
Nd. 298. Nefndarálit [3. mál]
um frv. til laga um hlutafélög.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað og rætt frumvarp þetta á fjórum fundum sínum, og
mælir hún með því, að það verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 5. gr. Fyrri málsgr. orðist þannig:

Stofnendur hlutafélags skulu vera fimm hið fæsta. Við ákvörðun þeirrar
tölu teljast hjón einn aðili, nema talin sé séreign konunnar það, sem hún leggur
fram af hlutafé.

2. Við 9. gr. Fyrsta málsgr. orðist þannig:
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
þessi til fjár, áður en stofnsamningur er gerður. Héraðsdómari, þar sem mat á
að fara fram, nefnir matsmennina. Skráningarstjóri getur þó veitt undanþágu
frá því, að mat fari fram, þegar um minni háttar verðmæti er að ræða eða hon-
um þykir ljóst af atvikum, að eign sé ekki of hátt verðlögð.

3. Við 54. gr. Fyrsta málsgr, orðist þannig:
Félagsstjórn annast kvaðningu til funda. Kveðja skal til fundar með þeim

fyrirvara og á þann hátt, er félagssamþykktir ákveða, þó eigi með skemmri en
7 daga fyrirvara.

4. Við 55. gr. Í stað ,,14 dögum fyrir fund" komi: 7 dögum fyrir fund.



5. Við 56. gr. Fyrri málsgr. orðist þannig:
Aðalfund skal halda árlega og eigi síðar en innan sex mánaða frá lokum

reikningsárs.
6. Við 58. gr.

a. Fyrri málsgr. orðist þannig:
Hluthafafundur er lögmætur, ef helmingur skráðra hluthafa eða um-

boðsmanna þeirra, þó ekki færri en þrír, sækir fund, enda ráði fundarmenn
yfir % hlutafjár að minnsta kosti.

b. Síðasti málsl. síðari málsgr. orðist þannig: Er hinn síðari fundur þá lög-
mætur, ef hann sækja þrír hluthafar hið fæsta, er ráða yfir helmingi hluta-
fjár eða meira. Verði fundur ekki enn lögmætur, skal á nýjan leik boða til
fundar í ,ábyrgðarbréfi með 7 daga fyrirvara, og er hann þá lögmætur, ef
tveir hluthafar sækja hann, án tillits til hlutafjáreignar þeirra.

7. Við 84. gr. 2. málsgr, orðist þannig:
Ársreikningur og tillaga félagsstjórnar um ráðstöfun arðs skulu afhent

endurskoðendum nógu tímanlega fyrir aðalfund.
8. Við 89. gr. Fyrir ,,20%" í síðari málsgr. komi: 50%.
9. Við 93. gr. Við greinina bætist: Farið skal með upplýsingar þessar sem algert

trúnaðarmál.
10. Við 102. gr. Í stað "sjö" í 1. tölul. komi: fimm.
11. Við 121. gr. 1. málsgr. orðist þannig:

Það er samstæða hlutafélaga, þegar félag (móðurfélag) á meira en helming
hluta í öðru félagi eða félögum (dótturfélögum) eða, ef hlutir hafa misjafnt
atkvæðagildi, sbr. 2. málsgr, 60. gr., svo marga hluti, að atkvæðagildi þeirra
fari fram úr helmingi af samanlögðu atkvæðagildi allra hluta í dótturfélagi.
Nú á dótturfélag sams konar hlutaeign í öðru félagi, og teljast þá bæði þau
félög dótturfélög móðurfélagsins.

12. Við 128. gr. í stað "skráningarstjóri ríkisins" í 1. málsgr. komi: skráningar-
stjóri.

13. Við 133. gr.
a. 1. og 2. tölul. falli burt.
b. Í stað ,,500 kr." í 3. tölul. komi: 600 kr.
c. Fyrsti málsl. 2. málsgr. falli burt.

14. Við 151. gr. t stað ,,1. janúar 1953" komi: 1. júlí 1954.

Ágreiningur varð í nefndinni um tvær breytingartillögur, sem getið er hér að
framan. Tveir nefndarmanna (EggÞ og ÁB) greiddu atkv. gegn þeirri breytingu á
5. gr. frumvarpsins, að fækka skyldi stofnendum hlutafélaga úr sjö, eins og lagt er
til í frumvarpinu, í fimm, eins og nú er ákveðið samkv. I. nr. 77/1921,4. gr.

Tveir nefndarmanna (JörB og BÚ) greiddu atkvæði gegn hækkun skráningar-
gjalds úr 500 kr., eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu, 3. tölul. 133 gr., í 600 kr.,
eins og lagt er til í breytingartillögum nefndarinnar.

Allir áskilja nefndarmenn sér rétt til að bera fram frekari breytingartillögur
við frumvarpið á síðari stigum afgreiðslu þess eða fylgja breytingartillögum, sem
fram kunna að koma við það.

Alþingi, 11. des. 1953.

Björn Olafsson, Ásgeir Bjarnason, Jörundur Brynjólfsson.
form., frsm. fundaskr.

Eggert G. Þorsteinsson, Einar Ingimundarson.


