
Lög
um breytingu á lögum nr. 22/1991, um samvinnufélög, með

síðari breytingum.

1. gr.
Orðin „eða fjárhæðir sem komið hafa fram vegna færslna í endurmatsreikning samkvæmt

lögum um ársreikninga“ í 1. málsl. 4. mgr. 38. gr. laganna falla brott.

2. gr.
1. mgr. 51. gr. laganna orðast svo:
Útgáfa jöfnunarhluta án greiðslu í B-deild stofnsjóðs skalbyggð á yfirfærslu fjárhæða,

sem greiða má sem arð, sbr. 41. gr. Eigendur hluta í B-deild stofnsjóðs skulu einir eiga rétt til
jöfnunarhluta og í réttum hlutföllum við hlutaeign sína í B-deild stofnsjóðs.

3. gr.
Á eftir 61. gr. b í lögunum kemur ný grein, 61. gr. c, sem orðastsvo:
Ef samvinnufélagaskrá telur sig hafa upplýsingar um það, m.a. frá ársreikningaskrá, að

samvinnufélag hafi hætt störfum, félagið er án starfandi stjórnar, endurskoðanda eða skoð-
unarmanns eða það sinnir ekki tilkynningarskyldu sinni tilskrárinnar skal skráin senda þeim
sem eru eða ætla má að séu í fyrirsvari fyrir félagið samkvæmtskráningu þess ellegar síðast
skráðum stjórnarformanni eða stjórnarmönnum aðvörun þessefnis að félagið verði afskráð úr
samvinnufélagaskrá komi ekki fram upplýsingar innan þess frests sem skráin setur er veitir
líkur fyrir því að félagið starfi enn.

Berist ekkert svar eða ekki fullnægjandi svar innan tilskilins frests skal aðvörun um af-
skráningu til fyrirsvarsmanna félagsins og annarra, sem hagsmuna eiga að gæta, birt einu
sinni í Lögbirtingablaðinu. Berist ekki fullnægjandi svareða athugasemdir innan þess frests
sem þar er tiltekinn má fella skráningu samvinnufélagsins niður.

Innan árs frá afskráningu geta félagsaðilar eða lánardrottnar gert þá kröfu að bú sam-
vinnufélagsins verði tekið til skipta í samræmi við 62. gr. b. Jafnframt má samvinnufélaga-
skrá breyta skráningu þannig að afskráð félag sé skráð á nýjan leik enda berist beiðni þar
að lútandi innan árs frá afskráningu samkvæmt þessari greinog sérstakar aðstæður réttlæti
endurskráninguna. Ekki má ráðstafa heiti félagsins á þessum tíma.

Þótt samvinnufélag hafi verið fellt niður af samvinnufélagaskrá samkvæmt þessari grein
breytir það í engu persónulegri ábyrgð er stjórnar- eða félagsmenn kunna að vera í vegna
skuldbindinga félagsins.

4. gr.
6. tölul. 62. gr. a í lögunum orðast svo: Endurskoðaðir og samþykktir ársreikningar hafa

ekki verið sendir ársreikningaskrá fyrir þrjú síðustu reikningsár, sbr. ákvæði laga um ársreikn-
inga um skil á ársreikningum.
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5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 10. mars 2003.


