kunna að telja áfátt, þar á meðal,
ef þeir hafa orðið þess varir, að starfsemi félags sé ekki í samræmi við ákvæði
laga eða félagssamþykkta. Jafnan skulu þeir votta um eftirgreind atriði:
1. Hvort ársreikningur sé í samræmi við bækur félagsins.
2. Hvort bókhald félagsins sé fullnægjandi.
3. Að endurskoðendur hafi sannreynt, að félagið eigi þær eignir, sem taldar eru

í ársreikningi.
4. Hvort eignir félags séu skráðar á ársreikningi samkvæmt góðri verzlunartízku

svo og hvort skuldbindingar þess séu þar rétt fram taldar.
5. Að endurskoðendur hafi fengið alla þá vitneskju um hag félagsins, sem þeir

óskuðu eftir.
6. Hvort endurskoðendur mæli með samþykkt ársreiknings.

98. gr.
Skylt er endurskoðanda að koma á hluthafafund, ef félagsstjórn, framkvæmdar-

stjóri eða hluthafi æskir þess, og gera þar grein fyrir endurskoðun sinni og álits-
gerðum, enda brjóti það ekki í bága við hagsmuni félagsins.

Gæta skal endurskoðandi þagnarskyldu um það, sem hann kemst að í starfi sínu.

99. gr.
Rétt á endurskoðandi til hæfiIegrar þóknunar fyrir starf sitt. Aldrei má ákveða

laun hans sem tiltekinn hluta af ágóða félags.

100. gr.
Tilkynna skal skráningar stjóra tafarlaust kjör endurskoðenda. Ákvæði 2. máls-

gr. 82. gr. gilda hér, eftir því sem við á.

XI. KAFLI
Félagsslit.

101. gr.
Um skyldu hlutafélags til að framselja bú sitt til gjaldþrotaskipta fer eftir lög-

um um gjaldþrotaskipti.
Nú verða eignir afgangs, eftir að allar kröfur hafa verið greiddar, og úthlutar

skiptaráðandi þeim þá til hluthafa, sbr. 1. málsgr, 111. gr., nema lögmæltur hluthafa-
fundur ákveði að halda starfsemi félagsins áfram, enda sé lögmæltum skilyrðum
til þess fullnægt.

Þegar skiptum lýkur, án þess að félag taki upp starfsemi af nýju, telst félag-
inu slitið.

102. gr.
Slíta skal hlutafélagi:

1. Ef hluthafar, sem fullnægja skilyrðum 26. gr., sbr. 4. gr., verða færri en SJO.

2. Ef félag hefur ekki þrjá stjórnendur hið fæsta, er fullnægja skilyrðum 71. gr.,
sbr. 70. gr.

3. a. Ef hlutafé er ekki að fullu greitt eða löglega fært niður samkvæmt 2. máls-
gr. 27. gr. eða 38. gr.

b. Ef hlutafé er ólöglega skert með greiðslu til hluthafa.
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4. Ef félag hefur ekki sent skráningarstjóra samþykktan ársreikning þrjú undan-
farin reikningsár.

5. Ef starfstími félags er liðinn eða hlutverki þess lokið samkvæmt ákvæðum
félagssamþykkta.

6. Ef hluthafi eða annar aðili á rétt til þess samkvæmt ákvæðum félagssamþykkta
eða samningi, að félagi sé slitið, enda hafi hann krafizt þess.
Þegar skráningarstjóri hefur fengið vitneskju um atvik, sem greinir í 1., 2.,

3. b., 4 og 5. tl. 1. málsgr., skal hann veita félagi hæfilegan frest til að koma málum
í rétt horf. Nú er rekstri félags haldið áfram, eftir að sá frestur eða frestir sam-
kvæmt 2. málsgr. 27. gr. eða 38. gr. eru liðnir, og ábyrgjast þá þeir, sem með vit-
und um skyldu til félagsslita gera samning fyrir hönd félags eða standa að samn-
ingsgerð, einn fyrir alla og allir fyrir einn efndir hans auk félagsins.

103. gr.
Hluthafafundur getur tekið ákvörðun um félagsslit, sbr. 62. gr. og 7. tl. 64. gr.

Félagsstjórn skal þegar í stað tilkynna skráningarstjóra þá ákvörðun.
Nú ákveður hluthafafundur félagsslit með þeim hætti að afsala eignum félags i

heild til annars aðila, og skal þá tillaga félagsstjórnar um afsalsgerninginn, nákvæm
skýrsla um endurgjald og aðra skilmála og álitsgerð endurskoðenda um ráðstöfun-
ina liggja frammi til sýnis hluthöfum lögmæltan tíma fyrir fundinn, sbr. 55. gr.
Ef hluthafar, sem ráða yfir ;10 hlutafjár hið minnsta, krefjast þess, skal meta eignir
félags og atvinnu samkvæmt ákvæðum 9. gr., áður en ákvörðun er tekin, og mats-
gerð liggja frammi, svo sem fyrr segir.

104. gr.
Þegar félagsslit eiga fram að fara samkvæmt ákvæðum 102. eða 103. gr., skal

hluthafafundur kjósa skilanefndarmenn, einn eða fleiri, til þess að fara með mál
félags, meðan á félagsslitum stendur, enda hafi hluthafafundur ekki ákveðið að fá
skiptarétti bú félagsins til meðferðar. Hluthafahópur, sem ræður yfir meira en %
hlutafjár, hefur rétt til að ráða vali eins skilanefndarmanns. Skilanefndarmaður
skal vera íslenzkur ríkisborgari, lögráða, fjár síns ráðandi og hafa óflekkað mann-
orð. Meiri hluti skilanefndarmanna skal vera búsettur hér á landi.

Hluthafafundur skal kjósa tvo eða fleiri endurskoðendur félagsslita, og gilda
ákvæði X. kafla laganna um þá, eftir því sem við á.

105. gr.
Nú kýs hluthafafundur ekki skilanefnd, þegar svo er ástatt, sem segir i 1.--5.

tölulið 102. gr. eða 103. gr., og skal þá skráningarstjóri krefjast þess, að skiptaréttur
taki bú félagsins til opinberra skipta. Ef atvikum er svo háttað, sem segir í 6. tölulið
102. gr., getur aðili, er þar greinir, krafizt opinberra skipta.

Ef skilanefndarmaður hverfur úr starfi, og hluthafafundur kýs ekki mann í
hans stað, skal svo fram fara sem segir í 1. málsgr.

Skiptaréttur á úrlausn þess, hvort skilyrði opinberra skipta séu fyrir hendi.

106. gr.
Skilanefnd skal þegar í stað tilkynna skráningar stjóra kjör sitt og hvernig

undirskriftum sé hagað. Í undirskrift skal halda nafni félagsins óbreyttu og þess
getið, að skilanefnd fari með stjórn þess. Ákvæði 2. málsgr. 82. gr. gilda hér, eftir
því sem við á.

107. gr.
Skilanefnd kemur í stað félagsstjórnar og framkvæmdarstjóra og hefur sams

konar rétt og skyldur, að því leyti sem við á. Með sama hætti skal fara eftir ákvæð-
um laganna um hluthafafundi og reikningsskil, meðan skilanefnd fer með mál
félags.
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Ef hluthafafundur ákveður afsal á eignum félags í heild, eftir að skilanefnd
hefur verið kosin, gilda ákvæði 2. málsgr. 103. gr., þó þannig, að skilanefnd kemur
Í stað félagsstjórnar.

Ef það kemur í ljós, meðan á félagsslitum stendur, að eignir félagsins muni
ekki hrökkva fyrir skuldum, ber skilanefnd, ef ekki er farið eftir ákvæðum III.
kafla laga nr. 19/1924, að afhenda 'bú félagsins skiptarétti til gjaldþrotaskipta.

108. gr.
Skilanefnd gerir, svo fljótt sem unnt er, rekstrarreikning um tímabil það, sem

liðið er frá síðustu reikningsskilum, svo og efnahagsreikning við upphaf félagsslita.
Skylt er fráfarandi félagsstjórn og framkvæmdarstjóra að veita alla nauðsynlega
aðstoð við reikningsgerð þessa.

109. gr.
Skilanefnd skal birta Í Lögbirtingablaði áskorun til lánardrottna félagsins um

að lýsa kröfum sínum með sama hætti og sömu réttaráhrifum og gildir um inn-
köllun krafna við gjaldþrotaskipti.

110. gr.
Þegar innköllunarfrestur er liðinn, skuldir hafa verið greiddar eða næg trygging

sett að dómi skráningarstjóra og lokið er að koma eignum félags í verð, skal
skilanefnd gera skýrslu um störf sín og frumvarp að úthlutunarskrá til hluthafa
eða annarra, sem við eignum eiga að taka. Greiðsla til hluthafa skal vera í réttu
hlutfalli við hlutaeign þeirra, nema annað sé ákveðið í félagssamþykktum.

Eftir að aflað hefur verið álits endurskoðenda um skýrslu skilanefndar og
frumvarp að úthlutunarskrá. skal nefndin leggja hvort tveggja fyrir hluthafafund
til samþykktar.

111. gr.
Skilanefnd annast greiðslur samkvæmt úthlutunarskrá. eftir að úthlutun hefur

verið ákveðin til fullnaðar.
Ef hluthafa eða öðrum hefur verið greitt meira en honum ber, skal hann end-

urgreiða það, enda ábyrgjast skilanefndarmenn einn fyrir alla og allir fyrir einn
endurheimtuna.

112. gr.
Agreining um skuldakröfur. skiptingu fé!agseigna og kostnað af félagsslitum

má bera undir skiptarétt. þar sem félag á heimili, enda sé um ágreining að ræða,
sem bæri undir skiptarétt við opinber búskipti.

Nú rís ágreiningur um málefni, sem í 1. málsgr. getur, og skal hann þá borinn
undir dómstóla innan 6 vikna, frá því að skilanefnd tilkynnti aðilja véfengingu eða
honum varð véfenging á annan hátt kunn.

113. gr.
Ef aðili vitjar ekki fjárhæðar, sem í hlut hans hefur komið, skal hún falin

Landsbanka Íslands til geymslu, sbr. 51. gr. laga nr. 10/1928, og skal það tilkynnt
aðilja, ef unnt er. Fjárhæðin verður eign ríkissjóðs, ef hennar er ekki vitjað innan
10 ára, frá því að hún var afhent bankanum.

114. gr.
Þegar skilanefnd hefur lokið greiðslum samkvæmt 111. gr. eða lagt fé í geymslu

samkvæmt 113. gr., skal hún tafarlaust tilkynna skráningarstjóra, að félaginu sé
slitið. Tilkynningu skal fylgja eintak af úthlutunarskrá, kvittanir fyrir greiðslum
eða eftirrit þeirra svo og geymsluskírteini, ef um þau er að ræða.

Skilanefnd sendir skráningar stjóra bækur félags og gögn, en hann varðveitir
þau 10 á,r frá félagsslitum hið skemmsta.
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Um 38. gr.
1. og 2. málsgr. þarfnast ekki skýringa.
í 3. málsgr. eru nýmæli um ógildingu hlutar, sem ekki fæst greiddur, sbr. 37.

gr. Vegna ákvæðisins um, að áskrifandi skuli eiga þess kost að fá hlutabréf fyrir
þeim hluta, sem þegar er greiddur, mun þó væntanlega sjaldan koma til ógildingar
á öðru en eftirstöðvum. Ef lækkun hlutafjár vegna ógildingar leiðir til þess, að
hlutaféð nemur lægri fjárhæð en 20 þús. króna, sbr. 28. gr., ber að slíta félagi, sbr.
3. tl. a. 102. gr. Þótt samband áskrifanda við hlutafélag rofni við ógildingu þessa,
þykir rétt, vegna hagsmuna skuldheimtumanna, að hann beri ábyrgð á þeim skuld-
bindingum, sem til hafa orðið, áður en skráð er lækkun hlutafjár vegna ógildingar-
innar. Svo þykir og ekki rétt vegna hagsmuna skuldheimtumanna félags, að þegar
greitt hlutafé sé endurkræft. Óafturkræf greiðsla upp í hlut skal renna í varasjóð,
sbr. 4. tl. 88. gr.

Um V. kafla.
Ákvæði núgildandi laga um hækkun hlutafjár eru ófullkomin. Er því nauðsyn

að setja ýtarlegri ákvæði um þau efni. Um hækkun hlutafjár koma að miklu leyti
til greina sömu sjónarmið og um stofnun félags. Þarf hér sem fyrr að tryggja, að
félagið fái raunveruleg verðmæti sem greiðslu á hlutafé og að þeir, er vilja gerast
áskrifendur að nýju hlutafé, eigi kost á nauðsynlegri vitneskju um hag félagsins,
áður en þeir taka ákvörðun sína. Þá eru og hér settar reglur til þess að tryggja,
svo sem unnt er, hag eldri hluthafa í félagi.

Um 39. gr.
ÞÓ að heimilt sé að hækka hlutafé innan tiltekinna marka, sbr. 2. málsgr, 28.

gr., þykir rétt, að hluthafafundur taki hverju sinni ákvörðun um, hvort hækkun
skuli koma til framkvæmdar. Til þeirrar ályktunar nægir einfaldur meiri hluti.
Ef hækkun hlutafjár er ekki framkvæmd innan marka samkvæmt 2. málsgr. 28. gr.,
gilda um atkvæðamagn ákvæði 66. gr. Þó er þess að gæta, að jafnan, er greiða á
nýja hluti með öðru verðmæti en reiðufé eða með skuldajöfnuði, þarf til slíkrar
ákvörðunar atkvæðamagn samkvæmt 6. tl. 64. gr.

Um 40. gr.
Rétt þykir, að eldri hluthöfum sé tryggð sama eða svipuð aðstaða í félagi, þótt

nýjum hlutum sé bætt við. Þá telst og rétt, að eldri hluthafar njóti forgangs til
þess hagnaðar, sem útgáfa nýrra hluta getur veitt, er félag býr við góðan fjárhag.
Til þess að tryggja þetta hvort tveggja, er það nýmæli sett í upphafsákvæði grein-
arinnar, að eldri hluthafar skuli eiga forgangsrétt til að skrá sig fyrir nýjum hlut-
um í réttu hlutfalli við fyrri hlutaeign sína.

Hins vegar veitir ákvæðið ekki hluthafa frekari forgangsrétt, þótt aðrir hlut-
hafar neyti ekki réttar síns samkvæmt ákvæðinu. Þessi réttur verður ekki skertur
með ákvæðum í félagssamþykktum eða samþykkt hluthafafundar, en hins vegar
eru gild ákvæði félagssamþykkta, er veita kunna ríkari forgangsrétt.

Frá framangreindri reglu verður þó að gera undantekningar þær, er greinir í
1. og 2. tl. 2. málsgr. Þegar eldri hlutir veita misjafnan rétt til fjárgreiðslu, þykir
ekki rétt, að þeim fylgi jafn réttur til nýrra hluta, og einnig mundi það geta valdið
röskun á valdaaðstöðu í félagi, ef eldri hlutir með misjafnan atkvæðisrétt sam-
kvæmt 2. málsgr, 60. gr. hefðu sama forgangsrétt til nýju hlutanna. Loks verður
forgangsréttur ekki f'ramkvæmanlegur, þegar greiða á nýja hluti með öðrum verð-
mætum en reiðufé eða með skuldajöfnuði. Heppilegt er, að félagssamþykktir hafi
ákvæði um skipan þessara mála.

Um 41. gr.
Ef eldri hluthafar skipta öllum nýjum hlutum sín á milli, þykir ekki ástæða

til áskriftar á sérstaka áskriftarlista, enda eiga þeir kost á vitneskju um hag fé-
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Um 34. gr.
Þar sem hlutabréf eru viðskiptabréf, er nauðsynlegt að tryggja eftir föngum,

að allar breytingar á skráðu nafnverði þeirra verði ritaðar á bréfin og að hluta-
bréf, sem ekki veita lengur réttindi, séu ónýtt. Að vísu kann svo að fara, þegar
hlutir eru færðir niður, að öll hlutabréf komi ekki fram, en ekki njóta eigendur
þeirra eða síðari framsalshafar frekari réttar fyrir það. Ef blutabréf hefur glatazt,
koma að sjálfsögðu til greina almennar reglur um ógildingu slíkra bréfa.

Um IV. kafla.
Í kafla þessum eru ýmis nýmæli, sem eiga að veita aukna tryggingu fyrir því,

að félagið fái fullgild verðmæti Í samræmi vits það, sem skráð hefur verið mn
hlutaféð.

Um 35. gr.
Hér er sett nýtt ákvæði um eins árs frest til greiðslu hlutafjár, sbr. og 20. gr.,

enda verður að teljast óheppilegt, að innheimta þess sé ótímabundin. Um vátrygg-
ingarhlutafélög er þó gerð undantekning, sbr. athugasemd við 20. gr.

Um 36. gr.
Til þess að koma í veg fyrir rýrnun hlutafjár, er bannað, að greiðsla hlutar

nemi minna en nafnverði hans. Hins vegar er ekkert því til fyrirstöðu, að hlutur
sé greiddur hærra verði, en umframgreiðslan rennur þá í varasjóð, sbr. 3. tl. 88. gr.

Aðalreglan er sú, að hlutafé verði að greiða í reiðufé. Ef ákveðið er Í upphafi,
að hlutafé megi greiða með öðrum hætti, þarf að geta þess í stofnsamningi og láta
framkvæma sérstakt mat, nema skráningarstjóri veiti undanþágu, sbr. 8. tl. 7. gr.
og athugasemdir við þá grein. Ef hlutafé er síðar hækkað, hvort heldur er innan
marka, sbr. 2. málsgr. 28. gr. og 39. gr., eða eigi, verður heimild til að greiða með
öðru en reiðufé jafnan að vera ákveðin af hluthafafundi. Ákvörðun um þetta verð-
ur þó aðeins gerð með atkvæðamagni samkvæmt 6. tl. 64. gr.

Sömu rök, sem getið er í athugasemdum við 8. tl. 7. gr. og 9. gr., liggja að baki
ákvæðum 3. málsgr., enda er jafnan nauðsynlegt, er greiða á hlutafé með öðru en
reiðufé, að tryggja félaginu fullgilda greiðslu.

Ákvæði 4. málsgr. um, að hlutafé verði ekki greitt með vinnu, sem ekki er þegar
innt af hendi, á einnig að koma í veg fyrir, að óviss verðmæti séu tekin gild sem
greiðsla á hlutafé, og er ákvæði þetta ófrávíkjanlegt. Síðara ákvæði málsgreinar-
innar um bann við skuldajöfnuði byggist á því, að sá, er lofað hefur hlutafjárfram-
lagi, á ekki að hafa betri aðstöðu gagnvart félaginu um greiðslu kröfu en aðrir
skuldheimtumenn, ef félagið kemst í fjárþrot. Ef allt er með felldu um fjárhag fé-
lagsins, á skuldajöfnuður þó ekki að geta valdið tjóni, og er stjórn þá heimilt að
samþykkja skuldajöfnuð. Þegar hlutaféð er hækkað, getur stundum staðið þannig á,
að skuldheimtumönnum sé heimilað að fá hluti í félaginu gegn því, að þeir lækki
eða kvitti kröfur sínar á hendur því. Þykir rétt að leyfa slíkan skuldajöfnuð, enda
sé hann ákveðinn af hluthafafundi í sambandi við hækkunina, og er þá krafizt
aukins atkvæðamagns, sbr. 6. tl. 64. gr.

Um 37. gr.
Hér er lýst reglum, er gilda, þegar vanskil verða á greiðslu hlutafjár. Getur

félagsstjórn valið milli tvenns: að heimta hlutarskuld með málssókn eða svipta
fyrri áskrifanda rétti til hlutarins og afhenda hann öðrum aðila, er hún sam-
þykkir.

Ákvæði 2. málsgr. um ábyrgð fyrri áskrifanda eru sett til þess, að ekki skerðist
réttur skuldheimtumanna félags, og ekki þykir rétt, að hann geti krafizt endur-
greiðslu á þegar greiddu hlutafé, fyrr en hlutur hefur verið að fullu greiddur af
öðrum.
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Um 28. gr.
Í 1. málsgr. er ákveðið um mynt hlutafjár svo og um lágmarksfjárhæð þess.

Vegna breytinga á peningagildi hefur þótt rétt að hækka lágmarksfjárhæðina frá
núgildandi lögum, enda hníga öll rök að því, að hlutafélög verði einungis mynduð
um talsvert fjármagn. Til samanburðar má geta þess, að lágmarksfjárhæðin sam.
kvæmt dönsku hlutafélagalögunum er d. kr. 10000, samkvæmt sænskum lögum
s. kr. 5000.00, eftir norskum lögum n. kr. 3000.00 og eftir svissneskum lögum sv.
fr. 50000.00.

Akvæði 2. málsgr. miða að því að létta að nokkru lækkun og hækkun hluta-
fjár, en rétt þykir þó að sú heimild sé takmörkunum bundin, bæði um hlutfall
milli hámarks- og lágmarksfjárhæðar og um tíma þann, er heimildin gildi.

Um 29. gr.
Fjárhæð hluta má vera misjöfn, en hins vegar þykir rétt vegna ákvæða frum-

varpsins um atkvæðagreiðslu, sbr. (i0. gr., að fjárhæð þeirra sé ákveðin með þeim
hætti, er segir í 1. málsgr.

Ekki þykir ástæða til að form hlutafélaga sé notað, nema fjárframlög nemi
a. m. k. 100 krónum frá hverjum aðilja. Frá þessu verður þó að gera þær undan-
tekningar, sem greinir í 2. málsgr., þar sem afdráttarlaus regla um tiltekna lág-
marksfjárhæð mundi valda miklum örðugleikum um framkvæmd í þeim tilv ikum ,
er 40., 46. og 49. gr. taka til.

Um 30. gr.
Akvæði 1. málsgr. er efnislega í samræmi við 22. gr. núgildandi laga. Um 2.

málsgr., sjá athugasemdir við 20. og 35. gr.

Um 31. gr.
Þar sem hlutabréf ganga kaupum og sölum, þykir heppilegt, að bréfin sjálf

veiti vitneskju um þau réttindi, sem þeim fylgja, og um afstöðu þeirra gagnvart
öðrum hlutum í félaginu. Eru ákvæði greinarinnar í meginatriðum samhljóða 22.
gr. núgildandi laga.

Um 32. gr.
Ákvæði um þetta efni eru í 21. gr. núgildandi laga. Þega r úthlutun hluta hefur

verið ákveðin og samþykkt á stofnfundi, en fyrirsjáanlegt er, að verulegur dráttur
verður á útgáfu hlutabréfa, sbr. 16. og 30. gr., er þörf á útgáfu bráðabirgðaskírteina,
bæði til að skapa öruggari grundvöll við framsal, veðsetningu o. s. Irv., svo og ti]
að ákvarða rétt til atkvæðagreiðslu í félaginu, sbr. einkum 5. málsgr. þessara"!"
greinar, 1. málsgr. 53. gr. og 1. málsgr. 60. gr. Ef ekki er búið að leysa úr ágreiningi,
sem upp hefur komið um úthlutun, getur það valdið frestun á útgáfu bráðabirgða-
skírteina fyrir hlutum, er ágreiningur tekur til.

Um 33. gr.
Akvæði um þetta efni eru í 23. gr. núgildandi laga.
Nauðsynlegt er, að nákvæm skrá sé haldin um öll hlutabréf, sem félag hefur

látið af hendi á hverjum tíma. Má stjórnin ekki afhenda hlutabréf, fyrr en það
hefur verið fært á skrána. Þegar hlutabréf er í upphafi gefið út til nafngreinds
aðilja, skal nafn hans greint í skránni. Annars er hluthöfum ekki skylt að nafnskrá
sig þar, en ekki njóta þeirra fullra f'élagsréttinda, sbr. 1. málsgr. 53. gr., ef þeir
skrá sig eigi.

ÞÓ að hlutabréf sé gefið út til handhafa, sbr. 2. tl. 2. málsgr., getur handhafi
látið skrá sig á hlutabréfaskrá til þess að njóta réttinda samkvæmt henni, enda þótt
bréfinu sé ekki breytt í nafnbréf .
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og aðrir, sem tekið hafa þátt í ákvörðun um gerninginn, svo sem með atkvæða-
greiðslu á félagsfundi, séu persónulega ábyrgir fyrir efndum. Tekur þessi regla
einnig til þess, er félag verður bundið fyrir skráningu samkvæmt 1. málsgr., þar
sem oft er nokkur óvissa, þar til félag er skráð, hvort eða í hverjum eignum félags
aðför verði gerð. Þetta ákvæði á einnig að stuðla að því, að skráningu félags verði
hraðað.

Um 24. gr.
Þegar félag verður sjálfstæður réttaraðili við skráningu, þykir rétt að það verði

við skráningu bundið við tiltekna gerninga, sem áður hafa verið gerðir fyrir þess
hönd. Tekur þetta samkvæmt 1. málsgr. til gerninga, sem gerðir höfðu verið, er
stofnsamningur var undirritaður, enda sé nákvæmlega frá þeim greint í stofnsamn-
ingi. Þegar svo stendur á, er gerningur kunnur áskrifendum og öðrum, er hags-
muna hafa að gæta. Rétt þykir og að sama máli gegni um gerninga, sem getur í
2. málsgr.

3. og 4. málsgr, hafa að geyma reglur um riftunarheimild gagnaðila félags, og
eru þær mismunandi eftir því, hvort gagnaðili var við samningsgerð grandlaus eða
ekki að því er varðar skráningu félagsins. Sú staðreynd ein, að félagið er óskráð,
verður ekki talin valda því, að gagnaðili sé ekki grandlaus.

Samsvarandi bein ákvæði eru ekki í núgildandi lögum.

Um 25. gr.
Ekki þykir eðlilegt, að almennt sé látin haldast eftir skráningu persónuleg

ábyrgð aðilja á þeim gerningum, sem félagið verður bundið við samkvæmt ákvæð-
um 24. gr., og einnig þykir rétt, að persónuleg ábyrgð á gerningum samkvæmt 1.
málsgr. 23. gr. falli niður frá skráningu. Undantekningar eru þó að sjálfsögðu gerðar
um gerninga, sem efna átti fyrir skráningu, og gerninga, sem rift hefur verið fyrir
þann tíma. Þegar svo stendur á, getur félagið einnig orðið bundið, jafnframt því
sem persónulega ábyrgðin helzt. Rétt þykir þó, að krafa á hendur persónulega ábyrg-
um aðilum fyrnist á skömmum tíma, þegar félag er einnig bundið, hvort sem það
verður vegna ákvæða laganna eða sérstakrar staðfestingar á samningi síðar. Ef félag
verður ekki bundið, fyrnist krafa á hendur hinum persónulega ábyrgu aðiljum eftir
almennum reglum. Eru ákvæði greinarinnar nýmæli.

Um III. kafla.
Þessi kafli fjallar um hlutafé, hlutabréf og hlutabréfaskrá. Eru hér að nokkru

leyti fyllri ákvæði um þau efni en í núgildandi lögum og að nokkru nýmæli.

Um 26. gr.
Rétt þykir, að í hlutafélagi sé jafnan sama lágmarkstala hluthafa, sem gildir

um stofnendur. Þar sem hlutir geta komizt í eigi aðila, er ekki fullnægja skilyrð-
um 4. gr., er og nauðsynlegt að ákveða, að jafnan sé tiltekinn hópur hluthafa, er
fullnægi skilyrðunum, þar sem það veitir aukna tryggingu fyrir því, að félaginu sé
haldið í réttu horfi. Er hér að nokkru leyti um nýmæli að ræða.

Um 27. gr.
Þar sem auðvelt væri að komast í kringum ákvæði frumvarpsins um lækkun

hlutafjár (VI. kafli), ef hlutafélagi væri heimilt að eignast eigin hluti gegn endur-
gjaldi, þá er hér lagt bann við því, með þeirri undantekningu einni, sem í 1. málsgr.
getur. Er þetta nýmæli. Ef félag hefur eignazt eigin hluti, með hvaða hætti sem er,
ber því tafarlaust að gera ráðstafanir til að selja hlutina, en ógilda þá að öðrum
kosti. Atkvæðisréttur fylgir ekki hlutum, meðan þeir eru í eign félags, sjá 4. og 5.
málsgr. 60. gr.
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Ákvæði 1. málsgr, um kvaðningu eru frávíkjanleg, þannig að aðili getur samþykkt
kvaðningu með öðrum hætti.

Á stofnfundi verður fyrst að leggja til grundvallar um atkvæðisrétt úthlutun
stofnenda á hlutum samkvæmt 1. málsgr. 16. gr. Ef stofnfundur breytir þeirri
úthlutun, breytist atkvæðisréttur þegar eftir þvi.

Ákvæði 4. málsgr. er sett til tryggingar því, að minni hlutinn eigi kost á nánari
vitneskju um grundvöll félagsstofnunarinnar og einnig til að bæta úr göllum, sem
kynnu að verða á fundarkvaðningu eða öðrum atriðum varðandi stofnunina.

Um 19. gr.
ÞÓ að frumvarp til félagssamþykkta hafi verið staðfest af skráningarstjóra,

sbr. 12. gr., eru samþykktir ekki óhagganlegar, því að breyta má þeim síðar sam-
kvæmt tilteknum reglum, sbr. 63., 64. og 66. gr. Þykir því einnig rétt að heimila
breytingar á þeim þegar á stofnfundi, og gilda þar um sömu reglur og um breyt-
ingar síðar. ÞÓ má ekki breyta ákvæðum frumvarpsins um upphæð hlutafjár, enda
er ekki unnt á stofnfundi að gæta þeirra reglna, sem gilda eiga um hækkun eða
lækkun hlutafjár.

Um 20. gr.
Hér eru gerðar frekari kröfur um greiðslu hlutafjár fyrir skráningu en í nú-

gildandi lögum. Nauðsynlegt er og, að nokkur hluti þeirrar greiðslu sé í reiðu fé,
svo að félagið hafi möguleika til eðIilegs rekstrar. Rétt þykir að hafa sérákvæði
um vátryggingarhlutafélög, sem e. t. v. þurfa á litlu hlutafé að halda í upphafi, en
þurfa að hafa mikið fé tryggt, sem grípa má til, ef óhöpp bera að höndum.

Um 21. gr.
Tilkynning til skráningar st jóra er nauðsynlegur þáttur í stofnun félagsins, því

að það verður ekki sjálfstæður réttaraðili, fyrr en það er skráð, sbr. 23. gr. Ef til-
kynning berst ekki innan hins tiltekna frests, ber skráningar st jóra að synja skrán-
ingar, sbr. 2. málsgr, 130. gr. Sama máli gegnir, ef ekki er innan frests þess, er í
4. málsgr. getur, bætt úr annmörkum, þegar skráningarstjóri telur tilkynningu ekki
vera fullnægjandi. Sú synjun getur bæði byggst á formlegum og efnislegum göllum.

Nauðsynlegt er, að skráningarstjóri fái vitneskju um öll veigamikil atriði, er
varða stofnun félagsins, og eru hin helztu þeirra talin í greininni, en jafnan getur
skráningarstjóri krafizt frekari fræðslu, ef honum þykir ástæða til. Hins vegar
verða aðeins sum þessara atriða gerð almenningi kunn, sbr. 128. og 129. gr., enda
getur oft verið um málefni að tefla, t. d. viðskiptaleyndarmál, sem skráningarstjóra
er óheimilt að veita óviðkomandi aðiljum vitneskju um.

Um 22. gr.
Í 1. málsgr. eru greind atvik, sem valda því, að áskrifendur verða lausir við

skuldbindingar þær, er áskrift fylgja. Er hér um að ræða brostnar forsendur ifyrir
áskrift.

Samkvæmt 2. málsgr. bern áskrifendur á útboðsskrá ekki ábyrgð á greiðslu
stofnkostnaðar, nema svo hafi verið áskilið í útboðsskrá. Öðru máli gegnir um
stofnendur, sbr. og 2. málsgr. 23. gr.

Um 23. gr.
Greinin hefst á þeirri almennu reglu, að óskráð félag hefur ekki réttaraðild.

Rétt hefur þó þótt að gera þá undantekningu, og er það nýmæli, að þegar stofnun
félags er svo langt á veg komin, að skráning ein er eftir, verði félagið bundið við
þá gerninga félagsstjórnar, sem einungis varða stofnun félagsins, og á félagið því
réttaraðild innan þeirra marka.

Vegna hagsmuna þeirra, sem fyrir skráningu félags semja við stofnendur, stjórn
eða aðra fyrirsvarsmenn f. h. félags, er svo ákveðið í 2. málsgr., að þessir aðilar
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Um 14. gr.
Gr. felur í sér nýmæli. Ef útboð á að ná til almennings eða ónaf'ngreindra

aðilja innan tiltekins flokks, svo sem prentara, heildsala o. s. frv., verða stofn-
endur að birta það, eins og í 1. málsgr. segir, og er áskrift ella ógild, sbr. 3. málsgr.

2. málsgr. og 1. og 2. tl. 3. málsgr. þarfnast ekki skýringa.
Um 3. tl. skal þetta tekið fram: Ef stofnandi bindur í upphafi framlag sitt skil-

yrði, skal þess getið í stofnsamningi, sjá 2. málsgr, 6. gr. og 7. gr. og athugasemdir
við þær.

Þegar áskrifandi bindur áskrift sína skilyrði, veldur það almennt ógildi áskrift-
arinnar, en ekki er litið á skilyrðið sem óskráð væri. Frá þessu eru þó undantekn-
ingar. í fyrsta lagi er áskrift gild, ef skilyrði eru í samræmi við ákvæði stofn-
samnings, enda er áskrifanda þá rétt að vísa til ákvæðisins. Í. öðru lagi er áskriftin
gild, ef skilyrði varðar aðeins atriði, sem unnt er að fullnægja eftir réttum úthlut-
unarreglum. Aðili hefur t. d. skrifað sig fyrir 50 þúsund kr. og sett það skilyrði,
að hann vilji því aðeins verða hluthafi, að hann fái þá upphæð, eins og verið getur
mikilvægt forsenduatriði fyrir hann. Er engin ástæða til að ógilda áskrift hans
vegna skilyrðisins, ef hann fær þá fjárhæð eftir réttum úthlutunarreglum. Sama
gildir um önnur skilyrði, sem fullnægt verður við úthlutun, en hins vegar ekki
um skilyrði, sem aðeins verður fullnægt síðar, svo sem með atkvæðagreiðslu á
stofnfundi eða öðrum hætti. Í þriðja lagi þykir rétt að láta áskrift, sem háð hefur
verið skilyrði, verða gilda, ef fallið er frá skilyrðum, áður en úthlutun fer fram.
Ættu stofnendur, ef unnt er, að fá yfirlýsingu aðila um þetta efni, áður en þeir
taka ákvörðun um úthlutun.

Um 15. gr.
Ekki verður af félagsstofnun, ef útboð ber ekki fullnægjandi árangur.
Um réttaráhrif, sjá 22. gr. og athugasemdir við hana.

Um 16. gr.
Nýmæli. Eftir að áskriftarfrestur er liðinn, hafa stofnendur a. m. k, tvær vikur

til að skipta hlutum milli áskrifenda, sbr. 8. tl. 11. gr. Um úthlutunarreglur sjá
athugasemdir við 7. tl. 11. gr., sbr. og 14. gr. Þar sem félagi getur stafað óhagræði
af úthlutun til ógjaldfærra áskrifenda, er stofnendum veitt heimild til að krefjast
tryggingar.

Ákvæði 2. málsgr, eru sett vegna þeirrar nauðsynjar, að sem fyrst sé ljóst, hvort
úthlutun stofnenda verði lögð til grundvallar. Gildir þetta jafnt um þá, sem telja,
að ranglega hafi verið fram hjá sér gengið við úthlutun, sem þá, er telja sig sam-
kvæmt úthlutunarreglum eiga að vera óbundna af áskrift. Greinin tekur hins vegar
ekki til ógildis áskriftar af almennum ógildingarástæðum kröfuréttar (þvingun, svik,
ólögræði o. s. frv.). Nauðsynlegt er vegna hagsmuna félagsins, að véfengingar- og
málshöfðunarfrestir séu sem skemmstir, enda á fyrirsvarsmönnum félags að vera
auðvelt að tryggja sér sönnun þess, hvenær aðila hafa orðið málalok kunn.

Um 17. gr.
Ákvæði greinarinnar eru nýmæli, sem eiga að stuðla að því, að aðilar, sem

fá framseldan rétt til hlutar fyrir skráningu, fái vitneskju um sömu atriði og
áskrifendum er tryggð samkvæmt 11. gr.

Um 18. gr.
Nauðsynlegt er, að stofnun félags dragist ekki úr hófi fram, og er því settur

frestur sá, sem í 1. málsgr. segir. Er það ákvæði ófrávíkjanlegt, sbr. 5. málsgr.
Samsvarandi ákvæði eru ekki í núgildandi lögum. Til stofnfundar ber að kveðja
alla áskrifendur, þar á meðal þá, sem ekki hafa komið til greina við úthlutun, sbr.
1. málsgr, 16. gr., til þess að þeir geti gætt þar réttar síns, sbr. 2. málsgr, 16. gr.
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Um 11. gr.
Grein þessi svarar til 7. gr. núgildandi laga, en hefur að ýmsu leyti fyllri ákvæði

að geyma.
Ef stofnendur skrifa sig fyrir öllum hlutum í félagi, koma ekki til greina ákvæði

þessarar gr. um útboðsskrá og áskriftarlista né önnur þau ákvæði frv., sem tengd
eru útboði. Stofnendur verða þó að fá staðfestingu á stofnskjölum samkvæmt 1.
málsgr, 12. gr.

Þegar stofnendur skrifa sig ekki fyrir öllum hlutum í félagi, skulu útboð jafnan
fara fram, og felst að þessu leyti í gr. breyting frá ákvæðum 5. gr. núgildandi laga,
enda ber nauðsyn til, að öllum hluthöfum, sem ekki teljast til stofnenda, sé tryggð
vitneskja um hin mikilvægustu atriði varðandi félagsstofnunina. Gildir þetta eins,
þótt útboð sé bundið við nafngreinda aðilja, sbr. 1. málsgr. 14. gr. Ber stofnendum
að gera útboðsskrá á áskriftarlista, eins og í grein þessari segir. Áskriftarlistar geta
að sjálfsögðu verið fleiri en einn og legið frammi á fleiri en einum stað. ÁSkriftir,
sem ekki eru gerðar á lista þessa, eru ógildar, sbr. 14. gr.

Um einstaka tl. athugast:
Um 2. tl. - Rétt er, að áskrifendum sé fullljóst um fjárhæð þá, sem út er

boðin. Stofnendur geta að sjálfsögðu skrifað sig fyrir hlutum á áskriftarlista um-
fram þá hluti, er þeir hafa þegar skráð sig fyrir.

Um 3. tl. - Í samræmi við ákvæði 1. málsgr. 36. gr. má aldrei bjóða hluti út
fyrir minna en nafnverð. Hins vegar geta stofnendur ákveðið, að þeir séu boðnir
út hærra verði. Fé það, sem félagið kann þannig að fá umfram nafnverð, skal
lagt í varasjóð, sbr. 3. tl. 88. gr.

Um 4. tl. - Um gjalddaga hlutafjár skal gætt ákvæða 20. gr. og 35. gr., sbr.
og athugasemdir við þær gr.

Um 5. tl. - Sjá 1. málsgr. 18. gr.
Um 7. tl. - Stofnendur geta ákveðið, hvaða áskriftir skuli taka gildar, þar it

meðal með því að hafna áskriftum, svo og hvernig niðurfærslu skuli hagað, ef
áskriftir fara fram úr útboðsfjárhæð. Þeir verða þó að taka skýrt fram í útboðs-
skrá, ef þeir vilja neyta þessa réttar. Ef stofnendur gera ekki áskilnað, sem að
framan segir, skulu þeir setja í útboðsskrá skýrar reglur um úthlutun, ef áskriftir
fara fram úr útboðsfjárhæð. Ekki má skjóta þvi til stofnfundar að ákveða úthlutun
með atkvæðagreiðslu. Úthlutunarreglurnar verða að vera ljósar og framkvæman-
legar, og skal skráningarstjóri gæta þess, sbr. 12. gr., að þeim skilyrðum sé full-
nægt. Sem dæmi um úthlutunarreglur má nefna: 1) að allar áskriftir séu færðar
niður hlutfallslega, eftir því sem unnt er, og hlutkesti látið ráða, ef afgangur verð-
ur. 2) að úthlutun fari þannig fram, að fyrst fái hver áskrifandi einn hlut, síðan
tvo o. s. frv. meðan til hrekkur, en að lokum ráði hlutkesti, eins og í 1) segir. 3) að
hlutkesti ráði milli allra áskrifenda, án tillits til áskriftarfjárhæðar.

Um 12. gr.
Ákvæði greinarinnar eru nýmæli. Að vísu á skráningarstjóri samkvæmt frv. að

rannsaka, þegar félag hefur verið stofnað og tilkynnt til skráningar, sbr. 21. gr.,
hvort gætt hafi verið ákvæða laganna um stofnun, og er það í samræmi við nú-
gildandi lög. Hins vegar væri það mjög óheppilegt, að þá fyrst væru í ljós leiddir
gallar, sem gætu valdið því, að synjað væri um skráningu, og hefja þyrfti undir-
búning að félagsstofnun af nýju. Er nýmæli greinarinnar sett til að koma í veg fyrir
slfk mistök.

Um 13. gr.
Þegar stofnendur skrá sig fyrir öllum hlutum í félagi, koma ákvæði laganna

um áskriftir ekki til greina, og er þá heimilt að stofna félag án frekari fresta.
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Um 8. gr.
Sjá athugasemdir við 15. tl. 7. gr. Er hér miðað við hlutaféð, eins og það er á

hverjum tíma.

Um 9. gr.
Mat samkvæmt þessari grein skal fara fram, þegar umrædd verðmæti eiga að

ganga til greiðslu á hlutafé, sbr. 8. tl. 7. gr. og 3. málsgr. 36. gr., svo og þegar ákveðin
eru í stofnsamningi kaup á slíkum verðmætum, sbr. 9. tl. 7. gr. Vegna kostnaðar af
mati þykir þó rétt að hafa ákvæðið undanþægt, þegar um lítil verðmæti er að ræða
eða ljóst er, að verðlagningu er ekki stillt úr hófi, t. d. fasteign í góðu ástandi, sem
yfirfæra skal fyrir hæfilegt verð, miðað við fasteignamat. Heppilegt þykir að fela
einum og sama dómstóli kvaðningu matsmanna.

Um 10. gr.
Í félagssamþykktum eiga fyrst og fremst að vera ákvæði um málefni, sem ekki

eða ekki nægjanlega er skipað í landslögum. ÞÓ má einnig taka þar upp ákvæði,
sem eru í lögum, enda oft heppilegt til að fá heildarmynd af reglum þeim, sem
samkvæmt lögum og samþykktum ákveða réttarstöðu hluthafa sín á milli og þeirra
og félagsins út á við.
Í félagssamþykktum eiga í fyrsta lagi að vera ákvæði, sem jafnan er skylt að

hafa (obligatorisk ákvæði), sbr. 1., 3.-6., 10., 12.-15. og 17.-19. tl. í öðru lagi eru
þau ákvæði, sem óskylt er að hafa (fakultativ ákvæði), en ætlist stofnendur til, að
ákveðið sé um þessi efni, verða þau ákvæði að vera í samþykktunum til þess að
þau hafi gildi, sbr. 2., 7.-9., 11. og 16. tl.

Ákvæði gr. er efnislega samhljóða núgildandi lögum.
Um einstaka töluliði 1. málsgr, skal vitnað til eftirfarandi ákvæða:
1. tl. - Sjá um heitið 3. gr. og um heimilisfang 1. gr.
2. tl. - Ef greina þarf tilgang, sjá 2. málsgr. 1. gr.
3. tl. - Sjá 2. gr.
4. tl. - Sjá 28. gr.
5. tl. - Sjá 29. gr.
6. tl. - Sjá 20. gr. og IV. kafla, sbr. og 6., 7. og 8. tl. 7. gr.
7. tl. - Sjá 10. tl. 7. gr. og 60. gr.
8. tl. - Sjá ll. tl. 7. gr.
9. tl. - Sjá 12. tl. 7. gr.

10. tl. - Sjá 13. tl. 7. gr.
ll. tl. - Sjá 14. tl. 7. gr.
12. tl. - Sjá VII. kafla.
13. tl. - Sjá 59. gr. Í frv. eru að öðru leyti engin sérstök ákvæði um fundar-

sköp. Er ætlazt til, að reglur um þau efni séu settar i félagssamþykktum í samræmi
við góða félagatízku.

14. tl. - Ef tilteknir hlutir hafa aukinn eða skertan atkvæðisrétt miðað við
aðra hluti, skal þess getið í 7. tl. Ákvæði, sem sett eru samkvæmt þessum tl., mega
ekki brjóta í bága við ófrávíkjanleg ákvæði 60. gr., sbr. athugasemd við þá grein.

15. tl. - Sjá VIII. kafla.
16. tl. - Sjá 76.-80. gr.
17. tl. - Sjá 81. gr.
18. tl. - Sjá IX. kafla.
19. tl. - Sjá X. kafla.
Um 2. málsgr.
Frumvarp til félagssamþykkta skal vera í samræmi við stofnsamning um öll

sameiginleg ákvæði, og skal frumvarp lagt þannig fyrir stofnfund. Hins vegar má
breyta því á stofnfundi, sbr. 2. málsgr. 19. gr.
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Um 3. tl. - Samkvæmt núgildandi lögum hefur verið talið nægilegt, að starf-
semi hlutafélags væri í stofnsamningi og félagssamþykktum tiltekin innan nokkuð
víðra marka, og sá talinn kostur þess, að unnt væri þá að breyta starfseminni án
breytinga á félagssamþykktum. Þessu fylgir þó sá annmarki, að veruleg breyting
getur orðið á rekstri félagsins, án þess að félagsmönnum almennt gefist kostur á
að taka þátt í ákvörðun um það. Er því sett það nýmæli, að tiltaka skuli starfsem-
ina sérgreinda. Samkvæmt því er ekki nægilegt, eins og tíðkazt hefur, að tilgreina
t. d. "verzlun og annan skyldan atvinnurekstur" .. Jafnvel tegundarheitið "verzlun"
er ekki nægilegt, heldur verður að sérgreina það nánar, svo sem heildverzlun, smá-
söluverzlun o. s. frv. Ekki er nægilegt að nefna "iðnað" almennt, heldur verður að
tilgreina iðngreinina, t. d. húsgagnasmíði, fatagerð, smjörlikisgerð o. s. frv. Ef félagi
er ætlað að reka margs konar starfsemi, verður sérgreiningin varðandi hverja þeirra
að vera með sama hætti.

Um 4. tl. - Hlutafé má ákveða annaðhvort með tiltekinni fjárhæð eða með
tilteknu hámarki og lágmarki, sbr. 2. málsgr. 28. gr. og athugasemd við þá grein.

Um 5. tl. - Sjá 29. gr. og athugasemdir við hana.
Um 8. og 9. tl. - Samkvæmt núgildandi lögum er ekkert eftirlit haft með því

af hálfu hins opinbera, að atvinna eða aðrar eignir en peningar, sem hlutafélagi
er ætlað að taka við, annaðhvort sem greiðslu á hlutafé eða gegn endurgjaldi frá
félaginu, sé talið réttu verði. Eru mörg dæmi þess, að rétti hluthafa og skuld-
heimtumanna hefur verið hallað með rangri verðlagningu slíkra verðmæta. Ber því
nauðsyn til, að sett séu ákvæði þessum aðilum til öryggis. Verður þá að greina
milli tvenns:

A. Þegar verðmætin eiga að ganga til greiðslu á hlutafé, sbr. 8. tl., skal mat
fara fram samkvæmt 9. gr., nema skráningarstjóri veiti undanþágu. Ef mat fer
fram, er skylt að leggja matsfjárhæð til grundvallar, sbr. 3. málsgr. 36. gr.

B. Ef verðmætin eru ekki hlutafjárframlag, sbr. 9. tl., skulu þau þó einnig
metin samkvæmt 9. gr., nema undanþága sé veitt. Stofnendur og aðrir, sem skrá
sig fyrir hlutum, eiga þá kost á að kynna sér ráðstöfunina og hafa matið sér til
leiðbeiningar við ákvörðun um þátttöku í félaginu. Hér er ekki skylt að leggja matið
til grundvallar, og getur skráningarstjóri ekki synjað skráningar, þótt kaupverð fari
fram úr matsverði. EI ákvæði um viðtöku þessara verðmæta eru ekki í stofnsamn-
ingi, verður ákvörðun um kaup þeirra félaginu til handa ekki tekin fyrr en eftir
stofnfund og þá ef til vill samkvæmt ákvæðum 75. gr.

Um 10. tl. - Sérréttindi, sem hér koma til greina, eru einkum aukinn atkvæðis-
réttur, sbr. 60. gr., og aukinn réttur til arðs eða fjárúthlutunar við félagsslit. Ef
tilteknum hlutum eiga að fylgja meiri skyldur en öðrum, er og nauðsynlegt, að því
sé greinilega lýst í stofnsamningi.

Um 11. tl. - Heimilt er stofnendum að ákveða takmarkanir á meðferð hluta,
svo sem um framsal eða veðsetningu svo og um rétt hluthafa til þeirra hluta, sem
forkaupsréttur nær til. Ekki telst það til takmörkunar á meðferð hluta, þótt svo sé
ákveðið í félagssamþykktum, að skylt sé að skrá hjá félaginu eigendaskipti að nafn-
bréfum.

Um 12. tl. - Áskilja má, að hluthafar séu skyldir að þola innlausn á hlutum
sínum, en setja þarf þá í stofnsamning nákvæmar reglur um innlausnina, sbr. VI.
kafla. Óheimilt er að áskilja félaginu sjálfu innlausn á hlutum sínum, sbr. 27. gr.
og athugasemdir við hana.

Um 13. tl. - Óbreytt eru látin standa ákvæði núgildandi laga um heimild til
að gefa út hlutabréf, hvort heldur er til nafngreinds aðilja eða handhafa.

Um 14. tl. - Þetta ákvæði er einnig óbreytt frá núgildandi lögum.
Um 15. tl. - Hámarksfjárhæð þess stofnkostnaðar, sem heimilt er að láta félag

bera, er ákveðin í 8. gr. Er það nýmæli, sem sett er til að koma í veg fyrir, að kostn-
aður af stofnun hlutafélags skerði um of hlutaféð. Kostnaður af mati samkvæmt
8. og 9. tl. þessarar greinar telst til stofnkostnaðar, sbr. 3. málsgr. 9. gr.
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að teljast eðlilegt, eins og högum er háttað hér á landi, að fjármagn það, sem óper-
sónulegir aðilar hafa yfir að ráða, komi að notum í hlutafélögum frá stofnun
þeirra, og er þeim því heimilað að gerast stofnendur. Til þessara aðilja mundu
teljast samtök, sem að lögum eða samkvæmt venju hafa fast skipulag, svo sem
skrásett félög með ótakmarkaðri ábyrgð félagsmanna, hlutafélög, samvinnufélög og
önnur félög með takmarkaðri ábyrgð. Um síðastnefnd félög verður þó að gera þá
kröfu, að þau starfi eftir samþykktum og hafi kjörna stjórn eða aðra fyrirsvars-
menn. Sjóðir og aðrar sjálfseignarstofnanir, sem hafa staðfesta skipulagsskrá eða
aðra opinbera viðurkenningu, geta einnig orðið stofnendur. t 3. málsgr. eru rakin
skilyrði þau, sem ópersónulegir aðiljar verða að öðru leyti að fullnægja.

Um einstaklinga er í 2. málsgr. haldið þeim skilyrðum, sem eru í núgildandi
lögum, en við hefur verið bætt skilyrði um íslenzkan ríkisborgararétt. Aðrar þjóðir
leyfa ekki öðrum en ríkisborgurum sínum að stofna hlutafélög, enda er ábyrgð
stofnenda sérstaklega rík og nær einnig til þeirra, er undirrita stofnskjöl fyrir hönd
stofnenda sem umboðsmenn eða aðrir fyrirsvarsmenn, sbr. 4. málsgr.

Um 5. gr.
Samkvæmt núgildandi lögum skulu stofnendur hlutafélags vera fimm hið fæsta.

Í öðrum löndum er lágmarkstala stofnenda mismunandi. Á Norðurlöndum, i Sviss
og Póllandi er lágmarkstalan 3, í Hollandi 2, Þýzkalandi 5, Englandi og Frakklandi
7. Ýmis atriði mæla með því, að lágmarkstalan sé hækkuð frá því, sem nú er. Með
hlutafélagaformi er ætlazt til, að hagnýtt sé talsvert fjármagn frá mörgum aðilum.
Stofnendur bera ríka ábyrgð, bæði gagnvart hinu opinbera og viðskiptamönnum, og
er þá heppilegra, að þeir séu fleiri en færri. Auk þess er hagkvæmt, að þeir hafi
sem mest aðhald hver af öðrum, og þá ekki hvað sízt, þegar svo er háttað, að einn
fjársterkur aðili hefur sérstaka aðstöðu til yfirráða. Af þessum ástæðum þykir tala
stofnenda ekki mega vera lægri en sjö. Ef hjón, sem hafa óskiptan fjárhag, eru
bæði meðal stofnenda, þykir þó sjálfsagt, að þau teljist einn aðili, þar sem sömu
eignir standa að baki ábyrgð beggja, auk þess sem þau eru hvort öðru háð.

Ákvæði 2. málsgr. eru sett til tryggingar því, að aldrei verði færri en sjö ein-
staklingar, sem beri persónulega stofnendaábyrgð.

Um 6. gr.
Samkvæmt núgildandi lögum skulu stofnendur leggja fram samtals 2000 kr.

hið minnsta. Eins og nú er háttað, þykir rétt að hækka framlög stofnenda, svo sem
í 1. málsgr. segir.

Stofnandi getur bundið loforð sitt skilyrðum samkvæmt 7. gr., en geta verður
þeirra í stofnsamningi. Skráningarstjóri synjar staðfestingar á stofnsamningi, ef
ólögmæt skilyrði eru þar sett, sbr. 130. gr. Skilyrði, sem ekki koma fram í stofn-
samningi, eru ógild og raska ekki gildi loforðsins um framlag.

Um 7. gr.
Þeir aðilar, sem stofna vilja hlutafélag, skulu: 1. gera með sér skriflegan

stofnsamning, sbr. 7. gr., 2. semja frumvarp til félagssamþykkta, sbr. 10. gr., 3. ann-
ast öflun hlutafjár, sbr. 11., 13., 14., 15. og 20. gr., 4. afla samþykkis skráningar-
stjóra á stofnskjölum, sbr. 12. gr., 5. gangast fyrir, að stofnfundur sé haldinn, sbr.
18. og 19. gr.

Stofnsamningur skal vera skriflegur og er því formbundinn.
Í þessari grein eru talin þau atriði, sem skylt er að hafa eða taka afstöðu til

í stofnsamningi. Er nauðsynlegt að segja af eða á um hvert einstakt atriði, til þess
að stofnendur séu ekki í vafa um réttarstöðu sína. Greinin felur að sumu leyti í
sér fyllri ákvæði en nú eru og að sumu leyti nýmæli, sbr. sérstaklega 8. og 9. tl.
Sum atriðin þarfnast ekki skýringa, en um önnur þykir rétt að taka þetta fram:

Um 2. tl. - Nýmæli, sem nauðsynlegt er vegna ákvæðis 2. málsgr, 1. gr.
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er hvort tveggja, að ekki fer ávallt eftir upphæð hlutafjár, hversu víðtækur rekstur
félags er, og að greining að þessu leyti mundi gera lögin og framkvæmd þeirra
miklu flóknari.

Um 1. gr.
Hér er í upphafi, eins og Í 1. gr. núgildandi hlutafélagalaga nr. 77/1921, skýrgrein-

ing á hugtakinu hlutafélag. Er hér, eins og áður, gert ráð fyrir því sem aðalreglu,
að félagið hafi þann tilgang að afla ágóða til skiptingar meðal félagsaðila. 1 2.
málsgr. er þó það nýmæli, að ráðherra er veitt heimild til að leyfa í einstökum til-
fellum, að lögin taki einnig til félaga, sem stofnuð eru til almenningsheilla. Sem
dæmi má nefna félög sem rækja slysavarnir, vísindastarfsemi, góðgerðastarfsemi
o. s. frv. Slík samtök þurfa oft á allmiklum höfuðstól að halda, og getur þá verið
heppilegt, bæði vegna fjársöfnunar og ábyrgðar, að þau séu rekin Í formi hluta-
félaga.

Þá er einnig ákveðið, að lögin taki aðeins til félaga, sem heimilisföst eru hér
á landi, sbr. þó ákvæði XIV. kafla um útibú erlendra hlutafélaga.

Að öðru leyti eru hugtakseinkenni hlutafélaga hin sömu og í núgildandi lög-
um. Akvæði 2. málsgr, 1. gr. núgildandi laga eru felld niður, þar sem með öllu er
óþarft að taka fram, að samvinnufélög frekar en önnur félög, sem ekki bera ein-
kenni hlutafélaga, séu undanþegin ákvæðum laganna.

Um 2. gr.
Greina ber á milli tilgangsins með stofnun félagsins, sbr. 1. gr. (fjáröflun til

skiptingar meðal félagsmanna eða til almenningsheilla), og starfsemi félagsins til
að ná þessum tilgangi (verzlun, iðnaður, fiskveiðar o. s. frv). í þessari grein er
lýst þeirri aðalreglu, að hlutafélagi er heimilt að reka hvers konar lögmæta starf-
semi til að ná tilgangi sínum samkvæmt 1. gr. Undantekningar frá. þessu verða að
vera ákveðnar af löggjafarvaldinu. Að sjálfsögðu verða hlutafélög sem aðrir aðilar
að fullnægja þeim sérstöku skilyrðum, sem sett kunna að vera um rekstur tiltek-
inna atvinnugreina, sbr. lög um verzlunaratvinnu, iðju og iðnað o. s. frv.

Um 3. gr.
Hér eru ákvæði 2. gr. núgildandi laga tekin upp óbreytt að efni.

Um II. kafla.
Í þessum kafla eru gerðar veigamiklar breytingar frá núgildandi lögum um

stofnun hlutafélaga. Verður það nánar rakið í athugasemdum við einstakar greinar,
en hér þykir rétt að taka þetta almennt fram:

Hér er ráðgerð aukin íhlutun og aukið eftirlit af hálfu ríkisvaldsins um stofnun
hlutafélaga, til þess að tryggja hag hluthafa og lánardrottna. félags, sbr. einkum 9.
gr. og 1. málsgr. 12. gr. Ná þessi ákvæði, sem eru ófrávíkjanleg, jafnt til þess, hvort
félag er stofnað með eða án útboðs á hlutum, þar sem ekki virðist ástæða til að
gera þar á greinarmun. Í öðru lagi eru settar víðtækar reglur því til tryggingar, að
almenningur geti aflað sér vitneskju um hin mikilverðustu atriði, er félagsstofnun
varðar, sbr. 11. gr., 14. gr., 21. gr. og 4. málsgr. 128. gr. Sýnir reynslan alls staðar,
að slíkar reglur eru nauðsynlegar til að koma í veg fyrir, að form hlutafélaga sé
haft til að mynda samtök, sem eru fjárhagslega óheilbrigð. Sá varnagli er þó sleg-
inn um heimild almennings til að afla sér vitneskju um málefni hlutafélags, að
birtingin valdi því ekki tjóni, sbr. 5. málsgr, 128. gr.

Loks eru í þessum kafla ýmis ný ski lyrði fyrir stofnun hlutafélaga, sem nánar
verða rakin síðar.

Um 4. gr.
Samkvæmt núgildandi lögum geta aðeins einstaklingar gerzt stofnendur hluta-

félaga. t erlendum lögum um hlutafélög eru ekki gerðar slíkar takmarkanir. Verður
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Hlutafélög tíðkuðust ekki að neinu ráði hér á landi fyrr en á þessari öld.
Ástæðan til þess, að þau tóku þá að ryðja sér til rúms, var fyrst og fremst þörfin
á að afla tiltölulega mikils fjármagns úr höndum margra einstaklinga til vaxandi
stóratvinnurekstrar, sem einstaklingum var annaðhvort um megn að stofna til
eða þeir skirrðust við að reka á sjálfs sín ábyrgð vegna fjárhagsáhættu þeirrar, er
slíkum rekstri fylgdi. Má þar til nefna togarafélögin. Eimskipafélag íslands o. fl.
Hlutafélagaformið hefur síðan verið notað í sívaxandi mæli í ýmsum atvinnugrein-
um, einkum þó Í útgerð, iðnaði og verzlun, og hefur sams konar þróun átt sér stað
með öðrum þjóðum.

Ekki voru til hér á landi sérstök lög um hlutafélög, fyrr en sett voru lög nr.
77/1921, sem enn eru í gildi. Voru þau mjög sniðin eftir hinum fyrstu dönsku
hlutafélagalögum frá 1917.Á þeim 30 árum, sem síðan eru liðin, hefur fengizt mikil
reynsla, bæði hér og erlendis, um lagareglur, er að hlutafélögum lúta, og um kosti
og galla hlutafélagaformsins. Í Danmörku voru sett endurskoðuð hlutafélagalög
árið 1930. Eftir það vann samnorræn nefnd, sem Íslendingar tóku þó ekki þátt í,
að undirbúningi nýrra hlutafélagalaga, en ekki hefur starf hennar leitt til setningar
samræmdrar löggjafar á Norðurlöndum um þessi efni. Hinn danski hluti nefndar-
innar lauk þó samningu frumvarps árið 1941, og í Svíþjóð leiddi starf nefndarinnar
til setningar nýrra og mjög ýtarlegra hlutafélagalaga árið 1944. Við samningu frum-
varps þess, er hér liggur fyrir, hefur að sjálfsögðu verið tekið tillit til hlutafélaga-
löggjafar með ýmsum þjóðum, en einkum hefur þó verið höfð hliðsjón af ákvæð-
um sænsku laganna frá 1944 og danska frumvarpsins frá 1941. ÞÓ hefur frumvarpi
þessu verið hagað allmjög á annan veg, bæði um niðurskipun og efni, eins og sjá
má, ef samanburður er gerður. Niðurskipun hefur verið höfð sú, sem bezt þótti
hæfa efninu, en efni verið ákveðið og lagað, sem unnt er, eftir okkar reynslu og
sniðið við okkar hæfi. Þá hefur og verið tekið tillit til fræðilegrar gagnrýni, sem
fram hefur komið um núgildandi hlutafélagalöggjöf ýmissa erlendra þjóða, og
þeirrar reynslu, sem þegar er fengin af nýjustu erlendri löggjöf á þessu sviði.

Meginkostir hlutafélaga eru sérstaklega þeir, eins og að hefur verið vikið, að
þau gera ýmsan stóratvinnurekstur kleif'an með söfnun fjárframlaga úr ýmsum
stöðum á eina hönd, og að hin takmarkaða ábyrgð félagsmanna hvetur menn til
þátttöku í ýmsum þörfum atvinnurekstri, sem þeim mundi oft þykja of áhættu-
samt að reka á eigin ábyrgð. Eins og atvinnuvegum okkar er háttað, hefur þetta
félagsform haft og hefur mikla þjóðfélagslega þýðingu. Hins vegar er á það að líta,
að sumt í skipulagi félaga þessara hefur reynzt varhugavert og jafnvel gefið tilefni
til ýmislegs misferlis, er gerir opinber afskipti af þeim nauðsynleg. Hlutafélögin
eru orðin svo veigamikill þáttur í atvinnulífi þjóðarinnar, að tryggja verður heil-
brigðan rekstur þeirra með löggjöf, eftir því sem unnt er. Er þar fyrst að líta á
hag hluthafanna sjálfra og afstöðu þeirra sín á milli, þannig að þeir séu ekki
blekktir um stofnun, skipulag, starfshætti og hag félagsins. Í því efni ber meðal
annars að taka hæfilegt tillit til þeirra félagsmanna, sem Í minni hluta kunna að
vera í félagi. Í öðru lagi ber að tryggja, að þeir, sem skipta við félagið eða kaupa
hlutabréf þess, eigi kost á sem nákvæmastri vitneskju um hin þýðingarmestu atriði,
sem þau viðskipti varða. Tekur þetta ekki hvað síst til lánardrottna félags, sem
hafa mikilla hagsmuna að gæta um greiðslu og varðveizlu hlutafjár.

Á síðustu tímum virðist afstaða til skattalaga hafa haft talsverð áhrif á stofnun
hlutafélaga hér á landi. Í almennum lögum um hlutafélög er ekki unnt að taka til
meðferðar vandamál, sem rísa Í því sambandi. A skipun þeirra mála heima i
skattalögum.

Um I. kafla.
í sumum löndum er gerð greining milli hlutafélaga eftir upphæð hlutafjár,

þannig að vægari reglur varðandi eftirlit o. fl. eru látnar gilda um smærri félögin.
Eftir okkar högum virðist ekki ástæða til að gera slíka allsherjargreiningu. Það
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XVI. KAFLI
Gildistaka laganna o. fl.

151. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1953.
Ákvæði laganna taka og til hlutafélaga, sem áður hafa verið stofnuð, með þeim

undantekningum, sem getur í 152.-154. gr.

152. gr.
Ákvæði II. kafla laganna gilda ekki um félög, sem stofnuð eru og skráð fyrir

gildistöku þeirra, sbr. þó 154. gr.
Nú hefur hlutafélag ekki verið skráð, er lögin taka gildi, en stofnun þess ráðin

til hlítar á stofnfundi samkvæmt II. kafla laga nr. 77/1921, og skal skráning þess
þá heimil. Um tilkynningu til skráningar gilda ákvæði 21. gr. laga þessara, eftir
þvi sem við á.

Ef undirbúningur að stofnun félags er skemmra á veg kominn en í 2. málsgr.
getur, skal um stofnun þess að öllu leyti fara eftir ákvæðum laga þessara. Heim-
ilt er skráningar st jóra að veita aukna fresti til að koma stofnun félags í rétt horf,
þegar svo stendur á.

153. gr.
Ákvæði 26. gr. gilda ekki um eldri félög. Ef hluthafar í þeim félögum verða

færri en fimm, er skylt að slíta félagi á sama hátt og segir í 1. tl. 1. málsgr., sbr.
2. málsgr, 102. gr. laga þessara.

Ákvæði 27. og 33. gr. gilda um eldri félög. Skráningarstjóri skal þó veita hæfi-
legan frest til að koma málum, er þar greinir, í rétt horf.

Ákvæði 28., 29. og 35. gr. taka ekki til eldri félaga.
Ákvæði 1. málsgr, 45. gr. taka ekki til eldri félaga, sem löglega hafa ákveðið

hækkun hlutafjár fyrir gildistöku laganna.
Ef skilanefnd hefur verið kosin til að annast félagsslit, áður en lög þessi öðlast

gildi, taka ákvæði 1. málsgr. 104. gr. ekki til skilanefndarmanna.
Ákvæði 134. gr. gilda ekki um útibú erlends hlutafélags, sem löglega hefur

verið stofnað hér á landi fyrir gildistöku laganna.

154. gr.
Hlutafélög, sem stofnuð hafa verið fyrir gildistöku laganna og ekki hafa verið

tekin til gjaldþrotaskipta né félagsslita, skulu á fyrsta aðalfundi, eftir að lögin
taka gildi, samræma félagssamþykktir sínar ákvæðum laga þessara. Skráningar-
stjóri getur, ef sérstaklega stendur á, veitt frest Í þessu skyni til næsta aðalfundar
á eftir.

155. gr.
Frá gildistöku laga þessara falla tíl' gildi lög nr. 77 27. júní 1921, um hluta-

félög, svo og önnur ákvæði laga, sem brjóta í bága við lög þessi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með þingsályktun 25. febr. 1948 ályktaði Alþingi að skora á ríkisstjórnina að

láta fara fram endurskoðun á lögum nr. 77/1921, um hlutafélög, og lögum nr.
42/1903, um verzlunarskrár, firmu og prókúruumboð. Með bréfi 13. maí 1948 skip-
aði dómsmálaráðherra þá hæstaréttardómarana Árna Tryggvason og Þórð Eyjólfsson
til að framkvæma störf þessi. Hafa þeir síðan unnið að endurskoðun áðurgreindra
laga og samið frumvarp það til laga um hlutafélög, sem hér liggur fyrir. Dómsmála-
ráðherra Bjarni Benediktsson hefur haft frumvarpið til athugunar, og var nokkr-
um atriðum þess skipað í samræmi við óskir hans.
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í stofnun félags eða í útboði hluta, í skýrslum, reikningum eða yfirlýsingum
til hluthafafundar eða forráðamanna félags eða í tilkynningum til skráningar-
stjóra.

2. Að brjóta vísvitandi ákvæði laga þessara um útgáfu hlutabréfa eða bráða-
birgðaskírteina, um hlutabréfaskrá, greiðslur Í varasjóð, úthlutun arðs og ágóða-
þóknunar og endurgreiðslu á hlutafjárframlögum.

3. Að brjóta vísvitandi þagnarskyldu samkvæmt 2. málsgr. 98. gr.
Ef brot, sem lýst er í 1. málsgr., hefur verið framið af stórfelldu gáleysi, þá

varðar það sektum eða varðhaldi.

146. gr.
Hver sá, sem vísvitandi ber út rangar frásagnir eða með öðrum samsvarandi

hætti skapar rangar hugmyndir um hag hlutafélags eða annað, er það varðar,
þannig að áhrif geti haft á sölu eða söluverð hluta Í félaginu, skal sæta sektum,
varðhaldi eða fangelsi, allt að 2 árum.

Ef sá, sem stjórnar hlutafélagi eða kemur að öðru leyti fram fyrir hönd þess,
hermir vísvitandi rangt eða villandi um efnahag félags eða eignir í skjölum, bréf-
um til viðskiptamanna, umburðarbréfum eða tilkynningum, þá varðar það sektum
eða varðhaldi, enda taki ákvæði 145. gr. eða 1. málsgr. þessarar greinar ekki þar til.

147. gr.
Sá maður skal sæta sektum eða varðhaldi, sem gerist sekur um eftirgreindar

athafnir, að því er varðar atkvæðagreiðslu á hluthafafundi:
1. Aflar sér eða öðrum ólöglega færis á að taka þátt Í atkvæðagreiðslu eða ruglar

atkvæðagreiðslu með öðrum hætti.
2. Leitast við með ólögmætri nauðung, frelsisskerðingu eða misbeitingu aðstöðu

yfirboðara að fá hluthafa eða umboðsmann hans til þess að greiða atkvæði á
ákveðinn hátt eða til þess að greiða ekki atkvæði.

3. Kemur því til leiðar með sviksamlegu atferli, að hluthafi eða umboðsmaður
hans greiðir ekki atkvæði, þó að hann hafi ætlað sér það, eða að atkvæði hans
ónýtist eða hefur önnur áhrif en til var ætlazt.

4. Greiðir, lofar að greiða eða býður hluthafa eða umboðsmanni hans fé eða
annan hagnað til þess að neyta ekki atkvæðisréttar síns eða til að greiða at-
kvæði félaginu í óhag.

5. Tekur við, fer fram á að fá eða lætur lofa sér eða öðrum hagnaði, til þess að
neyta ekki atkvæðisréttar síns eða til að greiða atkvæði félaginu i óhag.

148. gr.
Sá, sem vanrækir tilkynningar til skráningar stjóra samkvæmt lögum þessum,

skal sæta sektum.
149. gr.

Þegar stjórnendur eða aðrir fyrirsvarsmenn hlutafélags hafa gerzt sekir um
brot í starfi sínu fyrir félagið, má dæma þVÍ fjársekt, hvort sem einstaklingi er
dæmd refsing eða ekki.

150. gr.
Nú hefur stjórnanda félags eða öðrum, sem komið hefur fram fyrir hönd þess,

verið dæmd sekt vegna brots Í starfi sínu fyrir félagið, og ber félagið þá ábyrgð á
greiðslu sektar, ef innheimta hefur orðið árangurslaus hjá sökunaut sjálfum. Ef
ekki er ákvæði í refsidómi um ábyrgð félagsins, verður sektin því aðeins innheimt
með aðför hjá þVÍ, að dæmt sé um skyldu þess í sérstöku opinberu máli.
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Útibússtjóra ber að tilkynna skráningarstjóra allar breytingar á því, sem skráð
hefur verið, sbr. 5. tl. 82. gr.

Útibússtjóri skal senda skráningarstjóra ársreikning útibús innan 2 mánaða
frá lokum reikningsárs.

140. gr.
Ef hið erlenda félag verður gjaldþrota, skal útibússtjóri tafarlaust tilkynna

það skráningar st jóra svo og skiptarétti, sem tekur bú útibúsins til meðferðar og
annast þær skiptagerðir. sem hér fara fram.

141. gr.
Útibú skal afmá úr hlutafélagaskrá:

1. Ef útibússtjóri fullnægir ekki lengur skilyrðum 137. gr. eða hverfur úr starfi.
Skráningarstjóri getur þó veitt félaginu hæfilegan frest til að koma múlum í
rétt horf.

2. Ef hið erlenda félag fullnægir ekki lengur skilyrðum þeim, sem greind eru
1.-4. tl. og 6. tl. 134. gr.

3. Ef hið erlenda félag ákveður að leggja útibúið niður.
4. Ef þess er krafizt af lánardrottni, sem sannað hefur með árangurslausri aðför

eða löghaldsgerð eða með játningu útibússtjóra, að eignir félagsins hér á landi
nægi ekki til greiðslu á kröfu hans.

142. gr.
Nú ber að afmá útibú úr hlutafélagaskrá, og falla þá Í gjalddaga þær kröfur

hérlendra lánardrottna, sem stofnazt hafa vegna starfsemi útibúsins. Að því leyti,
sem lánardrottnar þessir hafa ekki fengið kröfur sínar greiddar af eignum útibús-
ins, eiga þeir rétt til fullnægju af tryggingarfé því, sem getur í 6. tl. 134. gr. Ef
innköllun hefur ekki áður farið fram, skal skiptaráðandi, þar sem útibú var skrá-
sett, birta í Lögbirtingablaði áskorun til hérlendra lánardrottna þess um að lýsa
kröfum sínum með sama hætti og sömu réttaráhrifum og gildir um innköllun
krafna við gjaldþrotaskipti. Að loknum innköllunarfresti skal tryggingarfénu út-
hlutað til lánardrottna þessara eftir reglum 8. kafla laga nr. 3/1878.

Ákvæði greinar þessarar koma því aðeins til framkvæmdar, að milliríkjasamn-
ingar standi því ekki i vegi.

143. gr.
Útibússtjóri ber ábyrgð á skuldbindingum, sem hann stofnar til fyrir hönd

útibús, eftir að honum er kunnugt um gjaldþrot félagsins, sbr. 140. gr., eða um
atvik, sem eiga að valda því, að útibú skal afmá úr hlutafélagaskrá, sbr. 141. gr.

XV. KAFLI
Refsiákvæði o. fl.

144. gr.
Nú vanrækja stofnendur, stjórnendur, framkvæmdarstjóri, endurskoðendur,

skilanefndarmenn eða útibússtjóri erlends hlutafélags skyldur sínar samkvæmt lög-
um þessum, félagssamþykktum eða ályktunum hluthafafundar, og getur þá ráðherra
boðið þeim, að viðlagðri ákveðinni dagsekt eða vikusekt, sem taka má lögtaki, að
inna skylduverk af hendi. Bera má lögmæti úrskurðar undir dómstóla innan eins
mánaðar frá birtingu hans.

145. gr.
Það varðar sektum, varðhaldi eða fangelsi, allt að 2 árum:

1. Að skýra vísvitandi rangt eða villandi frá högum hlutafélags eða öðru, er það
varðar, í opinberri auglýsingu eða tilkynningu, í opinberu boði um þátttöku
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3. Að íslenzk hlutafélög njóti sama réttar í heimalandi erlenda félagsins.
4. Að félagið fullnægi ákvæðum íslenzkrar atvinnulöggjafar um starfsemi sína hér.
5. Að félagið hafi hér skrásett útibú.
6. Að félagið setji tryggingu fyrir greiðslu þeirra skulda. er félagið kann að kom-

ast í við hérlenda lánardrottna vegna starfsemi sinnar hér. Ráðherra ákveður
trygginguna, þegar leyfi er veitt, og getur krafizt hærri tryggingar siðar, ef
ástæður breytast.

135. gr.
ön lögskipti, sem leiðir af starfsemi félagsins hér á landi, skulu lúta Íslenzkum

lögum og lögsögu.
136. gr.

Í heiti útibús skal greina nafn og heimilisfang hins erlenda hlutafélags, svo og
þess getið, að útibú sé. Ef félag eða útibú er undir forræði skilanefndar, skal þess
einnig geta.

137. gr.
Útibússtjórar, einn eða fleiri, skulu veita útibúi forstöðu.
Útibússtjóri skal vera íslenzkur ríkisborgari, lögráða, fjár síns ráðandi, hafa

óflekkað mannorð og vera heimilisfastur hér á landi. Ráðherra getur veitt undan-
þágu frá skilyrðinu um Íslenzkan ríkisborgararétt.

Útibússtjóri undirritar skuldbindingar útibúsins og ber ábyrgð á, að gætt sé
íslenskra laga um rekstur þess. Félagsstjórn getur þó veitt prókúruumboð fyrir
útibúið, enda fullnægi prókúruhafi skilyrðum 2. málsgr. um útibússtjóra.

138. gr.
Tilkynna skal skráningar stjóra stofnun útibús. Tilkynning skal gerð á eyðu-

blöð, sem skráningarstjóri lætur af hendi.
Tilkynning skal greina:

1. Heiti erlenda félagsins og heimilisfang.
2. Tilgang félagsins, ef hann er annar en sá að afla ágóða til skiptingar meðal

hluthafa.
3. Starfsemi félagsins.
4. Dagsetning félagssamþykkta.
5. Upphæð hlutafjár.
6. Hvort eða að hve miklu leyti hlutafé sé greitt. Ef það er ekki að fullu greitt,

skal þess getið, hvenær greiða á eftirstöðvarnar.
7. Heiti útibús og heimilisfang.
8. Starfsemi útibús sérgreinda.
9. Nafn, stöðu og heimilisfang útibússtjóra og prókúruhafa.

10. Hverjir hafa heimild til að skuldbinda útibúið, og skulu þeir sýna með eigin
hendi, hvernig undirskriftum sé hagað.
Tilkynningu skal fylgja:

a. EmbættisvoUorð um, að félagið sé löglegt Í heimalandi sínu.
b. Yfirlýsing félagsstjórnar, staðfest af notarius publicus, um að félagið hlíti þvi,

að lögskipti þess hér lúti íslenzkum lögum og lögsögu.
c. Staðfest starfsumboð til handa útibússtjóra og prókúruhafa.
d. Samþykktir félagsins á frummáli og auk þess í löggiltri þýðingu, eftir þVÍ sem

skráningarstjóri telur nauðsynlegt.
e. Ársreikningar félagsins þrjú undanfarin reikningsár.
f. Skilríki um, að útibússtjóri og prókúruhafi fullnægi skilyrðum 137. gr.

Útibússtjóri undirritar tilkynningu og ber ábyrgð á efni hennar og fylgiskjala.

139. gr.
Nú hefur löggerningur verið gerður fyrir hönd útibús, áður en það er skráð,

og gilda þá ákvæði 23.-25. gr., eftir því sem við á.
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Nú telja stofnendur eða stjórnendur hlutafélags, að birting tiltekinna atriða
geti valdið félaginu tjóni, og sker skráningarstjóri þá úr, hvort þau skuli sett á skrá.

129. gr.
Skráningarstjóri skal án tafar birta í Lögbirtingablaðinu á kostnað tilkynn-

anda aðalefni þess, sem skrásett hefur verið. Hann semur og um árslok hver og
birtir í B-deild Stjórnartíðinda skrá um allar tilkynningar, sem auglýstar hafa
verið á árinu.

130. gr.
Skráningarstjóri skal synja staðfestingar á stofnskjölum, ef ekki er bætt úr

annmörkum innan frests samkvæmt 2. málsgr. 12. gr.
Skráningarstjóri skal synja skráningar, ef tilkynning brýtur í bága við félags-

samþykktir eða fullnægir ekki ákvæðum laga þessara um efni eða form og ekki
hefur verið úr bætt innan þeirra fresta, sem lögin ákveða.

Birta skal skráningarstjóri þegar í stað þeim, sem hlut á að máli, synjun sína
ásamt rökstuðningi. Heimilt er aðila að leita úrlausnar dómstóla um synjunina,
enda höfði hann mál innan 6 mánaða frá því, að honum barst tilkynning um hana.

131. gr.
Nú telur einhver rétti sínum hallað með skráningu, og getur hann þá borið mál

undir dómstóla, enda höfði hann málið innan 6 mánaða frá þVÍ, að tilkynning var
birt í Lögbirtingablaði. Ef aðili æskir, skal skrá ókeypis athugasemd um málsúrslit
í hlutafélagaskrá og birta síðan samkvæmt 129. gr.

132. gr.
Það, sem skráð hefur verið og birt í Lögbirtingablaði samkvæmt 129. gr., skal

telja manni kunnugt, nema atvik séu svo vaxin, að telja megi hann hvorki um það
hafa vitað né mátt vita.

Nú hefur birting í Lögbirtingablaði eigi fram farið, og hefur tilkynning þá
ekki gildi gagnvart öðrum en þeim, sem sannanlega höfðu vitneskju um hana.

133. gr.
Tilkynningum til skráningar stjóra skulu fylgja gjöld, er renna ríkissjóð, og

eru þau sem hér segir:
1. Fyrir rannsókn og staðfestingu stofnskjala 200 kr.
2. Fyrir staðfestingu útboðsskrár. þegar hlutafé er hækkað, 100 Iu.
3. Fyrir skráningu nýs hlutafélags og útibús erlends hlutafélags 500 kr.
4. Fyrir skráningu á breytingum eða viðaukum við það, sem áður hefur verið

skráð, 200 kr.
Fyrir munnlegar skýrslur skráningar stjóra um einstakt hlutafélag skal greiða

20 kr. Fyrir endurrit, er skráningarstjóri lætur af hendi úr hlutafélagaskrá eða af
öðrum skjölum, skal greiða gjald samkvæmt 10. gr. laga nr. 85/1938, sbr. 2. gr.
laga nr. 75/1947.

Skráningarstjóri lætur yfirvöldum ókeypis í té endurrit og munnlegar skýrslur,
er þau þarfnast í embætti sínu.

XIV. KAFLI
Erlend hlutafélög.

134. gr.
Ráðherra getur veitt hlutafélagi, sem heimili á erlendis, rétt til að starfa hér

á landi, ef fullnægt er eftirtöldum skilyrðum:
1. Að félagið sé löglegt í heimalandi sínu.
2. Að félagið fullnægi meginskilyrðum laga þessara fyrir því að teljast hlutafélag.
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Nú er fleira en eitt dótturfélag í samstæðu, og skal móðurfélag þá greina í
efnahagsreikningi sínum samanlagðar inneignir sínar hjá dótturfélögunum og sam-
anlagðar skuldir sínar við þau.

124. gr.
Stjórnendur móðurfélags skulu gera ársskýrslu um samstæðu félaganna, er

miðist við sama dag og efnahagsreikningur móðurfélags. í skýrslunni skal eftir
góðri verzlunartízku gerð grein fyrir efnahag hvers félags í samstæðunni sam-
kvæmt efnahagsreikningum þeirra. Skýrslan skal greina ágóða eða tap samstæð-
unnar, eftir að frá hefur verið dreginn ágóði af skiptum félaganna sín á milli.
Þess skal getið, hverri fjárhæð nemur hreinn ágóði, er móðurfélag kann að hafa
fengið frá hverju dótturfélagi, svo og hvort og að hverju leyti tillit hefur verið
tekið til þess í efnahagsreikningi móðurfélags, að tap hefur orðið á rekstri dóttur-
félags.

Dótturfélagi er skylt að veita móðurfélagi þá vitneskju, sem nauðsynleg er til
að gera ársskýrslu samkvæmt 1. málsgr,

125. gr.
Jafnan skal móðurfélag hafa einn löggiltan endurskoðanda hið fæsta.
Ekki mega fleiri en einn af endurskoðendum dótturfélags hafa þá afstöðu til

móðurfélags, sem greinir í 2. málsgr. 96. gr.

126. gr.
Ársskýrslu samkvæmt 124. gr. skal leggja fyrir endurskoðendur móðurfélags.

Þeir skulu sérstaklega kynna sér, hvernig háttað er afstöðu móðurfélagsins til
dótturfélaga, svo og afstöðu dótturfélaga sín á milli.

Leggja skal ársskýrslu fyrir aðalfund móðurfélags ásamt rökstuddri álitsgerð
endurskoðenda um hana, þar á meðal um, hvort tillaga félagsstjórnar um úthlutun
arðs Í móðurfélagi geti eftir góðri verzlunartizku samrýrnzt hag samstæðunnar í
heild, sbr. 1. málsgr. 127. gr., og hvort óvenjuleg eða óeðlileg viðskipti hafi gerzt
milli félaga í samstæðunni. Um endurskoðunina gilda að öðru leyti ákvæði 97. gr.,
eftir þVÍ sem við á.

Stjórn móðurfélags sendir skráningarstjóra ársskýrslu um samstæðu félaga
samkvæmt 124. gr. ásamt skilríkjum þeim, er getur í 93. gr.

127. gr.
Úthlutun arðs í móðurfélagi til hluthafa má ekki fara fram úr þVÍ, sem sam-

rýmzt getur góðri verzlunartízku, þegar litið er til hags samstæðunnar í heild.
Ekki má móðurfélag hækka hlutafé sitt samkvæmt 46. gr. um hærri fjárhæð en

heimilt hefði verið að greiða sem arð til hluthafa samkvæmt 1. málsgr.

XIII. KAFLI
Skráning hlutafélaga.

128. gr.
Skráningarstjóri ríkisins annast skráningu allra Íslenzkra hlutafélaga.
Skráningarstjóri heldur hlutafélagaskrá. Ráðherra setur reglur um skipulag

hennar.
Á hlutafélagaskrá skal taka tilkynningar samkvæmt 21. gr., 3. málsgr. 27. gr.,

1. og 3. málsgr. 38. gr., 44. gr., 2. málsgr. 45. gr., 2. málsgr. 46. gr., 51. gr., 1.-3. og
5. tl. 1. málsgr, 82. gr., 100 gr., 1. málsgr. 103. gr., 106. gr., 1. og 3. málsgr. 114. gr.,
1. málsgr, 116. gr., 120. gr., 138. gr., 2. málsgr. 139. gr., 140. gr. og 141. gr.

Almenningur á rétt til að kynna sér allt það, sem tekið hefur verið á hluta-
félagaskrá, ásamt fylgiskjölum.

40



Um samþykkt af hendi félags þess, sem við eignum á að taka, gilda ákvæði
6. tölul. 64. gr., en ekki þarf að gæta ákvæða V. kafla laga þessara, þó að hlutafé
sé hækkað af þessum sökum.

Stjórnendur félags þess, sem við eignum á að taka, skulu annast innköllun
samkvæmt ákvæðum 4. málsgr. l18. gr. á kröfum lánardrottna félags þess, sem
slíta á, og halda eignum þessum aðgreindum, eins og segir Í 5. málsgr, sömu greinar,
enda bera þeir ábyrgð, eins og þar getur. Ef félag það, sem við eignum tekur,
verður gjaldþrota á þeim tíma, sem segir Í G. málsgr. 118. gr., skal farið eftir ákvæð-
um þeirrar málsgreinar, svo sem við á.

120. gr.
Nú hefur verið tekin ákvörðun um sameiningu hlutafélaga samkvæmt ákvæð-

um 118. eða 119. gr., og skal þá stjórn hvers félags senda skráningar stjóra þegar
í stað eftirrit samþykktar ásamt þeim gögnum, er sameiningu varða.

Þegar kröfur lánardrottna og hluthafa í félagi, sem slitið er, hafa verið
greiddar eða tryggðar, sbr. 5. málsgr. 118. gr. og 3. málsgr. 119. gr., skal stjórn
félags þess, sem við tekur, tilkynna það skráningarstjóra þegar Í stað.

XII. KAFLI
Samstæða hlutafélaga.

121. gr.
Það er samstæða hlutafélaga, þegar félag (móðurfélag) ræður vegna hluta-

eignar yfir meiri hluta atkvæða í öðru félagi eða félögum (dótturfélögum). Nú
hefur dótturfélag sams konar yfirráð í öðru hlutafélagi, og teljast þá bæði þau
félög dótturfélög móðurfélagsins.

Þegar hlutafélag verður með framangreindum hætti móðurfélag annars félags,
skulu stjórnendur móðurfélagsins þegar í stað tilkynna það stjórn dótturfélagsins
svo og skráningar stjóra.

Nú þykir skráningarstjóra ljóst, að hlutafélag hafi vegna samnings, fjárfram-
lags eða af öðrum ástæðum yfirráð annars félags eða félaga, og getur hann þá
ákveðið, að 122.-127. gr. taki til félaga þessara.

122. gr.
Dótturfélag má ekki eignast gegn endurgjaldi hluti í móðurfélagi né taka þá

að veði, og eru samningar með slíku efni ógildir. ÞÓ má dótturfélag kaupa hluti
í móðurfélagi á nauðungaruppboði, sem haldið er til fullnægju kröfu dótturfélags.

Nú hefur dótturfélag eignazt hlut í móðurfélagi, og ber stjórn þess þá að til-
kynna skráningarstjóra það tafarlaust og gera ráðstafanir til að hluturinn verði
seldur öðrum aðilja, sem gildur er metinn, félaginu að skaðlausu. Um ábyrgð
stjórnenda dótturfélags gilda ákvæði 4. málsgr. 27. gr.

Atkvæðisréttur fylgir ekki hlut, sem dótturfélag á í móðurfélagi.

123. gr.
Hlutafélög, sem mynda samstæðu, skulu hafa sama reikningsár.
Í rekstrarreikningi móðurfélags skal greina í sérstökum liðum tekna megin

arð af hlutum og annarri fjáreign í dótturfélagi og gjalda megin vaxtagreiðslur
til dótturfélags.

A sama hátt skal efnahagsreikningur móðurfélags greina eigna megin hluti
og önnur framlög í dótturfélagi, föst lán, veitt dótturfélagi, og lausaskuldir, er
móðurfélag á hjá dótturfélagi. Skulda megin skal greina sér í lagi föst lán og sér
í lagi lausaskuldir móðurfélags við dótturfélag.
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Nú hefur skiptaráðandi fengið bú hlutafélags til opinberra skipta, og skal hann
þá tilkynna skráningar stjóra upphaf og lok skiptanna.

115. gr.
Nú koma fram eignir, eftir að félagsslitum er lokið, og skal skilanefnd þá

taka skipti upp af nýju, án nýrrar innköllunar til kröfuhafa. Ef þess er ekki kostur,
að skilanefnd taki upp skiptin, skal skráningarstjóri hlutast til um, að skiptaréttur
framkvæmi þau. Tilkynna skal skráningar stjóra upphaf og lok framhaldsskipta
og senda honum eintak af úthlutunarskrá ásamt fylgigögnum.

116. gr.
Meðan greiðslur til hluthafa hafa ekki farið fram, sbr. 111. gr., getur hlut-

hafafundur ákveðið, að félagsslitum, er ráðin hafa verið samkvæmt 103. gr., skuli
hætt og félagið halda áfram störfum, enda greiði hluthafar, sem ráða yfir % hluta-
fjár, því jákvæði. Samþykkt er því aðeins gild, að greiddar séu eða tryggðar, sbr.
110. gr., kröfur allra lánardrottna, sem ekki hafa fallizt á samþykktina. Samþykkt
skal tilkynna skráningar stjóra þegar í stað.

Ekki má félag hefja starfsemi af nýju, fyrr en samþykkt hefur verið skráð í
hlutafélagaskrá, enda fullnægi félagið lögmæltum skilyrðum að öðru leyti. Ákvæði
23.-25. gr. gilda hér, eftir því sem við á.

117. gr.
Nú hefur ákvörðun um félagsslit verið hnekkt með dómi, og skal þá skilanefnd

þegar kveðja til hluthafafundar, til þess að koma málefnum félagsins í rétt horf.

118. gr.
Heimilt er að sameina tvö eða fleiri hlutafélög í nýtt hlutafélag, án þess að

kjörin sé skilanefnd til að annast slit eldri félaganna.
Samning félaganna um sameiningu skal bera undir hluthafafundi í félögum

þeim, sem sameina skal, og gilda ákvæði 7. tölul. 64. gr. um samþykkt hans. Fara
skal eftir ákvæðum 2. málsgr, 103. gr., áður en ákvörðun er tekin.

Nú hafa félögin samþykkt sameiningu, og skal þá haldinn sameiginlegur hlut-
hafafundur, þar sem nýja félaginu eru settar samþykktir, sbr. 10. gr., og stjórn
þess og endurskoðendur kjörnir. Ákvæði 4., 5. og 23.-25. gr. laga þessara gilda
um stofnun hins nýja félags, eftir því sem við á. Stjórnendur félaga þeirra, sem
sameinuð eru, bera allir sömu ábyrgð sem stofnendur hlutafélaga.

Stjórn hins nýja félags skal þegar birta í Lögbirtingablaði áskorun til lánar-
drottna hlutafélaga þeirra, sem sameinuð eru, um að lýsa kröfum sínum með sama
hætti og sömu réttaráhrifum og gildir um innköllun krafna við gjaldþrotaskipti.

Halda skal aðgreindum eignum félaga þeirra, sem sameinuð eru, þar til kröfu-
lýsingarfrestur er liðinn og kröfur greiddar eða fullnægjandi trygging sett fyrir
þeim að dómi skráningar stjóra, enda ábyrgjast stjórnendur hins nýja félags einu
fyrir alla og allir fyrir einn allt það tjón, sem leiða kann af vanrækslu í því efni.

Ef hið nýja félag verður gjaldþrota, meðan eignir eru sérgreindar samkvæmt
framanskráðu, á hver lánardrottinn forgangsrétt til greiðslu af eignum þess félags,
sem skuld hans var stofnuð við. Nú hafa lánardrottnar félaga þeirra, sem sam-
einuð eru, fengið kröfur sínar greiddar eða tryggðar, og eiga þá hluthafar í þeim
félögum forgangsrétt að eignum þeim, sem eftir eru, til greiðslu á því andvirði
hlutabréfa sinna, sem ekki er greitt með hlutum í nýja félaginu.

119. gr.
Hluthafafundur getur ákveðið félagsslit án kosningar skilanefndar með þeim

hætti að afsala eignum félags í heild til annars hlutafélags gegn greiðslu með hlut-
um í því félagi að nokkru leyti eða öllu. Ákvæði 2. málsgr, 118. gr. gilda um félag
það, sem slíta á.
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lagsins, og ráða hér svipuð sjónarmið og um stofnendur, sbr. upphaf 11. gr. Að
öðrum kosti ber að semja áskriftarlista, er hefjist á útboðsskrá, eins og í greininni
segir. Um 2. tl. athugast: Ef atriði, sem greinir í 10.-14. tl. 7. gr., eiga við um hina
nýju hluti, ber að geta þeirra hér. Reglur þær, er í 7. tl. getur, skulu m. a. greina,
hvernig með skuli fara, ef áskriftir fara fram úr útboðsfjárhæð, sjá athugasemdir
við 7. tl. 11. gr.

Við úthlutun ber félagsstjórn að sjálfsögðu að gæta ákvæða 40. gr. um for-
gangsrétt fyrri hluthafa. Kann þá að verða nauðsynlegt, að út séu gefin hlutabréf
með lægri fjárhæð en 100 kr., sbr. 2. málsgr. 29. gr., en gæta ber jafnframt ákvæða
1. málsgr. þeirrar greinar.

Að öðru leyti má vísa til skýringa á samsvarandi ákvæðum 11. gr. og 14. gr.,
svo og 8. gr.

Um 42. gr.
Ákvæði greinarinnar samsvara reglum 15. og 16. gr., og vísast til athugasemda

við þær.
Um 43. gr.

Ákvæði greinarinnar samsvarar 20. gr., þó svo, að hér þykir ekki nauðsynlegt,
að nokkur hluti hlutafjáraukans sé greiddur í reiðufé.

Um 44. gr.
Hér eru ákvæði um tilkynningar til skráningar stjóra um hækkun hlutafjár.

Teljast frestir frá mismunandi tíma eftir því, hvort útboð hefur farið fram eða
ekki. Sjá að öðru leyti athugasemdir við 21. og 22. gr.

Um 45. gr.
Svarar til ákvæða 35. og 38. gr. og vísast til athugasemda við þær greinar.

Um 46. gr.
Akvæði greinarinnar eru nýmæli í lögum, en allalgengt hefur verið í fram-

kvæmd, að gefin hafa verið út svonefnd "frihlutabréf" . Heppilegt getur verið, þegar
félag á miklar eignir umfram skuldir, að binda hluta af eignum þess sem hlutafé í
því. Rétt þykir þó að binda slíka hækkun því skilyrði um varasjóð, sem í 1. málsgr,
segir, til þess að tryggja, að hæfilegur varasjóður sé til, miðað við auglýst hlutafé.

Um VI. kafla.
Hér eru sett ný og fyllri ákvæði um lækkun hlutafjár, og er þeim sérstaklega

ætlað að tryggja það, að hagur lánardrottna félags skerðist ekki vegna lækkunar-
innar.

Um 47. gr.
Stundum er starfsemi hlutafélaga þannig háttað, að þörf er allmikils hlutafjár

i upphafi, en jafnframt þegar fyrirsjáanlegt, að starfsemin muni smátt og smátt
dragast saman og þörfin fyrir hlutafé minnka að sama skapi. Svo er t. d., þegar
hlutafélag er stofnað til kaupa á landi, sem síðar á að selja smátt og smátt sem bygg-
ingarlóðir. Má þá þegar í stofnsamningi og félagssamþykktum setja ákvæði um inn-
lausn hluta, t. d. árlega, og þarf að setja skýrar reglur um innlausnina. Ávallt ber
að gæta þess, að reglurnar um innlausn leiði ekki til þess, að hlutaféð fari niður
úr því marki, sem tiltekið er í 1. málsgr. 28. gr. Sams konar ákvæði má setja,
þegar hlutafé er síðar hækkað. Félagsstjórn framkvæmir fyrirmæli félagssamþykkta
um lækkun á hlutafé samkvæmt grein þessari.

Um 48. gr.
ÞÓ að heimild til lækkunar hlutafjár samkvæmt grein þessari felist i ákvæðum

félagssamþykkta, þykir samt eigi rétt, að það sé á valdi félagsstjórnar hverju sinni,
hvort lækkun sé framkvæmd. Er það því lagt á vald hluthafafundar.
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Um 49. gr.
Þegar hlutafé er tapað að meira eða minna leyti, en félagið á kost á nýju hluta-

fé til að bæta hag sinn, getur oft verið nauðsynlegt að færa niður nafnverð eldri
hluta, án greiðslu til hluthafa. Er þá ekki nauðsynlegt að leita samþykkis lánar-
drottna, en breyta þarf ákvæðum félagssamþykkta um hlutafé og nafnverð eldri
hluta. Þessi breyting mundi að jafnaði gerð í sambandi við ákvörðun um hækkun
hlutafjár.

Skilyrði fyrir lækkun hlutafjár með þessum hætti er, að hækkunin nemi ekki
minna en lækkun þeirri, sem niður færslan veldur.

Um 50. gr.
Lækkun á hlutafé fer stundum fram með þeim hætti, að hluthöfum er endur-

greitt hlutafé að einhverju leyti. Einnig getur það átt sér stað, að lækkun fari fram
án endurgreiðslu og án þess að hlutafé sé hækkað að sama skapi með nýjum hlut-
um, sbr. 49. gr. Ef lækkun fer fram samkvæmt ákvæðum 47. gr. eða 48. gr., þarf
ekki að beita ákvæðum þessarar greinar. Í öðrum tilvikum verður hér fyrst og
fremst að liggja fyrir lögleg breyting á félagssamþykktum, er heimili lækkun. þvi
næst ber félagsstjórn að birta áskorun til lánardrottna um að tilkynna kröfur sínar,
eins og í greininni segir. Þegar gætt hefur verið skilyrða 1. og 2. tl. 2. málsgr., skal
leita samþykkis skráningarstjóra, sbr. 2. málsgr. 51. gr., og að fenginni staðfestingu
og skráningu, sbr. 128. gr., má framkvæma lækkunina. Ákvæði 2. tl. 2. málsgr., sem
er i samræmi við 3. málsgr. 26. gr. núgildandi laga, á að tryggja það, að félag eigi
fyrir skuldum að lækkun lokinni.

Um 51. gr.
Þarfnast ekki sérstakra skýringa.

Um VII. kafla.
t kafla þessum eru ákvæði um hluthafafundi, kyaðningu til þeirra, hvenær

þeir teljast lögmætir svo og um atkvæðagreiðslu, bæði almennt og um einstaka
málaflokka, þar sem áskilið er aukið atkvæðamagn. Eru hér mörg þýðingarmikil
nýmæli og breytingar frá núgildandi lögum.

Um 52. gr.
t1.málsgr. er tekið upp óbreytt ákvæði 1. málsgr. 30. gr. núgildandi laga um

vald hluthafafundar. Hluthafafundir eru annaðhvort aðalfundir, sbr. 56. gr., eða
aukafundir, sbr. 57. gr.

2. málsgr, þarfnast ekki sérstakrar skýringar.

Um 53. gr.
11.málsgr. felst eitt mikilsverðasta nýmæli frumvarpsins. Ekki þykir eðlilegt,

að þeir hluthafar, sem eigi vilja nafngreina sig á hlutabréfaskrá, sbr. 33. gr., njóti
annarra félagsréttinda en réttar til arðtöku og forgangsréttar til nýrra hluta, því
að slík þátttaka í félagi verður að teljast óheilbrigð. Stjórnendur félags hafa þá eigi
nægilegt samband við félagsmenn, félagsmenn innbyrðis vita ekki deili hver á
öðrum og geta þá ekki með hæfilegum fyrirvara haft samráð sín á milli um félags-
mál, auk þess sem hætta er á því, að hinir óþekktu hluthafar geti komið öðrum
að óvörum með afdrifaríkum aðgerðum.
Í 3. og 4. málsgr. er fjallað um heimild hluthafa til að láta umboðsmenn sækja

fyrir sig hluthafafundi. Hægt er með ákvæðum í félagssamþykktum að takmarka
heimildina við, að slík umboð séu veitt hluthöfum einum, til þess að koma í veg
fyrir, að utanfélagsmenn kynnist málefnum félagsins. Rétt þykir, að umboð séu
endurnýjuð ekki sjaldnar en á 5 ára fresti.
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Um 54. gr.
Í 1. og 2. málsgr. eru sett lágmarksskilyrði um kvaðningarfrest og kvaðningar-

háttu, en strangari skilyrði um þessi efni má setja í félagssamþykktir. Brot á þess-
um reglum geta valdið því, að ógildar verði ályktanir hluthafafundar, sbr. og 69. gr.
Ef allir hluthafar koma á fund og samþykkja afbrigði frá framangreindum reglum,
verður fundur að sjálfsögðu lögmætur.

Ef hluthafi vill bera upp málefni á fundi, verður hann að snúa sér með það
til félagsstjórnar í tæka tíð, svo að þess verði getið í fundarboði, sbr. og um rétt
hluthafa til að kveðja til sérstaks fundar, 2. málsgr. 57. gr.

Um 55. gr.
Þetta nýmæli á að tryggja, að hluthafar eigi þess kost að fá nánari vitneskju

um fundarefni en fram kemur í fundarboði.

Um 56. gr.
Hér eru ákvæði um skyldu til að halda aðalfundi og hvenær þá skuli halda.
Ef félagsstjórn kveður ekki til aðalfundar á réttum tíma, getur hluthafi kraf-

izt þess, að fundur sé haldinn eftir því, sem segir í 2. málsgr. Þenna rétt hafa aðeins
skráðir hluthafar, sbr. 53. gr.

Um málefni þau, sem bera skal upp á aðalfundi, sjá 70., 84. og 94. gr.

Um 57. gr.
Með hluthöfum í 2. málsgr, er átt við skráða hluthafa, sbr. 53. gr. Að öðru leyti

þarfnast greinin ekki skýringa.
Um 58. gr.

Hér eru sett mikilsverð nýmæli, er fela í sér ófrávíkjanlegar lágmarkskröfur
um fundarsókn til þess að hluthafafundur verði lögmætur. Með hlutafé er hér átt
við allt skráð hlutafé (sbr. þó 4. málsgr. 60. gr.), hvort sem hluthafar hafa látið
skrá sig á hlutabréfaskrá eða ekki.

Um nauðsynlegt atkvæðamagn til ályktana á fundum, sjá 62.-64. gr. og 66.-
67. gr.

Um 59. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 60. gr.
Hér eru ýmis nýmæli um atkvæðisrétt í hlutafélögum. Aðalreglan er sú, eins

og verið hefur, að hluthafar hafa atkvæðisrétt í réttu hlutfalli við blutafjáreign
sína. Veitir þá lágmarkshlutur hver rétt til eins atkvæðis og hærri hlutir hlutfalls-
lega fleiri heil atkvæði, sbr. 29. gr. Þá er tekið fram, að heimilt sé með ákvæði í
félagssamþykktum að víkja frá framangreindri reglu, þannig að sumum hlutum sé
veittur annar atkvæðisréttur, þó ekki meiri en tífaldur á við aðra hluti. Sem dæmi
má nefna: Í félagi eru tíu 100 króna hlutir og fimm 1000 króna hlutir. Má þá
ákveða í félagssamþykktum, að hver 100 króna hlutur veiti rétt til 10 atkvæða, eins
og hver 1000 króna hlutur hefur. í félaginu verða þá alls 150 atkvæði. Einnig mætti
ákveða, að hver 1000 króna hlutur veitti aðeins rétt til eins atkvæðis, og yrðu þá
atkvæði í félaginu samtals 15.

Ákvæði 3. málsgr. er hið sama og getur í 31. gr. núgildandi laga. Með saman-
lögðum atkvæðum er miðað við allt skráð hlutafé, hvort sem hluthafar hafa látið
allir skrá sig á hlutabréfaskrá eða ekki, sbr. þó 4. og 5. málsgr.

4. og 5. málsgr. þarfnast ekki skýringa.

Um 61. gr.
Greinin er nýmæli. Í hlutafélagalögum sumra þjóða er hluthöfum bannað að

taka þátt í atkvæðagreiðslu um málefni, þar sem þeir hafa sérstakra hagsmuna að
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gæta. Ekki þykir rétt að hafa svo víðtæka reglu, heldur veita hluthöfum, sem ekki
hafa goldið ákvörðuninnni jákvæði, heimild til að fá henni hrundið, ef hún telst
að mati dómstóla brjóta í veigamiklum atriðum í bága við hagsmuni félagsins.

Um 62. gr.
t1.málsgr. felst aðalreglan um atkvæðagreiðslur á hluthafafundum, þ. e. að

einfaldur meiri hluti atkvæða á fundi ræður úrslitum máls. Í frumvarpinu eru sér-
ákvæði um tiltekna málaflokka, þar sem krafizt er aukins atkvæðamagns, sjá 63.
gr., 64. gr. og 66. gr. Ákvæði 62., 64. og 66. gr. fela í sér ófrávíkjanlegar lágmarks-
kröfur laganna, en i félagssamþykktir má setja ákvæði um aukið atkvæðamagn.

Um 63. gr.
Til úrlausnar um þau málefni, sem hér eru talin, þarf samþykki allra hluthafa,

sbr. þó 2. málsgr. Tekur greinin að nokkru til sama efnis og getur í 31. gr. núgild-
andi laga. Af ákvæðinu leiðir, að hafi ekki allir hluthafar látið skrá sig, sbr. 53.
gr., og tekið þátt í atkvæðagreiðslu um málið, fær það ekki framgang.

Málefni þau, sem lúta ákvæðum greinarinnar, varða hin þýðingarmestu for-
senduatriði fyrir þátttöku í hlutafélagi svo og hin veigamestu einstaklingsréttindi
hluthafa.

Ákvæði 3. tl. 1. málsgr, eiga að koma Í veg fyrir, að hluthöfum sé mismunað
sín í milli um innlausn eða niðurfærslu hluta, sbr. hins vegar 5. tl. 64. gr., sem
ræðir um niðurfærslu hluta almennt. Ákvæði 3.-5. tl. hagga ekki gildi ákvarðana,
sem sett kunna að hafa verið um sams konar málefni í stofnsamningi, sbr. 10.-
12. tl. 7. gr., eða siðar í félagssamþykktum, að því er varðar nýja hluti, þegar hlutafé
er hækkað.

Vera má, að eigi verði unnt að ná til allra hluthafa, og þykir þá rétt, um önnur
málefni en þau, er í 2. tl. 1. málsgr. segir, að veita heimild til að kveðja til fram-
haldsfundar með þeim hætti, sem lýst er í 2. málsgr., og verður þá málefnum ráðið
til lykta, ef sá tiltekni meiri hluti, er þar greinir, samþykkir. Þeir hluthafar, sem
ekki gefa sig fram, þrátt fyrir áskorun í Lögbirtingablaði, verða að sætta sig við
málalok.

Um 64. gr.
Málefni þau, sem hér eru talin, eru mjög þýðingarmikil fyrir hluthafa. Sam-

kvæmt 31. gr. núgildandi laga þarf samþykki allra hluthafa til þess að ákvarðanir
um sum þeirra fái gildi, en hér er gengið nokkru skemmra, þar sem ekki þykir rétt,
að einn hluthafi eða fáir geti brugðið fæti fyrir framgang mála sem þessara. Í þess
stað er þeim veittur útlausnarréttur samkvæmt 65. gr.

Um 65. gr.
Greinin er nýmæli. Samþykkt um málefni, sem ræðir í 64. gr., getur oft haft i

för með sér mikla skerðingu á rétti einstakra hluthafa. Þykir þá ekki rétt, að þeir,
sem eigi hafa samþykkt réttarskerðinguna sjálfir, séu neyddir til að þola hana sem
félagsmenn. Er þá farin sú leið, eins og tíðkast í rétti sumra þjóða, að gefa hlut-
hö'fum þessum kost á að ganga úr félaginu og skylda þá, sem að samþykkt stóðu,
til að kaupa hluti þeirra. ÞÓ er sá varnagli sleginn, að verði ágreiningur um kaup-
verð hluta, og mat fer fram, sem annar hvor aðilja telur sér óhagstætt, kemur inn-
lausn ekki til framkvæmdar. Ef hluthafar minni hluta draga sig til baka, verða
þeir áfram hluthafar og samþykktin tekur gildi. Ef meiri hlutinn vill ekki kaupa
samkvæmt matinu, fellur samþykktin hins vegar niður.

Rétt þykir, að félagsstjórn komi fram um þessi mál fyrir hönd meiri hlut-
ans, og verður hún að sjá um, að atkvæðagreiðsla samkvæmt 64. gr. fari fram með
þeim hætti, að hún fái vitneskju um, hverjir hluthafa stóðu að samþykktinni. Hlut-
hafar meiri hlutans verða að ráða með sér, hvernig hinum innleystu hlutum verður
ráðstafað.
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Um 66. gr.
Eðlilegt þykir að krefjast þess, að þeir, sem standa að breytingum á félagssam-

þykktum, ráði yfir auknum meiri hluta hlutafjár, eins og í greininni segir.

Um 67. gr.
Greinin er nýmæli. í 63. og 64. gr. eru ýmis ákvæði, sem eiga að vernda

jafnrétti hluthafa. Ef einstakur hluthafi samþykkir skerðingu á þessum rétti, er
ástæðulaust að krefjast aukins atkvæðamagns, og gilda ákvæði 62. gr. þá um ákvörð-
unina.

Um 68. gr.
Þrátt fyrir það, að hluthöfum sé tryggð nokkur vitneskja fyrirfram um mál-

efni, er ræða á og taka skal ákvörðun um á hluthafafundum, þykir þó rétt, að veita
tilteknum minni hluta heimild til að fá fundi frestað, þegar um svo þýðingarmikil
mál er að ræða, sem Í greininni segir. Er þetta nýmæli því sett í frumvarpið.

Um 69. gr.
Greinin er að mestu leyti samhljóða 37. gr. núgildandi laga, en frestur til máls-

höfðunar þó hafður nokkru rýmri.

Um VIII. kafla.
í þessum kafla um félagsstjórn og framkvæmdarstjóra eru ymis nýmæli um

skipun þeirra, störf, réttindi og skyldur, svo og fyllri ákvæði um þessi efni en í
núgildandi lögum.

Um 70. gr.
Sjálfsagt þykir, að félagsstjórn sé ekki skipuð færri mönnum en þrem. Nokkur

vafi þykir á því leika, hvort hagkvæmara sé, að meiri hluti hluthafa ráði vali allra
stjórnenda, eða hvort minni hlutanum skuli tryggð íhlutun með hlutfallskosningu.
Sá kostur þykir fylgja fyrrtöldu aðferðinni, að stjórn félags verði samhentari og
þá styrkari. ÞÓ er talið, að reynsla þeirra þjóða, er fylgja síðari aðferðinni, hafi
eigi leitt í ljós verulega annmarka að þessu leyti. Hér þykir þó eigi rétt að lögbjóða
hlutfallskosningu, en félögum er heimilað að setja slík ákvæði í samþykktir sínar.
1greininni eru og ákvæði um hámarkskjörtíma stjórnenda. Endurkjör er þó að

sjálfsögðu heimilt.

Um 71. gr.
Hér er nokkuð breytt frá 32. gr. núgildandi laga skilyrðum þeim, sem stjórn-

endur hlutafélags þurfa að fullnægja. Það er nýmæli, sem er í samræmi við ákvæði
frumvarpsins um stofnendur og tiltekna tölu hluthafa (sbr. 4. og 26. gr.), að stjórn-
andi skal vera íslenzkur ríkisborgari. Þar sem erlendir ríkisborgarar geta átt hluti
í íslenzkum hlutafélögum, þykir þó rétt að heimila ráðherra að veita undanþágu í
þessu efni um einu stjórnanda í félagi. Þess er og krafizt, eins og nú, að stjórnandi
eigi hlut í félaginu, en sérákvæði sett til hagsmuna ópersónulegum aðiljum, sem
eru hluthafar. Þá er það og gert að skilyrði, að meiri hluti stjórnenda sé búsettur
hér á landi.

Um 72. gr.
Greinin felur í sér nýmæli. Þar sem félagsstjórn og þá sérstaklega formaður

hennar á að hafa eftirlit með framkvæmdarstjóra og starfsmönnum félags, þykir
ekki rétt, að formaður gegni slíkum störfum.

Um 73. gr.
Rétt þykir að hafa i lögum ákvæði um stjórnarfundi. Eru ákvæði greinar þess-

arar í samræmi við venjur þær, sem tíðast mun fylgt í þessum efnum.
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Um 74. gr.
Hér eru settar nyjar og fyllri reglur um starfssvið stjórnarinnar almennt og

afstöðu hennar til hluthafafundar og fyrirmæla í félagssamþykktum.

Um 75. gr.
Greinin er nýmæli. Þegar um svo þýðingarmiklar ráðstafanir er að ræða sem

kaup eða sölu á verðmætum, sem i greininni eru talin, verður að telja varasamt, að
félagsstjórn ein geti tekið ákvarðanir í þeim efnum, enda getur oft verið um að
tefla verðmæti, sem tilvera félagsins byggist á. Er ákvörðun um þessi efni því lögð
á vald hluthafafundar, og jafnframt eftir föngum reynt að tryggja, að fundarmenn
fái rétta hugmynd um þörf og þýðingu þeirrar ráðstöfunar, sem um er að ræða.

Um 76. gr.
Stjórnendur félags hafa yfirstjórn um framkvæmdir félags og annast fram-

kvæmdirnar, ef framkvæmdarstjóri er ekki ráðinn, sbr. 4. málsgr. 77. gr. Í félags-
samþykktum má ákveða, að framkvæmdarstjóri einn eða fleiri, skuli ráðnir, svo og
tölu þeirra, sbr. 16. tl. 10. gr. Yfirleitt er nægilegt, að einn sé framkvæmdarstjóri
félags, og jafnvel óheppilegt, að fleiri séu, þar sem það getur bæði aukið kostnað
og dregið úr ábyrgð og virkum stjórnarathöfnum, enda er slíkt bannað hjá sumum
þjóðum. ÞÓ getur rekstur félags verið svo viðamikill og margbrotinn, að réttlætan-
legt sé, að framkvæmdarstjórar séu fleiri en einn. Af þeim sökum er veitt heimild
sú, sem í 1. málsgr. getur.

Þá eru í 2. málsgr. ákveðin skilyrði þau, sem framkvæmdarstjóri þarf að full-
nægja, og eru þau að verulegu leyti í samræmi við sams konar ákvæði um stjórn-
endur félags, sbr. 71. gr.

Um 77. gr.
Hér eru ný ákvæði um starfssvið framkvæmdarstjóra, og munu þau megin-

atriðum vera í samræmi við venju, sem myndazt hefur í þessum efnum.

Um 78. gr.
Greinin felur í sér nýmæli. Það er aðalreglan, að stjórnendum og framkvæmdar-

stjóra er skylt á hluthafafundum að veita hluthöfum vitneskju um félagsstarfsem-
ina. Undantekning er þó gerð um atriði, sem eru þannig vaxin, að birting þeirra
fyrir hluthöfum almennt getur horft til tjóns fyrir félagið, svo sem er um ýmis
viðskiptaleyndarmál, einkaleyfi o. þ. h. Þegar svo er ástatt, ber stjórn eða fram-
kvæmdarstjóra að veita endurskoðendum vitneskju um málið, en þeir láta síðan
té álit, eins og í greininni segir, sem lagt er fyrir hluthafafund, sbr. og 98. gr.

Um 79. gr.
Grein þessi er nýmæli um svipað efni og getur í 61. gr. Rétt þykir þó, að fyrir-

mælin séu strangari um atkvæðagreiðslur á stjórnarfundum en á hluthafafundum,
þar sem hér er um minni hóp að ræða og meiri hætta á misbeitingu stöðu.

Um 80. gr.
Greinin er nýmæli. Ef laun eða þóknun auk launa til handa stjórnenda eða

framkvæmdarstjóra eru ákveðin sem tiltekinn hluti af tekjum félags, þykir sjálf-
sagt, að þóknunín sé ákveðin með þeim hætti, er í greininni segir, enda væri óheil-
brígt, ef þóknun væri ákveðin af tekjum félags, áður en dregnar eru frá fjárhæðir
þær, sem í greininni getur.

Um 81. gr.
Ákvæði greinarinnar eru ýtarlegri en samsvarandi ákvæði 32. gr. núgildandi

laga. Stjórnendur félags, einn eða fleiri, eftir því sem ákveðið er í félagssamþykkt-
um, skuldbinda félag. Í félagssamþykktum ber að ákveða, hvort undirskrift eins
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stjórnanda nægi, eða hvort fleiri, og þá hve margir, skuli undirrita skuldbindingar.
Ber félagsstjórn að tilkynna, hvernig háttað er nafnritun þeirra, er skuldbinda fé-
lagið, sbr. 2. málsgr. 21. gr. og 3. tl. 82. gr. Að sjálfsögðu nægir undirskrift fram-
kvæmdarstjóra eins og prókúruhafa eins um gerninga samkvæmt stöðuumboði
þeirra.

Rétt þykir, að félagsstjórn ein taki ákvörðun um prókúruhafa, svo og val hans,
enda fullnægi hann skilyrðum þeim, er í 2. málsgr, segir. Að öðru leyti fer um stöðu
prókúruhafa eftir ákvæðum laga um prókúruumboð.

Um 82. gr.
Greinin er efnislega að mestu samhljóða 14. gr. núgildandi laga. Um 5. tl. má

sérstaklega geta þess, að komi til félagsslita vegna ákvæða 6. tl. 1. málsgr. 102. gr.,
svo og ef félag er leyst upp með dómi, hvílir tilkynningarskylda á félagsstjórn.

Um IX. kafla.
Í kafla þessum eru mörg mikilsverð nýmæli, enda full nauðsyn að setja önnur

og fyllri ákvæði en nú eru í 33. gr. hlutafélagalaganna. Ekki er þó sundurliðað,
hvernig ársreikningar hlutafélags skuli gerðir, þar sem eðlilegra er, að ákvæði um
þau efni sé i lögum um bókhald.

Um 83. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Um 84. gr.
Félagsstjórn og framkvæmdarstjóri skulu annast um, að gerður sé ársreikn-

ingur, sbr. 85. gr., ársskýrsla, sbr. 86. gr. og tillaga um ráðstöfun arðs, ef því er að
skipta. Endurskoðendur fá síðan ársreikninginn, sbr. 2. málsgr. 97. gr., og tillöguna
um ráðstöfun arðs til athugunar. Að lokinni endurskoðun ársreiknings svo og álits-
gerð um tillögu til arðsúthlutunar, skulu gögn þessi, ásamt ársskýrslu, lögð fyrir
aðalfund. Ársskýrslan er ekki borin undir atkvæði. Hins vegar ber að greiða atkvæði
um tillöguna um arðsúthlutun, sbr. 90.-92. gr. og athugasemdir við þær greinar.
Ársreikninginn sjálfan skal og bera undir atkvæði, þ. e. til samþykkis eða synjunar.
Ef synjað er samþykkis, en stjórn vill breyta reikningnum, má fresta fundi í því
skyni og bera reikninginn síðan af nýju undir atkvæði. Ef þessi leið er ekki farin,
getur komið til greina, að ný stjórn sé kosin, sem beri síðan nýjan reikning fyrir
framhaldsfund. Ef ársreikningur fæst alls ekki samþykktur, getur úthlutun arðs
ekki farið fram, og vanræksla um að senda skráningar stjóra samþykktan ársreikn-
ing 3 ár samfleytt varðar félagsslitum, sbr. 4. tl. 102. gr.

Um 85. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Um 86. gr.
Greinin felur í sér nýmæli. Ársreikningur einn veitir yfirleitt ekki annað en

tölulega vitneskju um rekstur félagsins og hag. Er því nauðsynlegt, að félagsstjórn
geri nánari grein fyrir rekstrinum, orsökum afkomu á liðnu reikningsári og fram-
tiðarhorfum.

Um 87. gr.
Greinin hefur að geyma það nýmæli, að hlutafélögum er gert að skyldu til að

treysta fjárhagsgrundvöll sinn, að leggja fé í varasjóð, þegar tiltekin skilyrði eru
fyrir hendi, sbr. 88. og 89. gr. Oft er það svo, að hlutafé er lítið í upphafi, en rekst-
ur félags verður síðar umfangsmikill og skuldaskipti þess aukast. Myndun vara-
sjóðs, er vel gengur, veitir þá skuldheimtumönnum aukna tryggingu, þegar harðnar
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í ári. Jafnframt er það skynsamleg ráðstöfun félags að takmarka arðsúthlutun
með framlögum til varasjóðs. Þá réttlætir það og myndun varasjóðs, að eignir fé-
lags kunna að vera færðar of háu verði á efnahagsreikningi miðað við það, er fyrir
þær kynni að fást, sérstaklega við nauðungarsölu. Loks krefjast þjóðfélagshags-
munir þess, að hlutafélög, sem oft eru ríkur þáttur í atvinnulífi þjóðarinnar, stilli
arðgreiðslum sínum í hóf til þess að efla hag sinn, svo að þau þoli betur áföll, sem
að kunna að bera. Meðan varasjóður hefur ekki náð lögskyldri hæð samkvæmt 1.
málsgr, 89. gr., má einungis nota hann til að jafna halla, sem orðið hefur á rekstri
félagsins. Ekki má þó grípa til þessa ráðs, ef unnt er að jafna hallann með tekjuaf-
gangi síðasta reikningsárs eða aðrir eignaliðir eru tiltækílegir til að jafna hallann,
en varasjóðinn skal nota Í framangreindum tilgangi, áður en hlutaféð er skert.

Um 88. gr.
Hér eru sett ákvæði um lágmarksframlög í varasjóð. Í félagssamþykktum má

að sjálfsögðu ákveða þau hærri, þó svo, að réttur minni hluta til arðgreiðslu sam-
kvæmt 92. gr. gengur fyrir, ef til kemur. Ákvæði frumvarpsins um framlög í vara-
sjóð eru svipuð þeim, sem nú tíðkast með öðrum þjóðum.

Um 89. gr.
Það er álitamál, hversu hár lögboðinn varasjóður á að vera, miðað við hlutafé.

Annars vegar kemur til greina þörfin á traustum fjárhagsgrundvelli, eins og segir
í athugasemd við 87. gr., og hins vegar er á það að líta, að félagi verði ekki
iþyngt með því að gera því að skyldu að binda hjá sér fé, sem það hefur ekki þörf
fyrir í rekstrinum. Með tilliti til þess, hve atvinnuvegir eru hér ótryggari en víða
annars staðar, er lágmark varasjóðs ákveðið nokkru hærra hér en tíðkast í hlutafé-
lagalögum annarra þjóða. Rétt þykir, að varasjóður sé hærri hjá félögum, sem stofnuð
hafa til verulegra skulda, og að þá sé ekki miðað við hlutaféð eitt, heldur einnig
tekið tillit til skuldanna, eins og í greininni segir. Ekki þykir þó rétt að telja til
skulda í þessu sambandi föst, veðtryggð lán, sem endurgreiðast eiga á 5 árum eða
lengri tíma.

Ef varasjóður er hærri en lögskylt er, þykir rétt að heimila frjálsar greiðslur
úr honum smám saman, eins og segir í 2. málsgr.

Um 90. gr.
Það er aðalreglan, að aðalfundur einn er bær um að taka ákvörðun um ráð-

stöfun arðs, hvort sem arðgreiðslan rennur úr félaginu eða eigi. Ráðstöfun á arði
verður að sjálfsögðu að vera Í samræmi við tilgang félags og starfsemi. Rétt þykir
þó, í samræmi við venju, að veita hluthafafundum og félagsstjórn heimild til að
verja hæfilegum fjárhæðum til almenningsheilla eða í góðgerðaskyni. eins og segir
i 2. og 3. málsgr.

Um 91. gr.
Hér er sett það nýmæli, að aðalfundur er bundinn af tillögu félagsstjórnar um

hámark arðsúthlutunar til hluthafa. Telja verður, að félagsstjórn, sem hefur bezta
aðstöðu til að fylgjast með rekstri félagsins, sé færari en almennir hluthafar að
meta, hver úthlutun sé hæfileg. Ef ágreiningur verður á aðalfundi um tillögu fé-
lagsstjórnar, getur hún breytt tillögum sínum, ef henni býður svo við að horfa,
en fallist stjórnin ekki á það, getur aðalfundur vikið henni frá og kosið nýja stjórn,
sem þá kann að bera fram nýja tillögu um arðsúthlutun. Tillaga stjórnar stendur
því þó ekki í vegi, að arði sé úthlutað eftir kröfu minni hluta, þegar skilyrði 92.
gr. eru fyrir hendi.

Þótt þess sé gætt, að hlutafé sé óskert, skyld framlög hafi verið lögð í vara-
sjóð og fé tekið frá til áætlaðrar skattgreiðslu, getur högum félags samt verið svo
háttað, að ekki sé rétt að heimila greiðslu á öllum afgangi arðs. Á þetta sérstaklega
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við, þegar hlutafé er lágt, miðað við rekstur félagsins, og varasjóður þá lágur að
sama skapi. Þykir þá rétt, að afgangur arðs sé látinn haldast að nokkru eða öllu
í félaginu, til að treysta hag þess, og er því sett ákvæði 2. málsl. 1. málsgr, Verður
félagsstjórn að haga tillögu sinni eftir þessu og aðalfundur að gæta þess einnig,
og þá e. t. v. með því að ákveða lægri úthlutun en félagsstjórn hefur lagt til. Loks
þykir rétt að takmarka arðsúthlutun, þegar varasjóður er tiltölulega lágur.

Um 92. gr.
Eins og tíðkast í erlendri nútímalöggjöf um hlutafélög, eru hér sett ákvæði til

varnar því, að meiri hluti hluthafa geti haldið niðri arðgreiðslum og þannig þrengt
hag minni hlutans, enda þótt eðlilegt væri, miðað við hag félagsins, að arðgreiðsla
færi fram. ÞÓ þykir rétt að setja nokkuð ströng skilyrði fyrir þessum rétti minni
hlutans, til að tryggja starfshæfni félagsins. Þegar skilyrði þessi eru fyrir hendi, á
minni hlutinn óskoraðan rétt til úthlutunar, eins og í greininni segir.

Um 93. gr.
Rétt þykir, að skráningarstjóra veitist kostur á að rannsaka, hvort fylgt sé

ákvæðum laganna um reikningsskil og ráðstöfun arðs, enda ber honum, ef hann
verður var við misfellur, að freista þess að fá það lagfært með því að snúa sér til
félagsstjórnar eða, ef hún lætur ekki skipast, stuðla að því, að beitt sé aðgerðum
samkvæmt 144. gr. Einnig geta komið hér til greina aðgerðir samkvæmt 1()2. gr.

Það, sem tilkynnt er samkvæmt grein þessari, ber ekki að taka á hlutafélaga-
skrá, sþr. 3. málsgr, 128. gr., og almenningur á ekki kost á að kynnast því, sbr.
129. gr.

Um X. kafla.
Hér eru sett ýmis ný og fyllri ákvæði um endurskoðendur hlutafélaga en nú

eru í lögum (34. og 35. gr. laga nr. 77/1921). Þeim eru og ætluð fleiri verkefni en
nú er. Eiga ákvæði þessi m. a. að tryggja hluthöfum ýtarlegri og öruggari vitneskju
um ýmis félagsmál en þeir annars ættu kost á.

Um 94. gr.
í félagssamþykktum skal ákveða tölu endurskoðenda, sbr. 19. tl. 1(). gr., en ekki

mega þeir vera færri en tveir. Í 3. málsgr, er það nýmæli sett til tryggingar hags-
munum minni hlutans, að þeir, er ráða yfir meiru en ys hlutafjár, eigi rétt til að
kjósa einn endurskoðanda.

Um 95. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 96. gr.
Í 1. málsgr, er ákveðið, að endurskoðandi fullnægi svipuðum almennum skil-

yrðum og stjórnendur félags, auk þess sem hann skal hafa nauðsynlega sérþekk-
ingu um bókhald. Í 2. málsgr. eru sett skilyrði því til tryggingar, að endurskoð-
andi sé óháður stjórnanda, framkvæmdarstjóra og helztu starfsmönnum félags í
starfi sinu.

Ekki hefur þótt ástæða til að lögbjóða, að endurskoðandi í stórum hlutafélög-
um sé löggiltur, en rétt þykir að veita skráningarstjóra heimild til að krefjast þess,
ef sérstakar ástæður mæla með því.

Um 97. gr.
Hér eru settar 'nokkrar reglur um starf endurskoðenda. Það fer þó að sjálf-

sögðu eftir stærð félags og rekstri, hversu víðtækt starf þeirra er, þar á meðal hve
nákvæmlega og oft þeir þurfa að fylgjast með rekstri félagsins.
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Um 98. gr.
Sjálfsagt þykir, að endurskoðendum sé skylt, þegar þess er óskað, að veita á

hluthafafundum frekari vitneskju um félagsmál en fram kemur í skýrslum þeirra.
ÞÓ mega þeir ekki skýra frá atriðum, ef það getur að áliti þeirra valdið félaginu
tjóni.

Ef endurskoðandi brýtur þagnarskyldu sína, varðar það viðurlögum samkvæmt
145. gr.

Um 99. og 100. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um XI. kafla.
Í kafla þessum eru mörg og mikilsverð nýmæli um slit hlutafélaga, bæði að

því er varðar skyldu til félagsslita og frjáls félagsslit. Að því er fyrra atriðið
varðar, eiga ákvæðin að koma í veg fyrir, að hlutafélög, sem fullnægja ekki lengur
lögmæltum skilyrðum, haldi áfram starfrækslu sinni. Þá eru og félagsslit heimiluð,
þegar tiltekinn meiri hluti hluthafa ákveður. Öll eiga ákvæðin að miða að því, að
félagsslit fari fram með þeim hætti, að bæði sé borgið hag lánardrottna og hluthafa.

Um 101. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 44. gr. núgildandi laga, en við bætt ákvæðum

um, hvernig með skuli fara, ef eignir verða afgangs skuldum við skiptalok. Þykir
ekki ástæða til að hafa aðrar reglur um skyldu hlutafélaga, er komast í fjárþrot,
en annarra aðila.

Um 102. gr.
Hér eru sett ný ákvæði um skyldu til félagsslita. Ákvæði 1.-3. tl. 1. málsgr.

lúta að grundvallaratriðum um hlutafélög. Um 1. og 2. tl. vísast að öðru leyti til
athugasemda við 4. og 26. gr. (1. tl.) og 70. og 71. gr. (2. tl.). A-liður 3. tl. á við þau
tilvik, er skráð hlutafé fæst ekki greitt að fullu eða er ekki löglega fært niður
vegna ógildingar á eigin hlutum eða ógreiddum, og vísast um það til athugasemda
við 27. og 38. gr. Ef niðurfærslan samkvæmt greinum þessum veldur því, að hluta-
féð fer niður úr 20 þúsundum króna, sbr. 1. málsgr. 28. gr., er hún ekki lögleg, og
kemur þá a-liður 3. tl. einnig til greina. B-liður 3. tl. lýtur að því, er greiðsla til
hluthafa veldur ólöglegri skerðingu á hlutafé, hvort heldur sú greiðsla stendur í
sambandi við lækkun hlutafjár samkvæmt VI. kafla laganna eða ekki.

Ákvæði 4. tl. er á því reist, að ætla má, að slík óreiða sé komin á rekstur fé-
lags, þegar svo er ástatt, sem þar segir, að félaginu beri að slíta.
Í félagssamþykktum kann að vera ákveðið, að félag skuli starfa fyrirfram til-

tekinn tíma eða einungis leysa tiltekið verkefni, og þykir þá sjálfsagt, að félaginu
sé slitið (5. tl.), nema breytt sé um tilgang eða starfsemi þess með breytingum á
félagssamþykktum. 6. tl. lýtur að því, er tiltekinn aðili hefur með samningi eða
samkvæmt ákvæðum félagssamþykkta öðlast rétt til þess að félagsslit fari fram.

Ef um er að ræða skyldu til félagsslita samkvæmt 3. tl. a., hefur félag þegar
fengið fullnaðarfresti til að bæta úr annmörkum, sbr. 27. og 38. gr. Í öðrum tilvik-
um samkvæmt 1. málsgr. ber skráningarstjóra að veita hæfilegan frest, eftir að
honum hefur borizt vitneskja um annmarkana, hvort sem sú vitneskja er fengin
með tillkynningu stjórnar samkvæmt 4. tl. 82. gr. eða með öðrum hætti.

Rétt þykir, að þeir, sem stofna til skuldbindinga fyrír hönd félags, eftir að
endanleg skylda til félagsslita er fyrir hendi, beri solidariska ábyrgð á þeim, enda
sé þeim kunnugt um þá skyldu.

Um 103. gr.
Hluthafafundur hefur jafnan heimild til að ákveða frjáls félagsslit, en gæta

skal ákvæða 62. gr. og 7. tl. 64. gr. um atkvæðagreiðslu.
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2. málsgr, er nýmæli. Þegar hluthafafundur ákveður að afsala eignum félags í
heild til annars aðila, án þess að ákvæði 119. gr. eigi við, þá þarf til slíkra félagsslita
samþykki einfalds meiri hluta hluthafa, sbr. 62. gr. Þessi háttur um að koma eignum
félags í verð getur verið ótryggari fyrir hluthafa en sala eignanna fyrir milligöngu
skilanefndar. Þykir því rétt, að félagsstjórn geri sérstaka grein fyrir hinni fyrir-
huguðu ráðstöfun, og auk þess að heimila tilteknum hóp hluthafa að krefjast mats,
er sé til leiðbeiningar áður en ákvörðun er tekin, en ekki er meiri hlutinn við það
mat bundinn.

Um 104. gr.
Hér og í næstu greinum eru sett ýtarlegri ákvæði um skipun skilanefndar en

í núgildandi lögum (39. gr.). Eins og nú, er og heimilt að fela skiptarétti búskiptin,
sbr. 90. gr. skiptalaga nr. 3/1878, og mundi það einkum koma til greina, ef vafi
leikur á, hvort eignir félags hrökkvi fyrir skuldum.
Í 2. málsgr. eru sett svipuð skilyrði, sem skilanefndarmenn verða að fullnægja,

og gildir um stjórnendur, enda koma þeir í stað stjórnenda, sbr. 107. gr. Vegna
hagsmuna minni hluta hluthafa við félagsslit er honum tryggður réttur til að ráða
vali eins skilanefndarmanns.

Um 105. og 106. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 107. gr.
Þegar skilanefnd hefur verið kosin, fellur umboð félagsstjórnar og fram-

kvæmdarstjóra niður. Hlutverk skilanefndar er fyrst og fremst að koma eignum
félags í verð, greiða skuldir þess og skipta afgangi eigna meðal hluthafa. Af
þessu leiðir þó ekki, að skilanefnd sé alltaf skylt að stöðva rekstur félags þegar í
stað. Stundum getur verið hagkvæmt, að rekstur haldi áfram um stund, a. m. k.
að einhverju leyti, en að sjálfsögðu ber skilanefnd að draga úr honum og stöðva
hann svo fljótt sem unnt er, án tjóns fyrir félagið.

Um 108. gr.
Samsvarar 40. gr. núgildandi laga. Þarfnast ekki skýringa.

Um 109. gr.
Samsvarar 1. málsgr. 41. gr. núgildandi laga. Þarfnast ekki skýringa.

Um 110. gr.
Hér eru ýtarlegri ákvæði en í núgildandi lögum um úthlutun eigna til hlut-

hafa. Samkvæmt 55. gr. eiga hluthafar að sjálfsögðu rétt til þess að kynna sér fyrir
hluthafafund frumvarp að úthlutunarskrá og álitsgerð endurskoðenda.

Um 111. gr.
1. málsgr. þarfnast ekki skýringa.
Ákvæði 2. málsgr. felur í sér nýmæli um endurheimtu á ofgreiddu fé til hlut-

hafa. Þykir rétt, að skilanefndarmenn beri persónulega ábyrgð á endurgreiðslunni.

Um 112. gr.
Ef um slíkan ágreining út af skiptum skilanefndar er að ræða, sem bera mætti

undir skiptarétt við opinber búskipti, þykir rétt að heimila aðila að bera ágrein-
inginn undir skiptarétt, þar sem það getur flýtt fyrir afgreiðslu mála.
í 2. málsgr, er ákveðinn sérstakur, stuttur frestur til að bera áðurnefndan

ágreining undir skiptarétt (sbr. 1. málsgr.) eða aðra dómstóla, eftir því sem við á.
Að sjálfsögðu ber skilanefnd að tryggja sér sönnun fyrir upphafstíma frestsins.
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Um 113. gr.
Greinin er nýmæli. Ákvæði hennar taka til fjár, sem ekki er vitjað innan hins

tiltekna frests, hvort sem eigandi þess er lánardrottinn félags, hluthafi eða annar
aðili.

Um 114. gr.
1 1. og 3. málsgr. eru ákvæði um tilkynningar til skráningar stjóra vegna fé-

lagsslita svo og um upphaf opinberra skipta. Heppilegt þykir, að skráningarstjóri
varðveiti gögn þau, sem um ræðir í 2. málsgr.

Um 115. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 116. gr.
Þótt frjáls félagsslit hafi verið ákveðin, geta breytt atvik valdið því, að hlut-

hafar kjósi að hætta við félagsslitin og halda starfseminni áfram.
Rétt þykir þó, að allmikill meiri hluti atkvæðamagns standi að baki ákvörðun

um endurupptöku rekstrarins. Vegna innköllunar þeirrar, sem fram hefur farið,
skal þó greiða eða tryggja kröfur lánardrottna, nema þeir samþykki, að skuldir
standi áfram.

Um 117. gr.
Ef ákvörðun um félagsslit hefur verið hnekkt með dómi, tekur félagið upp

starfsemi sína af nýju, nema ný lögleg ákvörðun um félagsslit komi til. Um áhrif
gerninga, sem skilanefnd hefur þegar gert, og ábyrgð vegna ólögmætrar ákvörðunar
um félagsslit, fer eftir almennum réttarreglum.

Um 118. gr.
Sameining hlutafélaga (fusion) getur orðið með tvennum hætti: Félög, tvö eða

fleiri, gera hvert fyrir sig samþykkt um sameiningu, þannig að myndað er nýtt
félag með nýjum samþykktum, og tekur hið nýja félag þá við öllum eignum þeirra,
en þau sjálf eru lögð niður (consolidation). í öðru lagi má sameina félög þannig,
að eitt félag eða fleiri afsali eignum sínum í heild til tiltekins félags, gegn greiðslu
með hlutum í þvi félagi að nokkru leyti eða öllu. Heldur það félag áfram tilvist
sinni, e. t. v. með breyttum samþykktum, en hin félögin eru lögð niður (merger).
t núgildandi Iög'um (42. gr.) er gert ráð fyrir sameinirigu hlutafélaga, en þau ákvæði
eru mjög ófullkomin. Í þessari grein (118. gr.) eru sett ákvæði um sameiningu þá,
sem fyrr var talin (consolidation), en um hina síðartöldu (merger) eru ákvæði í
119. gr.

Þegar félög eru sameinuð samkvæmt þessari grein, þykir ekki þörf á skipun
skilanefndar vegna félaga þeirra, sem niður eru lögð. Eignir þeirra í heild ganga
til nýja félagsins og þarf ekki að koma þeim í verð. Hins vegar þarf samkvæmt 4.
og 5. málsgr. að gefa út innköllun til lánardrottna og halda eignum aðgreindum, þar
til kröfur þeirra eru greiddar eða tryggðar, og er stjórn hins nýja félags falin fram-
kvæmd þess.

Til samþykktar hinna einstöku félaga um sameiningu þarf jákvæði hluthafa,
sem ráða a. m. k. yfir %0 hlutafjár, sbr. 7. tl. 64. gr., og leiðir þar af, að minni hlut-
inn á innlausnarrétt samkvæmt 65. gr.

Að sjálfsögðu þarf að gæta þess, að hið nýja félag fullnægi öllum skilyrðum
laga um hlutafélög, sbr. 3. málsgr., og þykir rétt að ákveða, að stjórnendur eldri
félaganna beri sams konar ábyrgð og stofnendur um, að rétt sé að farið, sbr. II.
kafla frumvarpsins.

Um 119. gr.
Eins og getið er í athugasemdum við 118. gr., taka ákvæði þessarar greinar til

sameiningar með þeim hætti, að eitt eða fleiri félög renna saman við tiltekið félag,

54



sem þegar er til, og heldur áfram tilvist sinni eftir samemmguna. Grein þessi á
við, þegar andvirði eigna þeirra félaga, sem niður eru lögð, eru greidd að nokkru
leyti eða öllu með hlutum í félagi þVÍ, er við tekur. Verða hluthafar í félögum þeim,
sem niður eru lögð, hluthafar í því félagi. Greinin á hins vegar ekki við, ef aðili,
hvort heldur hlutafélag eða annar, tekur við eignum félags í heild gegn greiðslu í
öðru en hlutabréfum. Um slíkt eignaafsal gilda ákvæði 2. málsgr. 103. gr., sbr. 2.
málsgr, 107. gr.

Um 120. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um XII. kafla.
Þessi kafli fjallar um samstæðu hlutafélaga (koncern), og eru engin ákvæði í

gildandi lögum um þau efni. Reynslan hefur sýnt, sérstaklega erlendis, að slíkar
samstæður myndast, þannig að tvö eða fleiri hlutafélög tengjast með þeim hætti,
að annað eða eitt félagið, sem nefnist móðurfélag, ræður vegna hlutaeignar yfir
meiri hluta atkvæða í hinu eða hinum félögunum, er nefnast dótturfélög. Ástæður
til myndunar samstæðna eru oft þær, að móðurfélag hefur tiltölulega lítið hluta-
fé, en getur með hlutafjáreign í öðrum félögum staðið að víðtækum heildarrekstri.
Svo getur og verið, að hlutafélag, sem öðlazt hefur á þenna hátt yfirráð í öðru fé-
lagi eða öðrum, vilji komast hjá því að steypa félögunum saman af ýmsum ástæð-
um, svo sem vegna skattgreiðslu.

Ýmis vandamál geta risið í sambandi við samstæðu hlutafélaga, og hefur á síð-
ustu árum verið reynt erlendis að leysa nokkur þeirra með löggjöf. Sérstaklega er
reynt að koma í veg fyrir, að úthlutun arðs úr móðurfélagi fari fram úr því, sem
réttlætist af hag samstæðunnar í heild. Þá er og reynt að stuðla að því, að skipti
félaganna innan samstæðunnar séu sem heilbrigðu st, m. a. með því að tryggja hlut-
höfum vitneskju um þau.

Um 121. gr.
Hér er skýrgreining á hugtökunum móðurfélag og dótturfélag. Er í 1. málsgr.

við það miðað, að móðurfélag ráði vegna hlutafjáreignar yfir meiri hluta atkvæða
í öðru félagi. Getur þetta bæði orðið með þeim hætti, að móðurfélag eigi meira en
50% hluta í dótturfélagi og einnig þannig, að hlutir móðurfélags veiti betri atkvæðis-
rétt en aðrir hlutir, þótt þeir fari eigi fram úr 50% hlutanna. Þegar félag öðlast
aðstöðu móðurfélags með þessum hætti, ber stjórnendum þess að tilkynna það tafar-
laust skráningar stjóra og stjórn dótturfélags.

Þótt félag hafi ekki fengið yfirráð í öðru félagi með þeim hætti, sem í 1. málsgr.
segir, geta önnur atvik, svo sem sérstakur samningur, lánveiting eða önnur fjár-
framlög o. fl., valdið því, að það félag hafi tögl og hagldir um stjórn og starfsemi
annars félags. Þegar skráningarstjóri verður þessa var, vegna vitneskju frá hluthöf-
um eða á annan hátt, getur hann ákveðið, að reglurnar um samstæðu hlutafélaga
komi til greina.

Um 122. gr.
Sömu rök liggja að baki ákvæðum þessarar greinar og getur í athugasemdum

við 27. gr. Ákvæðin eru og sams konar, þó með þeirri undantekningu, að ógilding
kemur ekki til greina, þar sem ekki er fært, að stjórnendur dótturfélags hafi heim-
ild til að ógilda hluti í öðru félagi.

Ákvæði 3. málsgr. eru í samræmi við niðurlagsákvæði 4. málsgr. 60. gr.

Um 123. gr.
Í grein þessari eru ákvæði um sérstaka tilhögun á ársreikningi móðurfélags til

þess að reyna að tryggja hluthöfum glögga yfirsýn um samskipti félaganna og
hverra hagsmuna þau hafa að gæta, hvort gagnvart öðru.
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Ef móður- og dótturfélög hafa ekki í upphafi sama reikningsár, ber að sam-
ræma það, svo fljótt sem unnt er, sbr. 83. gr.

Um 124. gr.
Vegna þeirra fjárhagslegu tengsla, sem eru milli félaga i samstæðu, hefur hagur

dótturfélags slík áhrif á hag móðurfélags, að nauðsynlegt er fyrir hluthafa móður-
félags að fylgjast nánar en fram kemur í ársreikningi með afkomu dótturfélaganna.
Gilda um þetta svipuð sjónarmið og ársskýrslu samkvæmt 86. gr., sbr. athuga-
semd við þá grein.

Um 125. gr.
Þar sem endurskoðanda í móðurfélagi er sérstaklega þörf bókhaldsþekkingar.

þykir rétt að ákveða, að a. m. k. einn þeirra sé löggiltur. Svo þykir og nauðsynlegt,
að endurskoðendur dótturfélags séu óháðir móðurfélagi, sbr. 2. málsgr. 96. gr. og
athugasemdir við þá grein.

Um 126. gr.
Ársskýrsla samkvæmt 124. gr. skal sérstaklega lögð fyrir endurskoðendur og

athuguð af þeim. Er þessu því öðruvísi farið en um ársskýrslu hlutafélaga almennt,
sbr. 84. og 86. gr. Síðan skal ársskýrslan ásamt rökstuddri álitsgerð endurskoðenda
lögð fyrir aðalfund og einnig skal hún send skráningarstjóra. Ef hluthafi telur ein-
hver atriði í ársskýrslu samkvæmt 124. gr. ekki fullnægjandi, er félagsstjórn og
framkvæmdarstjóra skylt að veita um það nánari vitneskju, nema ætla megi, að það
sé félagi til tjóns, en þá skal farið eftir ákvæðum 78. gr. ÞÓ að ársskýrsla sé send
skráningarstjóra samkvæmt 3. málsgr., skal hún ekki birt almenningi, sbr. 128. og
129. gr.

Um 127. gr.
Hér er í 1. málsgr. sett sams konar regla og í síðari hluta 1. málsgr, 91. gr. og

að auk hinna lögákveðnu takmarka um úthlutun arðs, skuli beitt almennu mati,
ekki einungis um hag móðurfélagsins sjálfs, heldur um hag samstæðunnar í heild.
Sama sjónarmið kemur til greina um ákvæði 2. málsgr., að því er varðar hækkun
hlutafjár í móðurfélagi með færslu á rekstrararði (útgáfu "fríhlutabréfa") sam-
kvæmt 46. gr.

Um XIII. kafla.
Ákvæði þessa kafla um skráningu hlutafélaga fela í sér miklar breytingar frá

gildandi lögum að því leyti, að samkvæmt frumvarpinu er ætl azt til, að skráning
hlutafélaga fari fram á einum stað á landinu, þ. e. hjá skráningarstjóra. sem sé
sjálfstæður embættismaður, og er ætlazt til, að embætti hans sé ákveðið í firma-
lögum. Með þessu fyrirkomulagi á að vera trygging fyrir því, að um þessi þýðing-
armiklu mál fjalli sérfróður maður, sem öðlast víðtækari reynslu en einstakir emb-
ættismenn, og honum jafnframt kleift að samræma framkvæmdina meira en nú
er. Samgöngur eru orðnar þannig hér á landi, að ekki á að koma að sök, þótt skrán-
ingarstjórinn sé einn fyrir allt landið.

Auk eiginlegra skráningarstarfa er skráningarstjóra falin ýmis önnur störf
samkvæmt frumvarpinu, svo sem staðfesting stofnskjala (12. gr.) og staðfesting
útboðsskrár við hækkun hlutafjár (41. gr.), löggilding hlutabréfaskrár (33. gr.),
mat á tryggingum, ef aðila greinir á (16. gr., 50. gr., 110. gr. og 116. gr.), kvaðning
til félagsfunda (56. gr., 57. gr.), ákvörðun um löggiltan endurskoðanda (96. gr.),
ákvörðun um hvort fara skuli eftir ákvæðum laganna um samstæðu (121. gr.),
ákvörðun um opinber skipti (105. gr., 115. gr.) og varðveizla bóka og skjala (11-1.
gr.). Eins og sést af þessu, hefur skráningarstjóri samkvæmt frumvarpinu frekari
afskipti af stjórn þessara mála en nú er. Ef hann verður þess var, að hlutafélag
fullnægir ekki ákvæðum laga eða félagssamþykkta um skipulag eða starfsemi,
ber honum að gera ráðstafanir til, að úr verði bætt eða félaginu verði slitið, ef þVÍ
er að skipta.
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Um 128. gr.
Eins og að framan er getið, er gert ráð fyrir einum skráningar st jóra fyrir

allt landið.
Í greininni eru ákvæði um, hvað taka skuli á hlutafélagaskrá (3. málsgr.), en

hér eru ekki settar reglur um framkvæmd þess eða form skrárinnar, heldur er lagt
á vald ráðherra að ákveða skipulag hennar (2. málsgr.). Það, sem sett er á hluta-
félagaskrá samkvæmt 3. málsgr., getur almenningur kynnt sér hjá skráningar-
stjóra, með þeirri undantekningu, sem greinir í 5. málsgr. Í frumvarpinu eru ákvæði
um ýmsar tilkynningar til skráningar st jóra, sem ekki má taka á skrá samkvæmt
3. málsgr., sbr. 15. gr., 93. gr., 115. gr., 2. málsgr. 121. gr., 2. málsgr. 122. gr., 3. máls-
gr. 126. gr. og 3. málsgr, 139. gr. Þessar tilkynningar fær skráningarstjóri til þess
að geta rækt eftirlit sitt samkvæmt frumvarpinu, en þær þykja ekki eiga erindi til
almennings.

Um 129. gr.
Eins og nú er, skal birta í Lögbirtingablaði og Stjórnartíðindum aðalefni þess,

sem tekið hefur verið á hlutafélagaskrá samkvæmt 128. gr. Ræður skráningarstjóri
formi þeirra auglýsinga.

Um 130. gr.
Skráningarstjóri skal samkvæmt 1. og 2. málsgr. synja um staðfestingu eða

skráningu, ef ekki hefur verið gætt réttra reglna um efni eða form. Þegar félag er
tilkynnt til skráningar samkvæmt 21. gr., er skráningarstjóri ekki bundinn af stað-
festingu stofnskjala samkvæmt 12. gr.

Um 131. og 132. gr.
Þarfnast ekki skýringa. Greinarnar eru að mestu efnislega samhljóða 16. og

19. gr. núgildandi laga.

Um 133. gr.
Grein þessi kemur í stað 60. gr. núgildandi laga, en gjöld eru hækkuð til sam-

ræmis við verðlag nú.
Um XIV. kafla.

Ákvæði þessa kafla svara til VII. kafla núgildandi laga. Rétt þykir, að ráð-
herra geti veitt erlendu hlutafélagi leyfi til starfsemi hér á landi, enda hafi það
hér útibú og fullnægi að öðru leyti þeim skilyrðum, er í kaflanum greinir. Er
þetta og Í samræmi við rétt annarra þjóða.

Um 134. gr.
Lagt er á vald ráðherra að ákveða, hvort erlent hlutafélag megi starfa

hér á landi. ÞÓ getur hann ekki veitt leyfið, nema fullnægt sé skilyrðum
1.-6. tl. Félagið verður að vera hlutafélag í heimalandi sínu, enda séu hugtaks-
einkenni slíkra félaga þar í meginatriðum þau sömu og hér, sbr. 1. og 2. tl. Sjálf-
sagt þykir og að ákveða, að um gagnkvæm an rétt sé að ræða á milli landanna í
þessum efnum, sbr. 3. tl., að félagið fullnægi Íslenzkum lögum um atvinnu sína og
hafi útibú, hvort sem þau eru eitt eða fleiri, sbr. 4. og 5. tl. Loks er það gert að
skilyrði, sbr. 6. tl., að félagið setji hæfilega tryggingu fyrir skuldum, sem það kann
að komast í við hérlenda lánardrottna. Ákveður ráðherra fjárhæð tryggingar, enda
lætur hann varðveita féð, meðan starfsemi félagsins helzt. Ef ástæður breytast, t. d.
vegna aukinnar starfsemi útibúsins eða verðfalls peninga, getur ráðherra hækkað
tryggingarféð. Sjá og athugasemdir við 142. gr. frumvarpsins.

Um 135. gr.
Svarar til ákvæða 2. tl. 46. gr. núgildandi laga, sbr. og b.-lið 3. málsgr. 138. gr.

frumvarpsins.
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Um 136. gr.
Nauðsynlegt þykir, að þeir sem semja við útibú erlends félags, viti um nafn

þess og heimilisfang, t. d. h/f Star, London. Útibú, Reykjavík.

Um 137. gr.
Störf útibússtjóra eru með svipuðum hætti og störf framkvæmdarstjóra inn-

lendra félaga, og verða þeir að fullnægja flestum þeim skilyrðum, sem sett eru um
framkvæmdarstjóra, sbr. 76. gr. Þess er þó kraf'izt, að útibússtjóri undirriti ávallt
skuldbindingar útibúsins hér.

Um 138. gr.
Greinin hefur að geyma svipuð ákvæði og 46. gr. núgildandi laga, en er að

sumu leyti ýtarlegri.

Um 139. gr.
Rétt þykir að láta ákvæði 23.-25. gr. taka til samninga, sem gerðir eru fyrir

hönd útibús fyrir skráningu þess, og vísast til athugasemda við þær greinar. Svipuð
ákvæði eru í 47. gr. núgildandi laga.

Um 140. gr.
Sjálfsagt er, að bú útibús sé tekið til skiptameðferðar hér, ef hið erlenda félag

verður gjaldþrota. Ekki er ástæða til að setja hér ákvæði um afstöðu skuldheimtu-
manna gagnvart útibúinu og erlenda félaginu, enda fer um hana eftir réttarreglum,
sem ekki eru sérstaklega bundnar við hlutafélög.

Um 141. gr.
Hér eru talin atvik, sem valda því, að útibú skal leggja niður og afmá það úr

hlutafélagaskrá. Ákvæði 4. tl. er að efni til svipuð ákvæðum 50. gr. núgildandi laga.
Greinin þarfnast að öðru leyti ekki skýringa.

Um 142. gr.
Hér eru sett ákvæði um skipti á tryggingarfé því, er um getur í 6. tl. 134. gr.

Fer um skiptin sem um úthlutun eigna í þrotabúum. Ákvæði þessi raska að sjálf-
sögðu ekki rétti lánardrottna til að fá fuUnægju af eignum útibúsins eða erlenda
félagsins, eftir því sem lög standa til.

Ákvæði greinar þessarar kunna að takmarkast af sérstökum milliríkjasamn-
ingum, sbr. t. d. lög nr. 21/1934.

Um 143. gr.
Ákvæði greinarinnar eru að nokkru leyti efnislega samhljóða 51. gr. núgild-

andi laga og að nokkru lokaákvæði 102. gr. frumvarpsins.

Um XV. kafla.
Hér eru sett ákvæði um refsingar við ýmsum brotum, sem sérstaklega eru

tengd rekstri hlutafélaga. Ef broti er þannig háttað, t. d. fjársvik, að þyngri refs-
ing liggi við samkvæmt öðrum lögum, koma þær reglur að sjálfsögðu til greina.

Um 144. gr.
Greinin er efnislega samhljóða 52. gr. núgildandi laga.

Um 145. gr.
Greinin er efnislega svipuð 53. gr. núgildandi laga, en við er bætt ákvæði um

viðurlög við broti á þagnarskyldu endurskoðenda. Sjá og athugasemd við 2. máls-
gr. 146. gr.
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Um 146. gr.
Greinin er nýmæli. Hlutir í hlutafélögum ganga oft kaupum og sölum. Er þVÍ

mikilsvert, að menn fái réttar hugmyndir um hag félags á hverjum tíma. Þykir
þess vegna nauðsynlegt að leggja refsingu við verknaði eða athafnaleysi, sem eru
til þess fallin að skapa rangar hugmyndir um hag félagsins, þannig að áhrif geti
haft á söluverð bréfa, hvort sem er til hækkunar eða lækkunar. Í síðari málsgr. er
um svipuð brot að ræða og getur í 1. tl. 145. gr. Þó er sá munur, að ákvæði þess-
arar málsgreinar taka einnig til rangra skýrslna í einkaskjölum, en eru ekki bundin
við, að skýrsla sé gefin opinberlega eða til hluthafafundar eða forráðamanna félags.

Um 147. gr.
Ákvæði núgildandi laga um brot, er varða atkvæðagreiðslu á hluthafafundi,

eru mjög fábreytt, sbr. 56. gr. Nú er það mjög mikilsvert fyrir heilbrigðan félags-
rekstur, að atkvæðagreiðslu sé ekki ólöglega raskað og ekki sé beitt ólöglegum áhrif-
um um framkvæmd hennar. Eru ákvæði greinarinnar við þetta miðuð og svara þau
að mestu til ákvæða 103. gr. hegningarlaga nr. 19/1940, en refsing þó höfð lægri.

Samkvæmt 4. og 5. tl. er refsinæmi og við það bundið, að verknaður eða at-
hafnaleysi sé félaginu í óhag.

Um 148. gr.
Svarar til 55. gr. núgildandi laga.

Um 149. gr.
Greinin er nýmæli. Ekki þykir varhugavert frá sjónarmiði refsiréttar að leggja

fjársekt á félag, en að sjálfsögðu verður ekki vararefsing dæmd. Ákvæðið mundi
einkum koma til greina, þegar hluthafafundur hefur falið fyrirsvarsmönnum fram-
kvæmd starfa, sem varðar við lög. Einnig getur verið rétt að beita ákvæðinu, þegar
félagið hefur hlotið hagnað af brotinu.

Um 150. gr.
Ákvæði greinarinnar felur í sér nýmæli. Þykir eðlilegt, að félagið beri ábyrgð

á greiðslu fjársektar á hendur fyrirsvarsmanna sinna, er brot hefur verið framið
í sambandi við félagsstarfsemina.

Um XVI. kafla.
Aðalreglan er sú, að ákvæði frumvarpsins, ef að lögum verða, taki einnig til

félaga, sem stofnuð hafa verið áður en lögin öðlast gildi. Eðli málsins samkvæmt
verður þó að gera nokkrar undantekningar frá þessu, eins og síðar verður rakið.

Um 151. gr.
Ekki þykir ástæða til að láta langan tíma líða frá setningu laganna, þar til þau

komi til framkvæmdar.
Um 152. gr.

Hlutfélögum. sem löglega eru stofnuð og skráð að eldri lögum, er skylt að
breyta samþykktum sínum í samræmi við lög þessi, sbr. 154. gr., en að öðru leyti
koma ákvæði laganna um stofnun hlutafélaga ekki til greina um þau. Rétt þykir,
að sama gildi um félög, sem þegar hafa ráðið stofnun sína á stofnfundi, sbr. 7. og
9. gr. laga nr. 77/1921, en um skráningu þeirra fer þá eftir lögum þessum, svo sem
við á. Ef stofnun félags er hins vegar skemmra á veg komin, verður að öIJu Jeyti
að fara eftir ákvæðum laga þessara um stofnun.

Um 153.-155. gr.
Greinarnar þarfnast ekki sérstakra skýringa.
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