
Nd. 205. Nefndarálit [2. mál]
um frv. til laga um firmu, skráningu þeirra og um prókúruumboð.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt frumvarp þetta og mælir með því, að það verði samþykkt með
eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Í stað 1.-3. gr. komi tvær greinar, svo hljóðandi:

a. (1. gr.) Dómsmálaráðuneytið skal halda hlutafélagaskrá samkvæmt lögum
um hlutafélög og samvinnufélagaskrá samkvæmt lögum um samvinnufélög.
Firmaskrá skal halda um firmu annarra félaga og einstakra manna, sem
skráð eru samkvæmt lögum þessum. Ráðherra setur nánari reglur um skrár
þessar.

b. (2. gr.) Ráðuneytið skal fela sérstökum fulltrúa, er nefnist skráningarstjóri,
eftirlit með skráningu samkvæmt lögum þessum. Hann skal fullnægja al-
mennum dómaraskilyrðum og hafa þekkingu á bókhaldi. Annast hann
skráningu atvinnurekstrar, sem skylt er eða heimilt að skrá hér á landi, og
gegnir að öðru leyti þeim störfum, sem lög ákveða.

2. Við 17. gr. (verður 16. gr.). Í stað "s.f. (s/f)" komi: s.á.f. (sá/f ).
3. Við 39. gr. (verður 38. gr.). A eftir "fasteignir" i 2. málsl. komi: og skip.
4. Við 49. gr. (verður 48. gr.).

a. Á eftir 1. málsgr, komi:
Gefa skal árlega út skrá um skrásett atvinnufyrirtæki, flokkuð eftir

atvinnu. Skal eitt eintak sent hverjum aðila, sem skrásettur er, um leið og
árgjald er greitt til ríkissjóðs. Skal i skránni greina stofnár hvers fyrirtækis,
upphæð hlutafjár og nöfn stjórnenda.

b. í stað ,,1954" i 2. málsgr. komi: 1955.
5. Við 50. gr. (verður 49. gr.). Í stað ,,1. janúar 1953" komi: 1. júIi 1954.

Tveir nefndarmenn (.JÖrB og ÁB) eru mótfallnir þvi, að skráning atvinnu-
rekstrar verði falin sérstökum skráningarstjóra, heldur skuli sýslumenn og bæjar-
fógetar annast skráninguna hér eftir sem hingað til. Greiddu fyrrnefndir tveir
nefndarmenn atkvæði gegn breytingartillögum þeim, sem felast í 1. lið nefndar-
áltsins, eins og það liggur hér fyrir, og munu þeir flytja sérstakar breytingartillögur
um skráningu atvinnurekstrar við 2. umræðu um frumvarpið.

Alþingi, 27. nóv. 1953.

Björn Ólafsson,
form., frsm.

Eggert G.

Ásgeir Bjarnason,
fundaskr.

Einar Ingimundarson.

Þorsteinsson. Jörundur Brynjólfsson.


