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1. Frumvarp

til laga um  hlutafjelög.
(Lagt fyrir Alþingi 1921).

I. K a f l i .
Almenn ákvœði.

1. gr.
Hlutafjelag m erk ir  í lögum þessum hvert það fjelag, sem stofnað er 

með fjárframlögum, skiftum í fyrirtram ákveðna hluti, til þess að afla ágóða 
til skiftingar með einhverjum  hælti meðal fjelaga, enda ábyrgist enginn þeirra 
skuldir  fjelagsins persónulega, he ldur allir sam an  einungis með eignum þess.

Pó taka lög þessi eigi til fjelaga m eð takm arkaðri  ábyrgð, sem starfa í 
þeim tilgangi að útvega tjelögum sínum  hluti til n o tk u n a r  eða kom a afurðum  
þeirra í verð eða bæta m eð öðrum  hætti hag þeirra, enda sje starfsemi fje- 
lagsins takm örkuð  við fjelaga eina og arði skift m eð þeim  eftir hlutdeild þeirra 
i veltu tjelagsins einvörðungu.

Að því leyti sem sjerákvæði eru í lögum eða verða sett í lög um  ein- 
stök hlutafjelög, þá eru þau  undanþegin  fy rirm æ lum  þessara laga.

2. gr.
Hlutafjelögum einum  er rjett og skylt að hafa orðið hlutafjelag í heiti 

sínu eða skam m stafanir  ú r  því orði, er ekki orki tvímælis.

I I .  K a f l i .
Stofnun hlutafjelaga.

3. gr.
Nú vilja m enn  stofna hlutafjelag, og skulu þeir þá gera um  það með 

sjer skriflegan samning, er stofnsam ningur heitir, og skal í h o n u m  greina:



1. Heiti íjelags og heimilisfang.
2. í  hvaða skyni fjelagið eigi að stofna.
3. Hversu rnikið hlutafje sje ákveðið, hversu  mikill hluti þess~sje þegar feng- 

inn, hvernig eigi að afla þess, sem ófengið er, m eð a lm ennu útboði eða 
h já  ákveðnum  m ö n n u m , upphæ ð hlu ta  og hversu mikið hver stofnenda 
leggi til.

4. Kostnað af stofnun fjelagsins, ef ætlast er til þess, að fjelagið greiði hann , 
þar á meðal þ ó k n u n  handa stofnendum  sjálfum.

5. Hvort n o k k ru m  h lu tum  í fjelaginu skuli sjerrjettindi fylgja eða hvort
ákveðnum  flokki eða stjett m anna  er áskilinn forgangsrjettur til að skrifa
sig fyrir h lu tu m  í fjelaginu.

6. Hvort h lu lhafar  skuli sæta inn lausn  á h lu tum  sínum , ef til kem ur.
7. Hvort sko rðu r  sje reistar við heim ild hluthafa til framsals eða veðsetn-

ingar hlutabrjefa.
8. Hvort htu tabrjef skuli geía út til nafngreinds m anns  eða til handhafa.
9. Hvort Qelagið eigi að taka við atv innu annars  m anns  eða eignum, og ef 

svo er, þá með hvaða k jörum , hvernig andvirði þe irrar  atv innu eða eigna 
sje ákveðið, og hvort það skuli greiða með h lu tum  í fjelaginu eða með 
ö ð ru m  hætti.

10. Hvort s to fnendur áskilji sjer stöðu hjá fjelaginu eða ö n n u r  fríðindi, hvort 
stjórn þess eða skipulag að öðru  leyti skuli verða m eð ákveðnum  hætti.

Skjöl öll og sam ningar, er gerðir k u n n a  að hafa verið vegna fjelags- 
stofnunarinnar, skulu  fylgja stofnsamningi annaðhvort  í frum riti eða eftirriti, 
staðfestu aí sto fnendum  eða notarius publicus. Sam m æli m an n a  um  efni, er 
fjelagsskapinn varða og eigi fylgja stofnsamingi m eð fram anskráðum  hætti, eru 
fjelaginu óviðkomandi.

F ru m v arp  til sam þykta  handa  fjelaginu skal fylgja stofnsamningi.
4. gr.

Allir, sem undirskrifa stofnsamning, skulu taldir s to fnendur fjelags. 
Skulu þeir rita full nöfn, stöðu og heimili, svo að ekki verði um  vilst.

Stofnendur mega ekki færri vera en 3. Peir skulu hafa lofað að leggja 
fram  eða lagt fram hluti i fjelaginu fyrir að minsta kosti 500 kr. hver. Stofn- 
endur  skulu  vera lögráðir m enn, m eð óflekkað m annorð , fjár síns ráðandi og 
að öðru  leyti þeim kostum  búnir , er þeir skyldi hafa lögum  sam kvæ m t til 
þess að reka í sínu nafní atv innu fyrirhugaðs fjelags eða til að eiga þær 
eignir, sem ljelaginu er ætlað að eignast.

5. gr.
N ú leggja s tofnendar einir eða með þeim, er kynni að hafa verið við 

undirskrift stofnsamnings stadair  eða síðar kom a til, fram  alt hlutafjeð, og m á 
þá stofna fjelagið, enda er því þá  rjett að taka til starfa jafnskjótt sem sam - 
þvktir  þess eru löglega settar og skrásetning þess hefir farið fram. Ella verður 
hlutafjelag stofnað að eins að því tiiskildu, að hlutafjeð fáist.

6. gr.
S tofnendur skulu kveðja alla þá á tund, sem lofað hafa fjárframlög-



um til fjelagsins. Á fundi þessum má setja fjelaginu samþyktir, en ekkert rná 
i þær selja, er brjóti bág við stofnsamning, nema honum sje jafnframt breytt 
í samræmi við það. Þá skal og kjósa stjórn og endurskoðendur, nema sam - 
þyktir áskilji fyrsta hluthafafundi kjör þeirra. Þeir einir eru bundnir við 
ákvarðanir fundar þessa, sem hann hefir verið boðaður, eða hafa sótt hann 
eða siðar samþykt þær. Þó er enginnn bundinn við breytingar á stofnsamn- 
ingi, nema hann hafi goldið jákvæði við þeim.

7. gr.
Nú er almenningi veittur kostur á þvi að skrifa sig fyrir hlu tum  í fje-

lagi, og skal það þá gera m eð opinberri auglvsingu (boðsbrjefi).
í  boðsbrjefi skal greina:

1. N ákvæ m t ágrip af stofnsamningi, sbr. 6. gr.
2. Ákvæði sam þykta, ef gerðar hafa verið, um  atkvæðisrjett hluthafa.
3. Hverir sje s t jó rnendur Qelags og endurskoðendur,  ef þeir hafa þegar verið 

kosnir, sbr. 6. gr.
4. Hversu mikið af hlutafje sje þegar fengið og hversu m iklu eigi að safna 

m eð þessum hætti.
5. Hver upphæ ð  hlu ta  sje og gengi.
6. Hvar og hversu lengi kostur sje að skrifa sig fyrir h lu tum  og hvaða

ákvæði sje sett þar  u m  að öðru  leyti.
7. Hvernig m eð skuli fara, ef fram kynni að verða lagt m eira  fje en ákveðið

var að safna.
8. Hvernig birta skuli á rangur af hlutafjársöfnun.
9. Hvar og hvenæ r stofnsam ningur, sam þyktir  fjelagsins og ö n n u r  skjöl sje 

til sýnis.
8. gr,

Eigi m á lengri tími en 6 m ánuðir,  talið frá dagsetningu boðsbrjefs, 
ganga til að safna því hlutafje, sem lægst er tiltekið i boðsbrjefi sam kvæ m t 7. 
gr. Innan  2 m ánaða  frá þvi er hlutafjársöfnun er lokið, skal birta árangurinn.

Ef eigi fást loforð um  framlög þess hlutafjár, er lægst var tiltekið i 
boðsbrjefi, áðu r  en áskriftarfrestur er liðinn, þá eru öll loforð um  h lu ta iram - 
lög úr gildi fallin. Og eigi er áskrifanda þá skylt að greiða að neinu leyti 
kostnað, nem a svo hafi verið tilskilið i boðsbrjefi. E f  h an n  hefir þegar greitt 
eitthvað, er það afturkræft með sparisjóðsvöxtum frá greiðsludegi.

Nú fást loforð um  framlög þess hlutaQár, er lægst var tiltekið í boðs-
brjefi, áðu r  liðinn sje áskriftarfrestur, og er þá rjett að halda áfram hluta- 
fjársöfuun 4 m ánuði h ina næstu, uns það hlutafje er fengið, er hæst var til- 
tekið í stofnsamningi.

9. gr.
Nú hefir hlutafjársöfnun tekist, og skulu þá s tofnendur eða stjórn, 

ef h ú n  hefir þegar verið skipuð, boða svo fljótt sem un t er áskrifendur til 
fundar. Á þeim fundi skal ákveða stofnun fjelagsins til hlítar. Fjelagið er þá 
Iöglega stofnað, nem a fundarm enn , er ráða  yfir helmingi hlutafjár eða meira, 
felli tillögu i þá  átt. Fer  þá  um  rjett áskrifenda sam kvæ m t 8. gr. 2. málsgr.



Nú er fjelag löglega stofnað, og skal þá setja því sam þyktir  og kjósa 
stjórn og endurskoðendur,  nem a það hafi þegar verið gert, sbr. 6. gr. Ákvæði
6. gr. gilda hjer að því leyti sem þau  eiga við.

I I I .  K a f l i .
Skrásetning hlntafjelaga.

10. gr.
Eigi m á  hlutafjelag taka til starfa fyrr en það hefir verið skrásett lög- 

um sam kvæm t. F v rr  getur það eigi he ldur öðlast rjettindi á h endur  öðrum  
m ö n n u m  með sam ningnm  nje þeir á hendar  því, sbr. þó 20. gr.

Eigi m á skrásetja hlutafjelag fyrr en:
1. Fengin eru loforð u m  framlög hlutafjár þess, er lægst var tiltekið i stofn- 

samningi, eða boðsbrjefi, ef opinbert hlu taútboð hefir verið haft.
2. Fjelagið er löglega stofnað sam kvæ m l 5. eða 9. gr.
3. F jórðungur lofaðs hlutafjár er greiddur.

T ilkynna skal fjelag til skrásetningar á m ánaðarfresti  eftir að það er 
löglega stofnað. T ilkynningarskyldan hvílir á stjórn þess.

11. gr.
Skrásetningu hlutafjelaga annast lögreglustjóri, þar  sem  heimili fjelags 

er, sbr. 13. gr. Hlutafjelög skal skrá i sjerstaka skrá (hlutafjelagaskrá). At- 
v innum álaráðherra  setur ákvæði um  skipulag hlutafjelagaskráa.

12. gr.
A tv innum álaráðherra  læ tur gera eyðublöð u n d ir  t ilkynningar til skrá- 

setningar, og skal þær allar rita á þau eyðublöð. 
í  tilkynningu skal greina:

1. Heiti fjelagsins.
2. Heimili þess og varnarþing. Ef það hefir útibú eða setur það siðar, þá 

skal einnig tilkynna það sam kvæ m t 11. gr.
3. Tilgang fjelagsins.
4. Dagsetning sam þykta  þess.
5. Full nöfn, stöðu og heimili stofnenda.
6. Full nöfn, stöðu og heimili stjórnenda og fram kvæ m darstjó ra .
7. Hver eða hverir hafa heimild til að skuldbinda  fjelagið m eð sam ningum ,

þar á meðal ef að eins tveir eða fleiri s t jó rnendur hafa þá heim ild  í
sameiningu, og hvernig undirskriftum  sje hagað.

8. Upphæð hlutafjár og greining þess í hluti.
9. Hvort hlutafjársöfnun sje lokið eða hvort h ú n  haldi áfram.

10. Hversu mikið sje greitt af hlutafje og hvenæ r það sje kræft, sem ógreitt er.
11. Hvort h lu tabrjef eigi að hljóða á nafn eða handhafa.
12. Hvort n o k k ru m  h lu tum  fylgi sjerrjettindi.
13. Hvort nokkrir  h lu thafar skuli skyldir að þola lausn á h lu tum  sinum.
14. Hvort n o kkra r  h ö m lu r  sje lagðar á meðferð hluthafa á h lu tabrjefum  sínum.



15. Ákvæði sam þykta  um  atkvæðisrjett hluthaía.
16. Hvernig boða skuli h iu lhöfum  fundi eða birta þeim aðrar  tilkynningar.

Tilkynningu skal fylgja:
a. Eftirrit af stofnsamningi með fvlgiskjölum.
b. E itirrit af boðsbrjefi, ef það hefir verið gefið út.
c. Samþy^ktir Qelagsins í 2 eintökum.
d. Sönnun fyrir þvi, að stofnendur og s t jó rnendur fullnægi lögmæltum

skilyrðum.
Þeir, sem heimilt er að rita firma, skulu syTia m eð eigin hendi, hvernig 

undirskriftum  sje hagað.
13. gr.

1 lögsagnarum dæm i, þar sem hlutafjelag setur útibú, skal einnig skrá- 
setja fjelagið. í  tilkvnningu, sem kom in skal vera til lögreglustjóra þegar úti- 
búið tekur til starfa, skal, auk  þess er í 12. gr. segir, geta þess, hver eða
hverir styri útibúi og skuldbindi fjelagið vegna þess. Ef aðalskrifstofa og útibú
er í sam a lögsagnarum dæm i skal að eins tilkvnna að útibúið sje sett og hver 
skuldbindi fjelagið vegna útibúsins.

14. gr.
Nú verður sam þyk tum  hlutafjelags breytt eða breyting verður að öðru 

leyti á þvi, sem tilkynt hefir verið til skrásetningar, og skal þá tilkynna breyt- 
inguna innan  m án að ar  frá því er hún  varð, ásam t sö nnun  fyrir lögmæti 
hennar. Eigi þarf þó að tilkynna bústaðaskifti, nem a m að u r  taki sjer bólfestu 
u tanlands. E f  hlutafjelag skiftir um  heimilisfang, skal það og eigi tilkynna, 
nem a það flytjist i annað  lögsagnarum dæm i, enda skal þá  skrásetja það  þar.

15. gr.
Fylgja skulu lögboðin gjöld tilkvnningu.
Nú van tar  greinargerð í tilkynningu um  einhver þau atriði, sem i 12.

gr. getur, eða lögboðin fylgiskjöl, eða henni er áfáll að öðru Ieyti, og skal lög-
reglustjóri þá synja skrásetningar, en birta skal h a n n  það tilkynnanda svo 
fljótt sem kostur er á. Rjett er tilkynnanda að bera  málið und ir  a tv innum ála- 
ráðherra, en heimilt er h o n u m  sam t sem áður að Ieita ú r lausnar  dóm - 
stóla um það.

16. gr.
Nú telur einhver rjetti s inum  hallað með skrásetningu hlutafjelags, og

er honum  þá rjett að bera það mál und ir  dómstóla, enda hafi h an n  birt
stjórn fjelagsins dómstefnu innan  6 m ánaða, talið frá lokum  þess m ánaðar,  er 
skrásetning fór fram. E f  aðili æskir þess, þá skal skrá kauplaust a thugasem d 
um  málsúrslit í hlutafjelagaskrá og birta síðan sam kvæ m t 17. gr.

17. gr.
Lögreglustjóri skal birta talarlaust og á kostnað tilkynnanda það, sem 

skrásett hefir verið, i Lögbirtingablaðinu. T ilkvnning skal öll sett i auglýsingu, 
en fylgiskjöl eigi.



A tvinnum álaráðherra  laetur birta í B-deild Stjórnartíðinda um  árslok 
hver, skrá  yfir allar tilkynningar, sem  auglýstar hafa verið á árinu.

18. gr.
Um firm u hlutaQelaga fer sam kvæ m t ákvæ ðum  firmalaganna.
Sama er um  varnarþing, stefnubirtingu og stefnufrest í m á lum  á hend- 

u r  fjelagi.
19. gr.

Það, sem skrásett hefir verið og birt sam kvæ m t 17. gr. 1. málsgr., 
skal telja m anni kunnugt, nem a atvik sje svo vaxin, að telja megi h an n  hvorki 
hafa haft vitneskju um  það nje að til þess verði ætlast af honum .

N ú hefir birting sam kvæ m t 17. gr. 1. málsgr. eigi fram  farið, og hefir 
tilkynningin  þá  eigi þýðingu gagnvart öðrum  en þeim, er sannanlega höfðu 
vitneskju um  hana.

I V .  K a f l i .
Um hlutafje, hlutabrjef o. fl.

20. gr.
Hver, sem hefir skrifað sig fyrir hlul, er sky ldur að greiða hann  á 

gjalddaga, sbr. þó  8. gr. 2. málsgr. E f  brestu r  verður á þessu, ber h o n u m  að 
svara 6°/o ársvöxtum  af þvi, sem eigi er rjett greitt, frá gjalddaga til greiðslu- 
dags. Stofnendur eða stjórn fjelags, ef h ú n  er skipuð fyrir gjalddaga hlutafjár, 
eru rjettir sæ kjendur þessa máls, enda m á sækja það fvrir gestarjetti á heim - 
ilisvarnarþingi fjelagsins, sbr. 3. gr. 1. tölul., 7. gr. 1. tölul. og 12. gr. 2. tölul.

N ú telur áskrifandi rjetti s ínum  hallað, og getur hann  þá höfðað mál
á h e n d u r  s tofnendum  eða stjó rnendum , ef stjórn er skipuð, með sam a hætti 
sem i 1. málsgr. segir.

21. gr.
Stjórn hlutaljelags eða stofnendur, þ a r  til er stjórn er skipuð, eða um- 

boðsm enn  þeirra gefa út bráöabirgðaskirteini fyrir greiddu hlutafje. Bráða- 
birgðaskírteini skal greina:

1. Nafn og heimili fjelags.
2. U pphæ ð hluta, er áskrifandi hefir lofað, hvað greitt sje, hvað eftir standi

og hvenæ r það megi heimta.
í*ess skal ennfrem ur geta í skírteini, ef ákveðið hefir verið:

a. Að su rau m  h lu tu m  skuli fylgja einhver forrjettindi.
b. Að blu thöfum  skuli skylt að þola lausn á h lu tum  sínum.
c. Að h ö m lu r  sje lagðar á meðferð bráðabirgðaskírteina og hlutabrjefa.

Skrá skal halda yfir bráðabirgðaskírteini sam kvæ m t 23. gr. eftir því,
sem við á.



22. gr.
Hlutabrjef má ekki gefa út fyrr eu fjelag er skrásett og hlutur að 

fullu greiddur.
1 hlutabrjefi skal greina: •

1. Nafn og heimili fjelags.
2. Upphæð hlutar.
3. Þau atriði, er í 21. gr. 2. tölul. a —c segir að því leyti sem  við á.
4. Dagsetning sam þykta .
5. Tölu (núm er)  brjefsins.

Stjórnendur skulu allir setja nöfn sín und ir  hlutabrjef. E ig inhandar- 
nöfn, að minsta kosti 3, skulu vera und ir  hverju  hlutabrjefi.

23. gr.
Stjórn fjelags skal halda skrá  yfir hlutabrjef í fram haldand i töluröð, 

og skal þ a r  g re in a :
1. Útgáfudag hvers hlutabrjefs.
2. Til handa  hverjum  hlutabrjef var útgefið, ef það var gefið út til nafn- 

greinds m anns, fjelags eða stofnunar.
3. Nafnverð brjefs,
4. Eigandaskifti, ef þau hafa verið tilkynt.
5. Sj’ning þess vegna atkvæðagreiðslu, og hver með atkvæði fari, ef h luta- 

brjef er handhafabrjef.
6. Forrjettindi er k u n n a  að fylgja brjefi, svo og ef eigandi þess skal s tanda 

að baki öðrum  hluthöfum .
7. Þær breytingar, er verða kunna á skiftum fjelags og eiganda brjefsins, 

svo sem ef ógildingardómur er fenginn á brjefi, ef ljelagið leysir brjef 
til sin o. s. frv.

24. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið að auka  hlutafje eða heimilað 

stjórninni að gera það.
25. gr.

Nú er almenningi veittur kostur á því að skrifa sig fyrir h lu tum  sam -
kvæ m t 24. gr., og skal stjórn fjelagsins þá undirrita  boðsbrjefið. í  því skal
vera greinargerð um  þau  atriði, sem í 3. gr. 5 . - 9 .  tölul. og 7. gr. 1.—9. tölul. 
segir, um  það, hvort eldri h lu thöfum  sje áskilinn forgangsrjettur til áskriftar 
og annað, sem ákveðið k an n  að hafa verið u m  hlutaQ áraukann.

Ákvæði laga þessara um  hlutafjársöfnun og skifti Ijelags og áskrifenda 
gilda eftir því sem við á.

26. gr.
H luthafafundur einn getur ákveðið m in k u n  hlutafjár.
E f hlutafje á að m inka um  helming eða m inna og n iðurfærslan  veld-

u r ’ þvi, að greiða þarf  verð hluta af eignum fjelags eða áskrifendur verða
leystir u n dan  greiðslu á lofuðum  hlutaíjárfram lögum , enda sje sú skylda ekki 
heimiluð í löglegri fjelagssamþykt, tilkyntri 12 m án n ð u m  áður  hlutafjárm inkun



sje sam þykt, þá skal stjórn fjelagsins birta i Lögbirtingablaðinu áskorun  m eð 6 
m ánaða fyrirvara  til lánardro ttna  íjelagsins um  að lýsa kröfum  s inum  áður  
frestur sá sje liðinn. Eigi m á greiða h lu thöfum  nje leysa áskrifendur u n d an  
greiðsluskyldu fyrr en skuldalýsingarfrestur er liðinn nje he ldur fyrr en viður- 
kendar  eindagaðar kröfur eru greiddar og trjrgging sett tyrir greiðslu á óein- 
döguðum  eða ósam þyktum  kröfum . X ú skilur m enn  á um  tryggingu, og 
skulu þá dóm kvadd ir  m enn  meta, enda skulu aðiljar hlíta þvi mati.

A tv innum álaráðherra  getur veitt undanþágu  frá ákvæ ðum  2. málsgr., 
enda sje sannað  að fjelagið eigi fyrir sku ldum  á því bili sem h lu tafjárm inkun 
er lokið.

Fjelagsstjórnin skal kveðja h luthafa með augljs ingu í Lögbirtingablaðinu 
og m eð árs fyrirvara til að gefa sig fram með hlutabrjef sín eða bráðabirgða- 
skírteini til þess að færa hluti n iður, taka við greiðslu þeirra eða skifta um  
hlutabrjef. Að fresti loknum  getur s tjórnin lýst þau hlu tabrjef og bráðabirgða- 
skírteini ógild, sem eigi hafa fram komið, enda skal sú ákvörðnn  þegar aug- 
lýst í Lögbirtingablaðinu. .Sá, er gefur sig fram með hlutabrjef eða bráða- 
birgðaskírteini með formrjettri heimild innan  10 ára frá lokum  fram vísunar- 
frests, fær þó greitt nafnverð þeírra. Ef draga skal út til inn lausnar ákveðna 
tölu brjefa, þá skal notarius publicus hafa eftirlit með ú tdræ ttinum , og augtysa 
skal það þegar i Lögbirtingablaðinu, hvaða brjef hafi verið út dregin. Innan  
m ánaðar  frá lokum  framvisunarfrests skal gefa út ný hlutabrjef, ef hlutafjár- 
m in k u n  gerir útgáfu þe irra  nauðsynlega.

Ef eigandaskifti verða að ógiltu, ú tdregnu eða niðurfærðu brjefi eftir 
að það hefir verið löglega auglýst, á eigandi þess að eins rjett til þess að 
taka við og kvitta fyrir fjárhæð þeirri, sem greidd kann  að verða sam kvæ m t
4. málsgr., og til að taka við n^’ju brjefi, ef því er að skifta.

N ú greiðir stjórnin eða leysir m enn  u n dan  greiðsluskyldu gagnstætt 
fy rirm æ lum  3. málsgreinar, og ábyrgjast þá s t jó rnendur einn fyrir alla og allir 
fyrir einn skuldir fjelagsins að því leyti sem því nem ur, sem greitt var  og 
leyst var u n dan  að greiða. Hluthafa er og skylt að skila þvi aftur, sem hann  
hefir við tekið og að greiða það, er hann  var leystur undan  að gjalda, gagnstætt 
ákvæ ðum  3. málsgr. Sök á h endur  s t jó rnendum  eða hluthafa má sækja fyrir 
gestarjetti á varnarþingi íjelagsins. Nú brý tu r  fjelagsstjórn fyrirmæli 3. málsgr., 
og er þá söm ábyrgð hennar  gagnvart hluthafa sem áður var mælt, enda m á 
söm u meðferð hafa á sök.

27. gr.
Ákvörðun um  m in k u n  hlutafjár skal tilkvnna til skrásetningar þegar 

eftir að h ú n  heflr verið gerð. Tilkynningu um  fram kvæ m d h lu ta fjá rm inkunar 
skal fylgja sö nnun  fyrir þvi, að svo hafi verið m eð farið sem í 26. gr. er mælt.

28. gr.
Hlutafjelag m á ekki taka h lu tabrjef sjálfs sín eða bráðabirgðaskírteini 

til tryggingar eða lána út á þau.
Eigi m á hlutafjelag eiga sjálft meira en 10°,o af greiddu hlutafje sínu, 

nem a a tv innum álaráðherra  leyfi. Árlega skal tilkynna til skrásetningar eign



fjelags i hlutabrjefum sjálfs sín, enda skal sú eign greind á sjerstökum lið í 
efnahagsreikningi þess.

Fjelagsstjórnin fer m eð atkvæði tyrir þá hluti, er í 2. málsgr. segir, 
nem a öðruvísi sje um  m ælt í sam þyktum  fjelagsins.

29. gr.
Nú glatast bráðabirgðaskírteini eða hlutabrjef, og m á  þá fá það ógilt 

m eð dóm i lögum sam kvæm t.
Ef hlutabrjef eða bráðabirgðaskírteini skem m ist, en þó verður eigi 

vilst um  tölu skjalsins og efni, getur handhafi fengið nýtt brjef i staðinn á 
sinn kostnað, enda skili h an n  þvi, sem skem t var.

V. K a f l i .
Um stjórn hlutafjelaga, hluthafafundi o. ft.

30. gr.
H luthafafundur hefir æðsta vald i m álefnum  fjelags m eð þeim hætti, 

sem lög ákveða og sam þyktir  þess.
Halda skal reglulegan hlutbafafund einu sinni ár  hvert (ársfund). Þar  

að auki getur fjelagsstjórn boðað til h lu thafafundar (aukafundar)  hvenæ r sem 
henni þykir þess þörf. E n n frem u r  er stjórn skylt að boða til aukafundar,  ef 
hluthafar, sem ráða  yfir fimtungi hlutafjár, nem a öðruvísi segi i sam þyklum , 
krefjast þess skriflega og greina fundarefni. Nú hefir stjórn ekki boðað  fund 
innan  14 daga eftir að henni barst krafan. og geta h lu thafar þá sjálfir gert það. 

Dagskrá skal jafnan greina í fundarboði.
Á ársfundi skal ávalt leggja fram endurskoðaða reikninga fjelags fyrir 

um liðið reikningsár og taka ákvörðun um þá. Þá skal og kjósa stjórn, 3 menn 
eða fleiri, og 2 eða fleiri endurskoðendur reikninga fjelagsins.

31. gr.
Hluthafafundir eru lögmætir, ef 3 h lu thafar hið fæsta eða um boðs- 

m enn  þeirra  sækja fund, nem a sam þyktir  fjelags mæli öðruvisi.
Afl atkvæða ræ ð u r  á h lu thafafundum , nem a öðruvísi sje kveðið á í 

sam þyktum . Saraþykki allra h luthafa þart þó til þess:
a. Að skylda bluthafa til þess að leggja fram  fje eða annað  í fjelagsþarfir 

fram yfir skuldbindingar sínar.
b. Að skylda h luthafa til að þola Iausn á h lu tum  s ínum  að einhverju 

leyti eða öllu, nem a fjelagi sje slitið eða hlutafje löglega fært niður.
c. Að tak m ark a  heimild m an n a  til m eðferðar á h lu íum  sínum .
d. Að ákveða, að áskrifendur hafi fyrirgert rjetti s ínum  til þess að fá hluti 

fyrir það að greiðsludráttur hefir orðið af þeirra  hendi á nokkrum  
hluta þess, sem þeir hafa lofað.

e. Að breyta tilgangi fjelagsins að verulegu leyti.



f. Að breyta ákvæ ðum  sam þyktanna  um  atkvæðisrjett, um  forrjettindi
sem h lu tum  i fjelaginu fylgja eða hlutdeild m an n a  í því eða jafnrjetíi
h lu thata  sín á milli, enda sje slíkt eigi áskilið í stofnsamningi.

32. gr.
Engan  m á kjósa í stjórn hlutafjelags, nem a hann  eigi hlut í fjelaginu, 

sje lögráður, hafi óflekkað m annorð , sje fjár sins ráðandi og fullnægi Iög- 
m æ ltum  skilyrðum  til þess að reka í sínu nafni þá a tvinnu, sem fjelagið rek- 
u r  eða ætlar að reka, og til þess að mega eiga þæ r eignir, sem fjelagið á eða 
ætlar að eignast.

Fjelagsstjórn fer með málefni fjelagsins milli hluthafafunda. H ún ræð- 
ur  fram kvæ m darstjó ra  einn eða fleiri, hefir um sjón með rekstri a tv innunnar,  
gerir reikningsskil og sku ldb indur fjelagið, all sam kvæ m t lögum og sam- 
þyk tum  fjelagsins.

33. gr.
Gera skal reikning yfir tek jur og gjöld hlutafjelags ár hvert og efna- 

hagsreiknig svo tímanlega, að h a n n  verði endurskoðaður  áðu r  en ársfundur 
er haldinn.

H luthöfum  m á að eins úth lu ta  þeim hreinágóða, sem eftir verður, 
þegar afskrifað hefir verið og lagt til h liðar svo mikið, sem i sam þyktum  fje- 
lags greinir, og eftir að unn inn  er upp  reikningshalli, er vera kann  frá 
fyrra ári.

Ef fjelag á sjóð eða sjóði, ætlaða til að vinna upp tap, má nota þá til 
þess, enda þótt tekjuafgangur verði á reikningsárinu.

34. gr.
E n d u rskoðen d u r m ega ekki vera í stjórn fjelagsins. Þeir sku lu  vera 

lögráðir, m eð óflekkað m annorð og fjár sín s ráðandi. Þ eim  er skylt að san n -  
prófa' það, að reik n in gun u m  beri sam an við bækur fjelagsins, enda eiga þeir 
aðgang að ö llu m  bókum  og skjölum  fjelagsins, og er stjórn þess skylt að veita  
þ eim  allar upplýsingar, sem  þeim  eru nauðsyn legar til starfa síns.

35. gr.
N ú fellir á rsfundur tillögu um  að sam þvkkja  reikninga, og getur hann  

þá þegar ákveðið, að ný endurskoðun  skuli fram  fara og hverir  skuli frnm- 
kvæ m a hana. Að þeirri endurskoðun  lokinni skal boða lil h lu thafa lundar af 
nýju, og skal hann  taka ákvörðun  um  reikningana.

Aðalniðurslöðu reikninga á r  hvert skal tilkynna til hlutafjelagaskrár 
og skrásetja.

36. gr.
í sam þyktum  fjelags skal greina:

1. Nafn fjelags og heimili.
2. Tilgang þess.
3. Hlulafje og skifting þess 1 hluti, og, ef því er að skifta, um  skyldu hlut- 

hafa til að þola lausn á hlutura, ákvæði um  forrjettindahluti, hvort hluta-



brjef skuli hljöða á nafn og hvort h ö m lu r  sje lagðar á meðferð hluthafa 
á þeim.

4. Reikningagerð og skifting arðs.
5. Um stjórn fjelagsins.
6. Um fram kvæ m darstjó ra  og sk ipun  hans eða þeirra.
7. Um endurskoðendur.
8. Um tilkynningar til fjelaga, hluthafafundi, atkvæðisrjett h luthafa og fund- 

arsköp.
9. Um fjelagsslit.

10. Hvernig sam þyktum  megi breyta.
37. gr.

Nú telur hluthafi ályktun h lu thafafundar ólögmæta, og er h o n u m  þá 
rjett að krefjast þess, að h ú n  verði ónýtt með dómi, en birt skal h an n  hafa 
dómstefnu fyrir s tjóin  fjelags innan  3 m ánaða  eítir að ályktun var gerð. Dóms- 
úrslit skal stjórnin þegar t ilkynna til skrásetningar hvort sem dóm i hefir verið 
áfrýjað eða ekki.

Ákvæði 1. málsgr. um  m álshöfðunarfrest gildir ekki um  ákvarðanir 
h lu thafafundar sam kvæ m t 31. gr. 2. málsgr. a —f.

V I .  K a f l i .
Um fjelagsslit o. fl.

38. gr.
Slíta skal hlutafjelagi, ef h lu thafar verða færri en 3, nem a ú r  sje bætt 

innan 3 m ánaða eftir að fjelagsstjórn fjekk vitneskju um  þetta. E f fjelagi er 
haldið áfram að þessum fresti liðnum , ábyrgjast þeir, er vísir v itendur um  
ástandið, gerðu sam an  sam ning íyrir hön d  fjelags, allir fyrir einn og einn 
fyrir alla efndir hans, auk  fjelagsins.

Jafnskjótt sem fjelagsstjórn kemst að rau n  um, að svo er ástatt, sem i
1. málsgr segir, ber henni að kveðja til h lu thatafundar. Skal þá taka ákvörð- 
un um  fjelagsslit eða breylingar til að kom a fjelaginu í löglegt horf. E f  eigi 
hefir verið ú r  bætt eða skilanefnd kosin á þeim tíma sem fyrir segir,1 eða fje- 
lagsbú fengið skittarjetti til meðferðar, skal stjórnin fá skiftarjetti fjelagsbúið i 
h endur  til opinberra  skifta.

Ákvæði greinar þessarar eiga þó ekki við, ef annað  fjelag, eða ö n n u r  
fjelög, sem lög þessi taka til, verður eigandi að öllum hlutabrjefum  fjelagsins, 
en í gjalddaga eru þá þegar fallnar allar kröfur á h endur  fjelagi, er ren n u r  
þannig sam an  við annað  fjelag.

39. gr.
H luthafafundur einn getur ákveðið fjelagsslit, nem a fjelag megi ekki 

halda áfram  eða bú þess sje tekið til gjaldþrotaskifta. H lu thafafundur getur 
annaðhvort afhent fjelagsbúið skiftarjetti til m eðferðar eða kosið einn m an n  
eða ileiri (skilanetnd) til þess að fara m eð m ál fjelagsins m eðan  á fjelagsslit-



um stendur, og löggildir d ó m sm álaráðherra  skilanefndarm enn. Skilanefnd 
k em u r  í stað stjórnar fjelagsins og hefir sam skonar  vald og skyldur, að því 
leyti sem við á, en sett getur h lu thafafundur  þá frá s tarfanum  hvenæ r sem er. 
Meðan skilanefnd stjó rnar fjelagi, gilda reglur laga þessara u m  hluthafafundi, 
reikningsskil og endurskoðun.

Skilanefnd skal ja fnan  fullum stöfum setja það orð m eð nöfnum  sín- 
um , er h ú n  undirr ita r  fyrir hön d  fjelagsins.

40. gr.
Skilanefnd skal þegar gera efnahagsreikning fjelagsins, og reikningsskil 

síðan ár hvert, uns störfum  h en n ar  er lokið. Þó m á efnahagsreikningur bíða, 
ef liðnir eru m eira en 6 m ánuð ir  af yfirstandandi reikningsári þegar h ú n  
tekur við, til loka þess reikningsárs.

41. gr.
Skilanefnd skal birta áskorun  til sk u ld h e im tu m an n a  fjelagsins um að 

l}Tsa kröfum  sinum  fyrir henni, m eð sam a hætti og söm u  verkun  sem i 22. 
gr. skiftalaga nr. 3, 12. apríl 1878, og 10. gr. 1. málsgr. og 13, gr. laga nr, 14,
20. okt. 1905, segir.

Um rjettindi sku ldhe im tum anna , og hluthafa, um eigandaskifti að 
h lutabrjefum  og ábyrgð skilanefndar og hluthafa skal fara eftir 26. gr. 2 —5. 
málsgr., eftir því, sem við á.

Þegar skuldir  eru greiddar eða trygging sett og h lu thafafundur hefir 
sam þykt fullnaðarreikninga skilanefndar, m á greiða h lu thöfum  það, sem skuld- 
laust kann  að verða eftir.

Ágreining um  skuldakröfur  og um skiftingu fjelagseigna með hlu thöfum  
má bera und ir  skiftarjett þann , er átt hefði að fara m eð bú fjelagsins, ef það 
hefði verið tekið til opinberra skifta.

Skilanefnd ber að afhenda bæ kur fjelagsins á Þjóðskjalasafnið, og skal 
geym a þær þar að m insta kosti 10 ár eftir að fjelagsslitum  er lok ið.

42. gr.
H luthafafundur einn geíur ákveðið að afsala öðru  hlutafjelagi öllum 

eiguin sínum eða sam einast þvi. T ilkynna skal ákvörðun  um  þetta til skrá- 
setningar innan  viku, og þegar ákvörðun in  er fram kvæ m d, þá skal og tilkynna 
það lögum þessum  sam kvæm t. Að öðru  levtí skal með fara sam kvæ m t 39— 
41. gr. svo sem við á.

13. gr.
Nú er ákveðið að m inka hlutafje fjelags um  m eira en helming, og 

skal þá fara eftir fyririnælum  39,—41. gr. eftir þvi sem við á.
44. gr.

Stjórn hlutafjelags er rjett og skylt að framselja bú  þess til g jaldþrota- 
skífta með sam a hætti sem einstakur m að u r  getur gert eða skal gera það um  
bú sitt. Á henni hvíla sam svarandi sky ldur til þess að veita skiftarjetti upplýs-



ingar um  búið sem einstökum  m ö n n u m , enda liggur sam a við, ef út af 
er brugðið.

Skiftarjettur skal tilkynna til skrásetningar u p p h a f  og lok gjaldþrotaskifta.

V I I .  K a t l i .
Um erlend hlutafjelög.

45. gr.
Hlutafjelög, sem heimili eiga erlendis og lögleg eru sam kvæ m t þar- 

landslögum, mega starfa hjer á landi und ir  sam svarandi sk ilyrðum  sem ann- 
ara rikja þegnar eða m enn  heimilisfastir erlendis.

Þá starfar erlent hlutafjelag hjer, ef það hefir hjer skrifstofu eða at- 
vinnustöð hvers kyns sem er, þ a r  á meðal til þess að safna tilboðum  (agentur).

46. gr.
Eigi m á erlent hlulafjelag taka til starfa fyrr en það er skrásett h jer á 

landi þar sem bækistöð þess, sbr. 45. gr. 2. málsgr., er, og ef í fleiri lög- 
s agnarum dæ m um  eru, þá  í hverju  þeirra áður en fjelagið hefur starf sitt þar. 
Um tilkynning til skrásetningar fer svo sem við á eftir 12. gr. 1. málsgr. 1.—
4. og 6.—16. tölul. og 2. málsgr. c-lið. T ilkynningu skal enn frem ur fylgja:

1. Vottorð þ a r  u m  bæ rs  em bæ ttism anns, staðfest af ræ ðism anni, u m  að fje- 
lagið sje löglegt sam kvæ m t þarlandslögum  og eigi þar  heimilisfang.

2. Yfirlýsing frá stjórn fjelagsíns, staðfest af notarius publicus, um  að fjelagið 
undirgangist, að skifti þess hér fari eftir islenskum lögum, að um boðs- 
m að u r  þess hjer sje bæ r um  að sættast á þau  hjer og svara til sakar 
vegna þeirra skifta fyrir islenskum dómstólum.

3. E inkaum boð  handa  m anni, e inum  eða fleirum til þess að fara m eð málefni 
fjelagsins hjer á landi, og fullnægi u m boðsm aður  lögm æ ltum  skilyrðum  
til þess að reka a tv innu fjelagsins hjer í sjálfs sin nafni.

4. Skilríki fyrir því, að Qelagið eigi hjer eignir eigi m inna  en 10 þúsund króna 
virði til tryggingar greiðslu þeirra skulda, er fjelagið k an n  að kom ast i 
vegna starfa sinna hjer, svo og skýrslu um hvernig verðm æti þeirra eigna 
er ákveðið, ef þær eru eigi í peningum.

47. gr.
E f  erlent fjelag byrja r  störf h jer á landi án þess það sje löglega til- 

kynt til skrásetningar, ábyrgjast þeir, sem hjer k o m a  fram  fyrir þess hönd, 
einn fyrir alla og allir fyrir einn skuldir  þær, sem hjer verða til vegna starfsins*

48. gr.
U m boðsm anni erlends fjelags ber að tilkynna til skrásetn ingar allar 

breytingar á einhverju þvi, sem skrásett hefir verið, sbr. 14. gr. Reikninga 
starfsem innar hjer, sbr. 33. gr., skal senda lögreglustjóra til skrásetningar 3 
m án u ð u m  eftir lok reikningsárs hvers.



49. gr.
Sá eða þeir, sem skuldbinda  erlent fjelag hjer, skulu  við undirskriít 

sína nefna hlutafjelagið fullu nafni og heimili þess. Og ef fjelag er und ir  for- 
ræði skilanefndar, þá skal þess einnig geta.

50. gr.
N ú san n a r  sku ld h e im tu m að u r  með aðfarargerð, að erlent fjelag, sem 

starfar hjer á landi, á hjer eigi nægar eignir til þess að greiða kröfu hans, 
og skal þá afmá fjelagið ú r  hlutafjelagaskrám hjer, ef h an n  krefst þess, og 
auglýsa það þegar í Lögbirtingablaðinu, enda  m á eigi f}rr r  skrásetja fjelagið 
hjer aftur en skuldin er greidd eða sam þykki sk u ld h e im tu m an n s  k em u r  til.

51. gr.
E f erlent fjelag verður gja ldþrota , er um bo ð sm an n i þess hjer skylt að 

tilkynna þetta þegar er h a n n  veit um  það til h lu thafaskrár  og skiftarjettar 
þar  sem fjelagið starfar hjer. Ella b ak ar  hann , eða þeir ef fleiri eru, sjer 
ábyrgð á skuldum , sem eftir það verða til vegna a tv in n u n n ar  hjer, sam- 
kvæm t 47. gr.

V I I I .  K a f l i .
Ákvœ ði um  refsingar o. fl.

52. gr.
Nú vanrækja stofnendur, stjó rnendur, skilanefnd eða um boðsm enn  

erlendra hlutafjelaga að inna af hendi skylduverk sín sam kvæ m t lögum þess- 
um , sam þyk tum  ijelagsins eða ályktun hluthafafundar, og getur þá atvinn-u- 
m á la ráð h erra  boðið þeim, að viðlagðri ákveðinni dagsekt eða vikusekt, sem 
taka m á lögtaki, að inna  verkið af höndum . E n  rjett er þeim, sem sektaður 
er, að bera  lögmæti sk ipunar  ráðherra  und ir  dóm stóla innan  m ánaðar  frá 
birtingu skipunar. Mál það m á höfða á h en d u r  ráðherra  fyrir gestarjetti á 
varnarþingi fjelags, sbr. 18. gr. 2. málsgr. og 46. gr. 2. tölul.

53. gr.
Það varðar  stofnendur, stjórnendur, sk ilanefndarm enn  og um boðs- 

m enn  erlendra fjelaga hjer, sektum  eða fangelsi, sbr. 26. gr. a lm ennra  hegn- 
ingarlaga 25. júni 1869, enda sje verkið ekki svo vaxið, að þyngri refsing sje 
lögmælt, ef þe ir :

1. H erm a vísvitandi rangt eða villandi í boðsbrjefi, skýrslum, reikningum , 
auglýsingum eða yfirlýsingum til h lu thafafundar eða an n ara  fo rráðam anna 
fjelags eða í tilk^mningu til hlutafjelagaskrár.

2. Brjóta vísvitandi ákvæði laga þessara um  útgáfu hlutabrjefa eða bráða- 
birgðaskirteina, u m  greiðslu arðs eða endurgreiðslu hluta.



54. gr.
Það varðar sek tum  alt að 2000 kr., ef þeir er í 53. gr. segir:

1. Gerast sekir af stórfeldu gáleysi um  bro t þau, er í 53. gr. segir, eða
2. H erm a vísvitandi rangt eða villandi, en án  þess, að 53. gr. eða ö n n u r  lög 

taki þar til, í skjölum, viðskiftabrjefum, um burðarb r je fum  eða tilkynning- 
u m  um  efnahag eða eignir fjelags þess, er þeir stýra eða fara m eð um boð 
þess, sbr. 46. gr. 3. tölul.

55. gr.
Sá, er vanræ kir tilkynningar til blutafjelagaskrár lögum þessum  sam - 

kvæmt, skal sæta sektum  alt að 1000 k rónum .
56. gr.

Hluthafi, sem þyggur fje til þess að neyta ekki atkvæðisrjettar síns 
eða greiða atkvæði íjelaginu í óhag, sætir sektum , nem a verkið sje svo vaxið, 
að þyngri refsing sje lögmælt.

57. gr.
S tjórnendur, sk ilanefndarm enn eða u m boðsm enn  erlendra  fjelaga sæta 

sektum, ef þeir vanræ kja  verulega starf sitt í þarfir fjelagsins eða gera ráð- 
stafanir gegn betri v itund fjelaginu i óhag, enda Iiggi eigi þyngri refsing við 
sam kvæ m t öð rum  lögum.

• 58. gr.
Sektir sam kvæ m t lögum þessum renna í ríkissjóð.
Með mál út af brotum  þeim, er í 5 3 . -5 7 .  gr. segir, skal fara sem al- 

m enn  lögreglumál.
59. gr.

Hlutafjelög, stofnuð áður lög þessi öðlast gildi, svo og erlend fjelög, er 
starfa hjer, skulu tilkj'nt til skrásetningar fyrir 1. jú lí  1922. í tilkynningu skal 
vera greinargerð sam kvæ m t 12. gr. 1. málsgr. 1.—4. og 6.—16. tölul. og 3. 
málsgr. og 13. gr., ef því er að skifta, og 46. gr. Svo skulu tilkynningu og 
fylgja skjöl þau, er i 12. gr. 2. málsgr. c og d getur, að því leyti sem við á.

F rá  því er fjelag sam kvæ m t 1. málsgr. er skrásett, skal fara eftir fyr- 
m æ lum  1., 2., 11. og 13.—58. gr. laga þessara eftir því, sem við á. N ú full- 
nægir stjórn fjelags ekki ákvæ ðum  32. gr. 1. málsgr. eða um boðsm aður  fyrir- 
m æ lum  46. gr. 3. tölul., og getur a tv innum ála ráðherra  veitt alt að 2 ára frest 
til þess að kom a m álinu í löglegt horf.

N ú er fjelag ekki tilkvnt á ð u r  frestur sá, er í 1. málsgr. segir, er lið- 
inn  eða máli eigi kom ið í löglegt horf  sam kvæ m t 2. málsgr. 2. málslið, og 
skal þá slíta fjelaginu eða stryka erlent félag út af hlutafjelagaskrám. E f lög- 
reglustjóri synjar skrásetningar eða ágreiningur er um  hæfileika stjórnenda eða 
um boðsm anns, m á bera  málið undir  a tv innum álaráðherra  og dómstóla. Nú 
skýtur aðili ákvörðun  lögreglustjóra til ráðherra  eða dóm stóla innan  2 m án- 
aða eftir að hún  varð h o n u m  kunn og ákvörðun in  verður staðfest, og skal



þá eigi slíta fjelagi eða stryka það af sk rá  ef aðili bætir ua i  það, er áfátt var, 
innan  4 m ánaða  frá dagsetning ú rsku rðar ráðherra  eða uppsögu tu llnaðardóm s 
í naálinu. E f  aðili vill eigí una úrskurð i ráðherra ,  getur h a n n  skotið málinu 
til dóm stóla in n an  2 m ánaða  frá dagsetningu úrskurða , og ef þ a r  ve rður sam a 
niðurstaða, fer um  fjelagsslit og ú ts trykun  af skrá sem áð u r  segir.

Mál ú t af þeim atriðum , er hjer segir, skal höfða á h en d u r  lögreglu- 
stjóra fyrir gestarjetti á varnarþingi fjelags eða starfstöðvar sbr. 46. gr.

Nú er fjelagi eigi sliíið svo sem boðið er í þessari grein, og skal þá
fara svo sem i 38. gr. 1. og 2. málsgr. 2. málslið og 47. gr. segir.

60. gr.
Gjöld fyrir störf þau, er lögreglustjórum eru falin í lögum þessum, 

renna i ríkíssjóð, og eru þau  sem  hjer segir:
Fyrir  að taka við og skrásetja tilkynningu um  fjelag, sem eigi heflr

verið skrásett á ð u r , ........................................................................................................  30 kr.
Fyrir  tilkynningu og skrásetningu útibús og starfstöðvar erlendra

fjelaga greiðist .................................................................................................................  20 —
F y rir  að taka við og skrásetja breytingar á eða viðauka við

það, sem  áð u r  hefir verið s k r á s e t t   15 —
Fyrir  eftirrit ú r  hlutaQelagaskrá greiðist lögreglustjóra sam kvæ m t 10. 

gr. laga nr. 64, 14. nóv. 1917, l. málsgr., og fyrir m unnlegar skjTrslu r  u m  ein- 
stakt hlutafjelag 2 kr. •

Heimilt er ö llum  yfirvöldum að krefjast ókeypis eftirrits eða m u n n -  
legrar skýrslu u m  einstök atriði ú r  hlutafjelagaskrá.

61. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan . 1922.
F rá  sam a tím a eru ú r  gildi n u m in  ákvæði laga nr. 42, 13. nóv. 1903, 

um  tilkynningar og skrásetning hlutafjelaga þeirra, sem lög þessi taka til, svo 
og ákvæði 36. gr. söm u laga um  gjöld fyrir skrásetningu o. fl. þessara Qelaga.

A t h u g a s e m d i r  u m  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .
Fjelög m eð sam skonar  skipulagi, sem nú er á hlutaijelögum, hafa fyrir 

löngu verið stofnuð. Fyrsta þesskyns félag telja m enn  G enuabankann  (stofn- 
settur 1407). Á 17. öld er þó fyrst verulegur sk riður kom inn  á þessar fjelaga- 
m yndan ir .  E ru  þá m örg  slík fjelög stofnuð i Englandi, F rakklandi, Hollandi 
og víðar. f*á er og farið að stofna. hlutafjelög á N orðurlöndum . í  D anm örk  er 
fyrsta ljelagið stofnað 1616 (Austur-Indíafélagið). Nú eru hlutafjelög orðin 
afaralgeng i öllum m enn ingarlöndum  svo sem kunnug t er, jafnvel svo algeng, 
að nú  á dögum  ráðast einstaklingar sjaldnast í fyrirtæki, sem mikils fjár þarf



til eða mikil áhætta fylgir, nem a með því m óti að stofna hlutafjelag og láta 
það annast fyrirtækið. Aðalkostur og aðalkjarni hlutafjelags-skipulagsins er, 
sem kunnugt er, sá, að m en n  leggja í fjelagsskapinn ákveðna tjárhæð og 
ábyrgjast ekki vegna þeirrar h lu ttöku  skuldir  fjelagsins t ra m a r  en h lu tu r  þeirra 
í því h rö k k u r  til. Þeir eru  með öðrum  orðum  lausir allra m ála að því leyti, 
þegar þeir hata efnt loforð sín u m  ákveðin Qárframlög (hlu ti)  til fjelagsins. 
Þetta er auðvitað mjög mikill kostur frá sjónarm iði h lu ttakenda (hluthafa). 
Og frá s jönarm iði alm ennings m á einnig telja það m ik inn  kost, þvi að fyrir 
þetta skipulag verður oft kleift að kom a á fót þarflegum fyrirtækjum , e inkum  
stórfyrirtækjum, sem illkleift og oft ókleift væri að fá einstaka m enn  til að 
ráðast i, ef þeir æ ttu að ábyrgjast skuldir fyrirtækisins m eð öllum eignum 
sínum . E f  eigi væri sú leið, að stofna hlutafjelög, m u n d i  því oft eigi fást 
nægilegt fjármagn til stórfyrirtækja. Þá er það fje, sem lagt er til kaupa  á 
h lu tum  i hlutafjelögum, hvergi næ rr i  svo bundið  sem það fje, er m enn  leggja 
i fjelag m eð nafngreindum  m anni eða m ö n n u m , þ a r  sem hver ber fulla skulda- 
ábyrgð. Þá getur hver einstakur fjelagi ekki sett eða afhent með öðrum  hætti 
sinn hlu ta  i fyrirtækinu, nem a h inn  eða h in ir  sam þykki. E n  h lu tabrjef m á  
selja og veðsetja, nem a sjerstakt b an n  sje við því lagt. Sú sala skiftir eigi 
máli um  tilvist fjelagsins.

Það er því einsætt, að hlutafjelög geta verið til stórgagns, beinlínis til
m estu þjóðþrifa. Og fer því fjarri, að ástæða sje til þess að am ast við þeirri
fjelagsskipun, svo lengi sem einstaklingar þjóðfjelags hafa frumkvæðisrjeft og 
starfrækslurjett til fyrirtækja í nafni sjálfra sín. E n  heim ild þá, sem venjan 
og löggjöfm hefir helgað til þess að stofna hlutafjelög og starfa með þeim, 
hefir einatt verið notuð í öðru  skyni en löglegt er, enda töluverð hætta á þvi, 
að það verði gert. Hafa s tu n d u m  stórfeldir fjeglæfrar verið fram dir  í sam bandi 
við hlutafjelög, m enn  bæði gintir til að leggja fram  fje (»kaupa hluti«) í fjelög 
og kaupa  h lu tabrjef í fjelögum, sem þegar hafa verið stofnuð. E n n frem u r er oft 
hætta á þvi, að m enn  sje fengnir til viðskifta við fjelagið á an n an  veg með villandi 
eða röngum  skýTrslum  um  hag þess. Það er þvi mjög mikils vert, að svo sje 
um  h n ú tan a  búið af hálfu löggjafarvalds, að allir þeir, sem m eð einhverjum  
hætti skifta við slikt fjelag eða leggja fje i það o. s. frv., eigi þess kost, að
kynna sjer með auðveldum  hætti hag fjelagsins, að rjett sje sagt til um  arð-
semi af a tv innu þess, fram kvæ m anle ik  þess, sem fjelagið ætlar að fást við o. 
s. frv. Það er e inkum  hlutverk hlutafjelagalöggjafar að vernda a lm enning að 
þessu leyti. E n  vitanlega verður líka að taka hitt til greina, að gera m ö n n u m  
eigi óþarfa óþægindi eða leggja óþarfar tá lm an ir  í veg fyrir stofnun hlutaQe- 
laga og starfsemi.

Hjer á landi hafa á siðasta m annsald ri  verið slofnuð tiltölulega mjög 
m örg hlutafjelög, enda fjölgar þeim  nú óðum , svo að segja daglega. E n  löggjöf 
landsins er mjög fátæk af ákvæ ðum  um  hlutafjelög. Þau eru stofnuð og þau  
starfa að m estu  eftir þeim  reglum, sem leiða m á  af a lm en n u m  grundvallar-  
reglum löggjafarinnar og eftir þeim iy r irm y n d u m  sem þektar eru frá öð ru m  
löndum . Löggjöfm islenska geymir að eins reglur, tiltölulega nýjar, um  firma 
og skrásetningu ým sra  tegunda hlutafjelaga, sbr. lög. nr. 42, 13. nóv. 1903, og 
fyrirmæli, dreifð hingað og þangað í lögum, þ a r  sem ýmist eru fyrirmæli um  
einstakar tegundir hlutafjelaga, sbr. t. d. lög nr. 35, 27. sept. 1901, lög nr. 53,



30. nóv. 1914 og lög nr. 63, 69 og 70, 28. nóv. 1919, 1. gr. eða bygt er á til- 
vist og tilvistarrjetti þeirra, sbr. t. d. fjárl. 1920—1921 13. gr. C.

N ágrannaþjóðir vorar  hafa bálkað (»kodificerað«) hlutafjelagslög sín. 
Svíar gerðu það 1895 og siðan 1910, N o rð m en n  1910 og D anir 1917. Hafa þeir 
haft lög Þjóðverja um  hlutafjelög að 57m su til fyrirm yndar. E n n  sem kom ið er, 
höfum  vjer mest skifti við N orðurlandabúa ,  og þá fyrst og fremst Dani, enda 
er löggjöf vor öll líkust löggjöf N orðurlanda ,  sú er fjallar um  viðskifti, svo 
sem vixillögin, tjekkalögin, viðskiftalögin o. fl. f*ví virðist hentast að laga 
hlutafjelagslög vor eftir lögum N orðurlanda , að þvi leyti sem íslenskir stað- 
hættir eða ö n n u r  ákvæði í löggjöf vorri — eða ákvæ ðaskortur — varna þess ekki.

Neðri deild Alþingis sam þykti 18. júli 1914 tillögu til þ ingsályktunar 
um  »að skora á lartdssjórnina að undirbúa og leggja jgrir  nœsta Alþingi 
frum varp  til laga um  hlutafjelög . . .« Þetta hefir ekki orðið vegna ým sra  
ástæðna fyrr en nú. E n  það virðist rjett að setja nú  lög u m  hlutafjelög, og 
því er þetta frum varp  gert.

Að öðru  leyti m á  vísa til a thugasem da um  einstaka kafla og einstakar 
greinar frumvarpsins.

U m  I. k a f l a .
Þ að  er ekki ástæða, f rem ur hjer en annarstaðar, til þess að láta ákvæði 

hlutafjelagslaganna taka til allra fjelaga, sem stofnuð eru  og starfa m eð skipu- 
lagi hlutafjelaga. Þess vegna er nauðsyn  á þvi að greina það, til hverra  hluta- 
fjelaga lögin skuli ná. Með líkum  hætti sem annars taðar  er ætlast til þess, að 
lögin taki til allra hlutafjelaga, sem slofnuð eru  og starfa i gróðaskgni, enda 
sje arði skift m eðal fjelaga. Lögin eiga því ekki við hlutafjelög, sem hafa 
annað  m arkm ið , svo sem m annúðarstarfsem i og líknar, enda sje arði eigi, þótt 
einhver yrði, skift með fjelögum. Auðvitað getur það s tu n d u m  orkað tvímælis, 
hvort slíkt fjelag eigi und ir  lögin, t. d. íjelag stofnað til þess að kaupa  og 
halda skóla, en f)elagar eiga þó að fá sparisjóðsvöxtu af h lu tu m  sínum , en 
aldrei meira.

E n n f re m u r  eru  ým s framleiðslufjelög og kaupfjelög undanþegin  lög- 
unum , eins og lika er annars taðar  gert og m eð l ikum  hætti. F ram lög  hvers 
til þessara Qelaga m u n u  venjulega vera tiltölulega lítil og áhæ tta  fjelaga þvi 
ekki mikil. t*egar slikur tjelagsskapur hefir víðtækara starfsvið en að afla fje- 
lögum s ínum  nauðsynja eða að kom a nauðsyn jum  þeirra  e inna i verð, t. d. 
he ldur sö lubúð fyrir a lm enning eða kaup ir  af almenningi, þá hlítir h an n  þar  
á m óti fy rirm æ lum  hlutaíjelagslaganna, svo og þegar arði er skift i hlutfalli 
við hluti í fjelaginu að einhverju leyti eða öllu. E n d a  er starfsemi fjelagsins 
þá  orðin  slík sem venjulegra verslunarhlutafjelaga eða an n ara  a tv innu- 
hlutafjelaga.

Eins og fyrr var getið, hafa gildandi lög einstök ákvæði að geym a um  
sjerstakar tegundir hlutaQelaga, og eru  þau ákvæði látiu haldast. E n  að því 
leyti sem sjerákvæði þessi ná  ekki til, þá gilda einnig fyrirmæli hlutaljelags- 
laganna um  þau  fjelög. Þvi haldast fyrirmæli laga nr. 35, 27. sept. 1901, 2. og
3. gr., lög nr. 53, 30. nóv. 1914, lög nr. 44, 3. nóv. 1915, ef sparisjóður er hluta- 
fjelag, lög nr. 63, 69 og 70, 28. nóv. 1919, 1. gr. 4. tölul. að því leyti sem þau



varða hlutafjelög. Sam a er auðvitað um  Islandsbanka, lög nr. 66, 10. nóv. 1905, 
og vátryggingarfjelög, sbr. lög nr. 62, 22. nóv. 1913.

2. gr. á auðvitað ekki að m erk ja  það, að hlutafjelögum, sem eigi hníga 
undir  þessi lög, sje ekki jafnrje tt og skylt að hafa orðið »hlutaíjelag« eða 
skam m stö íun  þess í heiti sinu. Ákvæði gre inarinnar m erk ir  það eitt, að önnur  
fjelög megi ekki kalla sig hlutatjelög og að öllum  hlutafjelögum sje skylt og 
rjett að nefna sig því nafni. Sbr. og firmal. 9. gr. 4. málsgr.

U m  I I .  k a f l a .
Það er nýmæli í löggjöf vorri, að setja ákveðnar reglur um  stofnun 

hlutafjelaga. Þ au  ákvæði eru í hlutafjelagalögum m argra  an n ara  þjóða og 
miða til þess að tryggja hag þeirra, sem k y n n u  að vilja Ieggja Qe i fjelagið, til 
þess að þeir viti eða geti átt skjótan kost á því, að hverju þeir eiga að ganga 
og að un d irm ál og prettir  verði síður hafðir við þá.

Um 3. gr.
Hjer segir, hvað vera skuli í stofnsamningi hlutafjelags. E ru  ákvæði 

þessarar greinar fyrst og fremst til tryggingar þeim, sem kynni að vilja gjörast 
hluthafar. E ru  þau  væntanlega sjálfsögð og auðskilin. Um 9. tölul. skal þess 
þó sjerstaklega getið, að það er eigi ótítt, að kaupsýslum enn  eða aðrir  at- 
v innurekendur m ynda  hlutafjelag m eð það fyrir augum  að fjelagið skuli kaupa  
atvinnu hans, t. d. verslunarhús, lóðir, fyrirliggjandi vörubirgðir, ú tistandandi 
skuldir o. s. frv. Auk þess áskilur seljandi sjer oft fram kvæ m dastjórastöðu  
hjá fjelaginu. Þetta getur auðvitað oft verið fullkomlega rjettmætt. Eiganda 
hefir ef til vill skort rekstrarlje  og hlutaQelagsstofnun er ef til vill greiðasti 
vegurinn til að afla þess. E n  s tu n d u m  eru þessar ráðstafanir á ótryggum 
grundvelli gerðar. Fyrirtækið hefir ef til vill þegar reynst óarðvænlegt, eignir 
þess Iítilsvirði, en þó sett óhæfilega hátt verð á þær, þegar selja á þær h inu 
nýja fjelagi, a tv innutæki et til vill göm ul orðin og úrelt o. s. frv. þvi er nauð- 
synlegt, að stofnsam ningur haldi greinargjörð um  þessi atriði.

Um  4. gr.
Stofnendur fjelags bera  ábyrgð á ým su varðandi fyrstu gerð fjelagsins, 

e inkum  að rjett sje frá skýrt í skjölum  þeim, sem í 3. gr. getur, sbr. 53. og 
54. gr. Það skiftir m iklu  máli, að s tofnendur sje skynsam ir og heiðarlegir m enn, 
en auðvitað er þess ekki kostur, að setja frekari skilyrði i þvi efni en gert er. 
Það þykir hentast, að gera þau  skilyrði til stofnenda, að þeir mætti sjálfir 
reka þá a tv innu i sínu nafni, er fjelagið á að reka. Atvinnulöggjöf vor er enn 
i m olum , svo að vera má, að þar  verði b ráð u m  sett lög. V erður þar  ákveðið 
u m  skilyrði til hverskonar atv innurekstrar. Og lagast þá ákvæði þessara laga 
um  hæfileika stofnanda eftir þeim  lögum, svo sem þeir gera það nú  eftir þeim, 
sem n ú  er farið eftir.

Um  5. gr.
Það hefir ekki þótt ástæða til þess að tak m ark a  heim ild  m an n a  til 

þess ad stofna hlutafjelög án a lm enns útboðs hlutafjárins (»Sim ultan»-stofnun).



Það  er m eira að segja ekki útilokað, að stofnendur leggi alt hlutafjeð fram. 
Og eru þeir þá auðvitað sjálfráðir, hvernig þeir skipa fjelaginu innan  ófrá- 
vikjanlegra fyrirmæla laganna. Svo m á  vera, að stofnendur fái það, er á vantar, 
h já  e instökum  m ö n n u m , án a lm enns útboðs. Og þá geta þeir stofnað fje- 
lagið þegar þeim  sýnist.

Um  6. gr.
Það er auðvitað, að stofnendum  sje skylt að gangast fyrir fundarhaldi 

m eð þeim, er lofað hafa fjárfram lögum  til fjelagsins. Slíkan fund á að halda 
sem fyrst eftir að fje er fengið sam kvæ m t 5. gr. E n  ef a lm ent útboð er haft á 
hlutafje, þá geta s tofnendur ekki alt af haldið slíkan fund, því að vera má, að 
þeir  hafi ekki fengið neina til að leggja fram  fje áðu r  en úlboðið (boðsbrjefið) 
var birt. Og þó að svo hafi verið, þá er eigi sjálfsagt, að heppilegt sje að setja 
þegar sam þyktir  fjelags eða kjósa stjórn. Uað er því lagt á vald stofnenda 
(og hluthafa, sem þegar k u n n a  að vera fengnir) hvort sam þyktir,  skuli settar 
og stjórnarkosning látin fram  fara áður en ú tboð er birt, sbr. 7. gr. 2. tölul. 
og 9. gr. Það mætti búast við því, að þeir, sem siðar vildu skrifa sig fyrir hlutum , 
kynni að þykja sjer misboðið m eð þvi, ef sam þyktir  fjelags væri settar og 
stjórn  sk ipuð án þess að þeir hefði fengið kost á að eiga atkvæði þar  um.

Af þvi að stofnsam ningur hefir að geyma þ a n n  grundvöll, sem loforð 
m an n a  um  fjárframlög eru bygð á, þá leiðir af þvi, aðenginn verður bund inn  
við breytingar á honum , nem a h an n  sam þykki það, eða sleginn hafi verið 
varnagli í stofnsamningi sjálfum i þá átt.

Um 7 . - 9 .  gr.
Þegar a lm ent hlutafjárútboð er haft, virðist ástæða til að takm arka  

nokkuð  tím a þann, er nota m á  til fjársöfnunar. Ef eigi fæst það fje, sem lægst 
er tillekið i boðsbrjefi áður frestur er liðinn, er það væntanlega vo ttur þess, 
að m enn hafa eigi trú  á fyrirtækinu. Vitanlega er ekki fyrir það girt, að m enn  
reyni fjelagsstofnun í sam a skyni siðar. Hinsvegar m á það, ef lágm arksupp- 
hæðin fæst, telja vott um, að áhugi sje sæmilegur á fyrirtækinu, og því virðist 
vel fallið að fjársöfnun megi halda áfram, ef svo er. Það er sam kvæ m t al- 
m en n u m  reglum, að m enn losni við loforð sin, ef eigi fæst nægilegt fje og eigi 
því afturkræft það, er þeir kynni að hafa greitt af því, sem þeir hafa lofað. 
T ím am örk in  eru væntanlega nægilega rú m  og s tó rum  rým ri en í lögum sum ra  
annara  þjóða, þvi að hjer eru sam göngur strjálli og strjálbygðara, svo að 
söfnun hlýtur að ganga tregar, ef öllum alm enningi á að veita kost á að taka 
þátt í fjelagsskapnum.

Þeir, sem  lofað hafa fjárfram lögum , hafa ób ein lín is sam þykt að stofna fje- 
lagið. E n vera m á, að nýjar upplýsingar k om i eða ástæ ður breytist, sem  gera 
ólik legt eða óm ögulegt, að fjelagsskapurinn blessist. Þess vegna er sett ákvæ ðið  
um  það, að fundarm enn, sem  ráða yfir h elm in g i hlutafjár eða m eira, geti felt til- 
lögu um  fullnaðarstofnun fjelags.

U m  I I I .  k a f l a .
í öðrum  lö n d u m  eru víða hafðar sjerstakar hlutafjelagaskrár, aðgreindar



firmaskrám, þar sem skráð eru öll hlutafjelög, sem hlutafjelagalögin taka til, 
ikt og aðalskipaskráin. f*að hefir ekki enn sem komið er þótt næg ástæða til 

slíkrar sk ipunar hjer, enda hæ gur næ rri að breyta svo til, ef þörf  reynist. Það 
m u n  oft verða hægra m ö n n u m  að afla sjer upplýsingar u m  fjelag, ef þær eru 
til á  skrá  i lögsagnarum dæm i, þar  sem fjelag er eða útibú þess. Hinsvegar 
verður trauðla  u n t  að nota núverandi firm askrár, því að tilhögun þeirra 
m u n  ekki henta hlutafjelögum, þvi að s tó rum  fleiri skýrslna verður krafist 
af þeim  en nú  er gert, sbr. 12. gr. sbr. við lög nr. 42, 13. nóv. 1903, 19. gr.

Um 10. gr.
Aðalbreytingar frá því, sem nú  er, eru þessar sam kvæ m t þessari gr.:

1. Að  fjelagið m á  ekki taka til starfa fyrr en það hefir fullnægt ákveðnum  
skilyrðum, og

2. Að  tilkynningarskyldan hvílir á öllum  hlutafjelögum, sem lögin taka til, 
sbr. 1. gr. Nú hvilir þessi skylda að eins á hlutafjelögum, sem reka 
verslun og nokkur  ö n n u r  störf, sbr. lög nr. 42, 13. nóv. 1903, 35. gr.

Akvæði greinar þessarar (10. gr.) stefna auðvitað í þá átt, að tryggja hag 
allra þeirra, er skifta við félagið (o: að þeir geti leitað sjer upplýsinga um  það 
sem fyrst eftir að það er stofnað) og til þess að knýja stjórn félagsins til þess 
að vanræ kja  ekki tilkynningarskylduna, sbr. hjer við 52. og 55. gr.

Um 11.—13. gr.
Um 11. gr. visast til inngangs um þenna kafla. Upphaísákvæði 12.gr. er 

til þess að fult sam ræm i fáist í tilkynningum  til hlutafélagaskrár. Eins og getið 
hefir verið, eru he im taðar skýrslur um  fleiri atriði en í 19. gr. firmalaganna 
er krafist um  hlutafélög, og er það gert til þess að tryggja hag viðskiftamanna 
fjelagsins.

13. gr. svarar til ákvæðis 16. gr. firmalaganna um  útibú. Breytingin er sú, 
að ávalt skal auglýsa tilkynningu um  útibú og að n án a r  er skipað fyrir um  það, 
hvernig tilkynning þess skal vera.

Um 14. gr.
Svarar til 21. gr. firmalaganna 1. og 3. málsgr., sbr. og 2. málsgr. Með 

þvi að sam þyktir  fjelags eiga að fylgja upphaflegri tilkynningu, þá á breyt- 
ingin sjálf á sam þyk tum  einnig að fylgja tilkynningu um breyting á þeim.

Um 15. gr.
Svarar til firmalaganna 2. gr. 1. málsgr. og 3. gr. söm u laga.

Um 16. gr.
Svarar til 6. gr. firmalaganna. Nýmæli er um  frestinn til m álshöfðunar. 

Það þykir eigi rjett, að hlutafjelagið geti ó tím abundið  átt ónýtingu skrásetningar 
vofandi yfir sér.

Um 17. gr.
Svarar til 4. gr. firmalaganna.



Um 18.—19. gr.
Sbr. firmalögin 7., 9.—13. gr. og 34. gr. Sbr. og 2. gr. f rum varps þessa.

U m  IV .  k a f l a .
I þessum  kafla eru ým s nýmæli, sem miða til þess að tryggja bæði 

h lutbafa og lánard ro tna  hlutafélaga. V erður gerð grein fyrir þeim í sam bandi 
við hverja einstaka grein.

Um 20. gr.
Það er auðvitað ekki nýmæli, að sá sje skyldur til að efna loíorð sitt, 

sem hefir heitið að kaupa  hluti í fjelagi. Sam kvæ m t a lm e n n u m  reglum  um  
loforð og sam ninga er það skylt, og skyldan fellur ja fn fram t n iður eftir regl- 
u n u m  um  rangar eða b rostnar  forsendur o. s. frv. Þ æ r reglur halda vitanlega 
gildi sínu hjer eftir i þessu efni, sbr. 8. gr. 2. málsgr. og 9. gr. 1. málsgr. 
Reglan um  vexti er nýmæli, en virðist n o k k u rn  veginn sjálfsögð. Það verður 
væntanlega að telja sam kvæ m t núgildandi reglum , að sto fnendur eða stjórn 
geti sótt m a n n  tíl greiðslu lofaðs hlutafjár, en varnarþingsákvæðið og máls- 
meðferð fyrir gestarjetti er nýmæli. Og sam a er u m  ákvæði 2. málsgr. E r 
hvorttveggja til bæ gðarauka fyrir sækjanda. Virðast ákvæði þessi hentug.

Um  21. gr.
Bráðabirgðaskírteini fyrir greiddu hlutafje þarf  venjulega að gefa út, 

eins og nú er, og ávalt eftir lögunum , sbr. 22. gr., ýmist fyrir allri upphæ ð- 
inni, sem lofuð er, eða hluta hennar.  Það hefir ekki þótt næg ástæða til þess 
að takm arka  framsalsheimild bráðbirgðaskírteina. E f h lu tu r  er a llur greiddur, 
þá getur framsal sýnilega ekki að ógagni kom ið. Og þótt svo sje ekki, tekur 
framsalshafi ekki meiri rjett en framseljandi, því að í skírteini s tendur þá, 
hvað ógreitt er og hver rjettindi fylgi skírteini að öðru leyíi. Fram seljandi 
ábyrgist fjelaginu eftir sem áður  það, sem ógreitt er af loíuðu hlutafje hans 
sam kvæ m t reg lunum  um  delegatio debiti. Að öðru þvkir ekki þurfa skýringar.

Um 22. gr,
Það m u n  alm ent vera venja að gefa ekki út hlutabrjef fyrr en hlutir  

eru að fullu greiddir, enda virðist ekki ástæða til þess að m að u r  fái öll hlut- 
hafarjetlindi til f ram búðar fyrr en hann  hefir efnt loforð sitt. Það, sem nefna 
skal í hlutabrjefi, er alt til tryggingar þvi, að hlutabrjet geti ekki gengið kaup- 
um  og sölum  án þess að kaupand i viti eða geti fljótlega fengið vitneskju um 
það helsta, er máli skiftir i því sam bandi.

Um 23. gr.
Víðast m un  venja að halda h luthafaskrá, og leggur ákvæðið því rau n -  

verulega ekki nýjar sky ldur á herðar  stjórninni.
Um 24. og 25. gr.

Aukning hlutafjár fer, að breyttu  breytanda, m eð sam a hætti sem upp-



hafleg hlutafjársöfnun. Pað er einsætt, að stjórn fjelags á ekki að hafa vald til 
þess að auka hlutafje, nema hún hafi til þess heimild hluthafafundar. Ráð- 
stöfun i þá átt fer framar en heimild stjórnarinnar á að ná, og varðar hags- 
muni hluthafa meira en venjulegar framkvæmdir Qelagsins. Þar á móti getur 
hagur lánardrottna fjelags ekki versnað, heldur þvert á móti, ef hlutafje 
er aukið.

Um 26. og 27. gr.
Hlutaíje m á  m inka  m eð því að »afskrifa« það, færa það niður, til þess 

að borga með skuldir fjelags. Sú m in k u n  fellur ekki und ir  26. gr. Fjelagseign- 
in m in k ar  ekki við það. Sam a er um  það, þótt eignir fjelags, sem  fegnar eru 
fyrir hlutafje, sje seldar eða færðar n iður ú r  bókskráðu  verði. Skilyrðið er 
það, að fjelagseignin m inki raunverulega vegna h lu taQ árm inkunar, hvort sem 
það er með þeim hætti, að h lu thöfum  er greiddur hluti eða hlu tir  þeirra, eða 
þeir eru leystir undan skyldu til að greiða nafnverð eða ákveðið verð þeirra 
annað  i fjelagið. Oft getur m inkun  hlutafjár m eð þeim  hætti, sem í 26. gr. 
segir, verið svo smáfeld, að litlu máli skifti, e inkum  ef Ijelagið er fjárhagslega 
vel statt. Og þá er eigi ástæða til að hafa söm u meðferð á sem um  fjelagsslit. 
Og getur þá  verið ástæða til að veita undanþágu, sbr. 2. málsgr. E n  m u n d -  
angshófið er mjótt. Hjer er m in k u n  um  helming eða m in n a  látin fara eftir
26. gr., en meiri m in k u n  eftir söm u reglum  sem fjelagsslit. Má auðvitað um  
það deila, hvar  takm örk in  eigi að vera.

Auglýsing sam kvæ m t 1. málsgr. er ekki »præklusiv«, en þó eru settar, 
að því er ætla má, nægilega tryggar reglur fyrir lánard ro ttna  fjelagsins, sbr. 
og siðustu málsgr. og 53. gr. 2. tölul.

Gagnvart h lu thöfum , sem þola verða lausn á h lu tum  sínum  að ein-
hverju leyti eða öllu, þarf og tryggingaákvæði, og eru þau í 3. málsgr. Hins-
vegar er ófallið, að hlutabrjef, sem eigi er framvísað, geti framvegis gengið 
k au p u m  og sölum, eins og ekkert hefði í skorist. Hluthafarjettindin, sem 
fylgdu því upphafiega, m inka  þvi. Eftir verður r je ttur til að taka við upphæ ð
þeirri, sem rjettilega á að greiða og ef til vill krafa til þess að fá nýtt h luta-
brjef. Þ ar  á móti fellur burt  r je ttu r til að sitja h lu thafafund  vera í stjórn o. s. 
frv., er brjefi fylgdi áður en það var ógilt.

Um skyldu hlu thafa  til að greiða sam kvæ m t 5. málsgr. m á  geta þess, 
að fjelagið þarf  eigi að gera g jaldþrota til þess að neyta þess rjettar. Skuld- 
he im tum aður,  sem eigi hefir fengið tilkynta skuld  greidda eða trygða getur 
því haldið sjer til hluthafa, sem hefir fengið löglaust greiddan h lut sinn o. s. 
frv., að því leyti sem greiðslu þeirri nem ur. V arnarþingsákvæðin eru sam ræ m  
öðrum  ákvæ ðum  frum varpsins, sbr. 20. gr. sbr. og 93. gr. skiftal. nr. 3, 12. 
april 1878.

Um 28. gr.
Það mundi geta kom ið fyrir lítið að banna hlutafjelögum að minka 

hlutafje sitt, nema lánardrottnum sje trvgð greiðsla, ef ótakmörkuð heimild  
væri til að taka hlutabrjef að veði eða kaupa hlutabrjef. Því er nú í sumum  
blutafjelögum lagt blátt bann við því að hlutafjelag laki tryggingu í eða veiti 
lán út á hlutabrjef sjálfs sín, og mjög takmörkuð heim ild til þess að eignast



þau. E f fjelag lánar  úl á brjef sín og lánið er ekki greilt, þá getur svo farið, 
að fjelagið sitji m eð það og er það raunverulega sam a sem að það leysi til 
sín brjefið. Hlutafjeð hefir m inkað  um  þá fjárhæð, sem brjefið átti að tryggja, 
oft að minsta  kosti, nem a fjelagið selji brjefið aftur fyrir eigi lægra verð. Al-
veg sam a er um  kaup  fjelags á h lu tab r je fum  sjálfs sín. Auk þessa er reynsla
fyrir því, að fjelög hafa notað heimild sína til þess að kaupa  og lána út á 
h lu tabrjef sín til þess að halda þeim í óeðlilega háu verði og láta líta svo út, 
sem mikil eftirspurn væri eftir þeim. Hafa þá m iðlar auðvitað verið notaðir 
til milligöngu.

Hins vegar getur staðið svo á, að hentugt sje, að fjelag geti eignast 
h lutabrjef sjálfs sín, t. d. orðið að kaupa  það á nauðungaruppboði he ldur en 
að fá alls ekkert upp  í skuld  sína. Og þess vegna hafa hlutafjelög ákvæði, sem 
heimila fjelögunum í sm áu m  stýl að kaupa  eða eignast h lu tabrjef sjálfra sín.

Um 29. gr.
Virðist ekki þurfa að skýra.

U m V. k a f 1 a .
H jer er safnað aðaldrá ttum  um  stjórn, hluthafafundi, endurskoðendur

og sam þyktir  hlutafjelaganna. E r  sjálfsagt, að fjelög hafi svo mikið sjálfræði 
u m  þessi atriði, sem sam rím anleg t er grundvallarreglum  löggjafarinnar og 
ófrávíkjanlegum ákvæ ðum  laganna. Og er því víða svo, að heimilað er að 
ákveða í sam þyktum , en greint í lögunum  að svo eða svo skuli fara, ef ekki 
segi öðruvísi í þeim (sam þyktunum ). Þó verða h jer að vera n o k k u r  skilyrðis- 
laust b indandi ákvæði, til tiyggingar bæði h lu thöfum  (m inn i h lu tan u m ) og lánar- 
d ro t tnum  fjelagsins, svo sem í 30. gr. 2 . - 4 .  málsgr., 31. gr. 2. málsgr., 32. gr.
1. málsgr., 33. gr., 34. og 36. gr.

Um 30. gr.
Virðist ekki þurfa að skýra.

Um 31. gr.
Öllum kem ur sam an  um  það, að hluthafi hver i fjelagi eigi ým s — ef 

svo m ætti segja — grundvallarrje ttindi, sem meiri hluti h luthafa getur ekki lög- 
lega skert, nem a hluthafi sam þykki beint eða óbeint. Þau  atriði eru  hjer talin 
f l iðunum  a —f., sbr. og 6. gr. Ótalið er að vísu það, að h lu thafar vildi bein- 
línis endurgjaldslaust svifta m a n n  hluthafarje ttindum , en það felst sem hið 
m eira í h inu  m inna  í þessari grein, og auk  þess k em u r  ákvæði s tjórnarskrár- 
innar  um  eignhelgi hjer til greina o. fl.

Um 32. gr.
Ákvæðin um  hæíileika stjórnenda eru sam skonar sem fyrr segir um 

stofnendur, sbr. 4. gr. Að öðru virðist eigi þörf á skýringum.
Um 33. gr.

E r  til þess að tryggja sku ldheim tum enn. Með »reikningshalla« er ekkj



átt við einstakt tap, er vera k an n  ógreitt, heldur það, ef alger halli hefir orð- 
ið á rekstri a tv innunnar  eitthvert ár.

Um 34. og 35. gr.
Virðast ekki þurfa skýringar.

Um 36. gr.
Skylt  er að hafa í sam þvk tum  atriði þau, er hjer segir. Annað er hverju 

fjelagi i sjálfsvald sett.
Um 37. gr.

E r  nýmæli, en líklega m u n d u  dóm stólar þó nú telja hluthafa slíkan 
rjett. T ím atakm ark  virðist a lm ent nauðsynlegt af söm u ástæðu sem í aths. við
16. gr. segir. Undantekning er gerð um  atriði þau, er í 31. gr. 2. málsgr. a —f. 
segir. Þa r  vita h lu thafar og stjórn eða eiga að vita, að ályktun er ólögleg, og 
geta því ekki treyst þvi, að h ún  fái að standa.

U m  V I. k a f 1 a.
Hvort sem fjelagi er slitið í orðsins venjulegu merkingu, hlutafje þess 

er m inkað um  m eira en helming eða sam run i  þess við annað  fjelag er ráð- 
inn, þá skal með fara sem fjelagsslit. Af því leiðir það, að lán ard ro t tn u m  fje- 
lagsins á jafnan að greiða skuldir  þeirra á hendur fjelaginu áður  en hlutafje 
er greitt til hluthafa að einhverju  leyti eða öllu eða áðu r  en það er látið renna  
sam an við fje annars  hlutafjelags. Meðferð búsins öll, þegar skilanefnd fer með 
það, verður ekki ólík þvi, ef skiftaforstjórar fara m eð bú sam kvæ m t gildandi 
reglum. Því er eðlilegt, að stjórn fjelags standi ekki fyrir þessum fram kvæ m d- 
um, heldur þar  til k jörnir  m enn, sem er stungið uppá, að kallaðir verði skila- 
nefnd, því að þeir eiga að gera skit (likvidera) á búi fjelagsins, eða skiftarjett- 
ur, ef h lu thafafundur kýs það heldnr. Auðvitað s tendur heimild til að láta 
taka bú fjelags til gjaldþrotaskifta framvegis, bæði til handa lánard ro t tnum  og 
skilanefnd, eftir ákvæ ðum  gjaldþrotalaganna.

Um 38. og 39. gr.
Það er auðvitað, að fjelagsstjórn á ekki að hafa heim ild  til að afráða

fjelagsslit, nem a þegar skylt er að slíta fjelagi, sbr. 38. gr. Það hefir verið um  
það rætt meðal fræðim anna, hversu m argir  h lu thafar þvrfti að vera til þess 
að fjelagið megi löglega halda áfram tilvist sinni. Vera m u n  sam kom ulag  um  
það, að eigi geti einn m að u r  greint hluta eigna sinna frá h inum  m eð þeirri 
verkun alment, að lánard ro ttnar  hans geti einungis haldið sjer að þeim hluta, 
sem að er greindnr. En efamálið er, hvar nem a eigi staðar. E r  nóg, að tveir 
sje hluthafar eða þrír?  Sbr. göm lu róm versku  setninguna: Tres faciunt col- 
legium. Þetta er vitanlega álitamál. Sum lög hafa 5, sum  3 o. s. frv. Það er 
vitanlega erfitt fyrir stjórn fjelags að sannreyna tölu h luthafa hverju sinni, 
einkum  ef handhafa-h lu tabrjef  eru útgefm eða framsöl til handhafa  eru leyfð í 
samþ}Tktum. E n  reglan í 38. gr. nær ekki he ldur lengra en það, að stjórnin
bakar sjer skuldaábyrgð, ef h ú n  fer ekki m eð málið svo sem fyrirskipað er,



og ef til vill refsingu samkv. 53. gr. Það væri skiljanlega líka mjög hart,  ef 
þegar í stað ætti að slíta fjelagi, ef einn eða tveir væri o rðn ir  eigendur allra 
hlutabrjefa þess, því að vel getur verið, að þeir viti ekki hvor u m  sig af þvi, 
að svo er komið. Þessvegna er rjett að veita þeim hæfilegan frest til að kom a 
m álinu  í löglegt horf.

2. málsgr. 38. gr. á við það, ef hlutafjelag hefir eignast (keypt) hluta- 
brjef annars  fjelags, án þess að h lu thafafundur þar  hafi ákveðið sam ru n a  (kon- 
fusion) fjelags síns við þetta fjelag. H luthafar síðastnefnda fjelagsins eru þá 
orðnir  eigendur hins, og það fjelag, sem keypt hefir hlutabrjefin, verður þá 
að svara til skulda hins. Og af því að veruleg breyting er á orðin, virðist rjett 
að veita lána rd ro t tnum  þess fjelags, sem sam an  við hitt re n n u r  með þessum 
hætti, heimild til þess að heim ta þegar skuldir sínar, því að ef sam run i hefði 
verið ráð inn  sam kvæ m t 42. gr., þá hefði r je ttu r þeirra verið trygður sam kvæ m t
3 9 .-4 1 .  gr.

Um 40. gr.
Virðist ekki þurfa að skýra.

Um 41. gr.
Eins og fyrr var greint, er ætlast til þess, að meðferð skilanelndar 

verði svipuð og meðferð skiftaforstjóra á b úum , sem þeim eru falin. Og því 
er stungið upp á því, að d óm sm ála ráðherra  löggildi þá, eins og skiftaforstjóra. 
Og er h o n u m  þá i sjálfsvald sett, að löggilda þá eina, sem bæði hafa þekk- 
ingu og vilja til þess að leysa starfann sæmilega og löglega af hendi. Þegar 
fjelagsbú er tekið til fjelagsslita-meðferðar með þessum  hætli, þá hefir það 
söm u þýðingu um  lengingu fyrningarfrests og kröfu ljs ingu  sem taka  bús o. s. 
frv. til op inberra  skifta. Ákvæði 26. gr. 2 —5. málsgr. virðast einnig sjálfsögð 
hjer, bæði til tryggingar sk u ld h e im tu m ö n n u m  og hlu thöfum .

Það er í sam ræ m i við reglur þær, sem eftir er farið, þegar skiftafor- 
stjórar fara með bú, að ágreining um  kröfu r  og skiftin á eignum með hlut- 
höfum megi bera und ir  skiftarjettinn. Þ a r  á móti m und i varla henta  að bera 
undir  skiftarjettinn meðferð skilanefndar á bú inu , sem eigi verður talin heyra 
til skiftanna, t. d. leigu á húsnæði, kaupi eða sölu á vörum , reikningagjörð 
o. s. frv.

Um 42. gr.
H jer er átt við það, að sam run i  fjelaga verði eftir fyr ir /ram gerðri ákvörð-  

un , sbr. þar  á móti 38. gr. og aths. við hana, þegar 42. gr. á við, verða bæði 
fjelögin, eða öll fjelögin, að sæta meðferð sam kvæ m t 39.—41. gr.

Um 43. gr.
Vísast til a thugasem dar við 26. gr.

Um 44. gr.
Auk þess sem  fela skal eða m á skiftarjetti meðferð búsins sam kvæ m t

38. og 39. gr., eru hjer ákvæði um  skyldu og heimild til þess að selja bú fram 
til gjaldþrotaskifta. H lu thafafundur getur auðvitað tekið ákvörðun  um  gjald-



þrotaframsal, en beiðnin skal kom a frá stjórninni (eða skilanefnd), sem ber 
ábyrgð á því gagnvart skiftarjetti, að beiðnin sje lögleg, og að skiftarjettur fái 
þæ r upplýsingar, sem h an n  þarf  og henni er un t og skylt að láta i tje.

U m V I I .  k a f l a .
Hvert það hlutafjelag, sem heimilisfang hefir erlendis, m u n  verða talið 

erlent. E f hjer verða sett ákvæði u m  heimilisfang eða ríkisborgararjett á ís- 
landi sem skilyrði til a tv innurekstrar  hjer, þá hlyti það einnig að taka til 
hlutafjelaga m eð einhverjum  hætti, sennilega þannig, að sam svarandi skilyrði 
yrði gerð um  heimilisfang fjelags og heimilisfang s tjó rnenda (og ef til vill rik- 
isborgararjett) sem sett yrði um  einstaka m enn, sbr. lög nr. 63, 69 og 70, ‘28. 
nóv. 1919 1. gr. 4. tölul., sbr. við 1. tölul. Ef ú tlendum  fjelögum væri veitt 
ó takm örkuð  heimild þess að hafa bjer útibú, þá væri ákvæði um  heimilisfang 
a tv innurekanda hjer alveg ónýtt, þvi að þá mætti ávalt fara í kringum  það 
með því að stofna erlent hlutafjelag og setja svo upp hjer svonefnt útibú frá 
þvi. E n  ef búsetuskilyrði til a tv innu  hjer er ekki sett eða m eðan  það er ekki 
sett — getur það orðið, að erlent hlutafjelag setji hjer útibú , enda m u n u  ýms 
slík útibú þegar vera hjer nú. Og kom a þá fyiúrmæli þessa kafla til greina.

Um 45. gr.
Þótt erlent fjelag sendi t. d. hingað farandsala eða »agent, án þess að 

hafa hjer fasta starfstöð (skrifstofu o. s. frv.), þá ætti þessi kafli ekki þar við. 
Sama um siglingar, án slikrar skrifstofu. Þar að auki er þess getanda, að al- 
drei getur kom ið til mála að gera búsetu hjer eða rikisborgararjett að skilyrði 
fyrir siglinga-heimild milli íslands og annara landa. Þar á móti m unu slík 
skilyrði vera sumstaðar sett til þess að mega annast svonefndar »strandferðir« 
(ákveðnar siglingar með ströndum fram), en þess verður þó liklega langt að 
bíða, að heimild til slíks verði takmörkuð hjer, að farið yrði að banna hverj- 
um, sem vildi, að halda uppi strandferðum hjer við land.

Um 4 6 .-4 9 .  gr.
Virðast ekki þurfa  skýringar.

Um 50. og 51. gr.
Það sýnist sjálfsagt, að erlend hlutafjelög eigi ekki að halda starfs- 

heimild sinni hjer, þegar sannað  er, svo að annars væri nægilegt til að heim ta 
gjaldþrotaskifti, sbr. lög nr. 7, 13. apr. 1894 2. gr., að fje b restur til greiðslu 
skulda sem til eru o rð n a r  vegna atv innu þeirra hjer. Til þess að heimild 
gre inarinnar verði beitt, þarf  y>aðfarargjörð«, og er því löghald ekki nægilegt. 
Það þarf  þvi dóm , sátt o. s. frv.

Auðvitað væri það ófært vegna lánard ro ttna  hjer, ef ú tibú eða starfs- 
stöð mætti halda áfram störfum  hjer, eftir að fjelagið er kom ið á höfuðið er- 
lendis, og er ákvæði 51. gr. til að fyrirbyggja það.



U m V I I I .  k a f l a .
í núgildandi löggjöf skortir als kostar fyrirmæli um  vanræ kslu  og brot 

þeirra, er við stofnun og meðferð hlutafjelaga fást, nem a að þvi leyti sem al- 
m enn  hegningarlög k u n n a  að taka til, aðallega kafli þeirra um  svik (26. kap.).

'að getar varla orðið h lu tverk a lm en n ra  hegniugarlaga að telja upp  öll þau 
brot, sem í þessu sam band i kom a til greina, og í öðru  lagi er þess ef til viíl 
langt að bíða, að hegningarlögin verði endurskoðuð  og ný sett. Þessvegna hef- 
ir þótl hlýða, að setja hjer ákvæði u m  refsingar fyrir brot stjórnenda o. 11. á 
lögum þessum.

Um 52. gr.
E r  nýmæli, og svipar nokkuð  til ákvæða i lögum um  þvingunarvald 

æðri s tjórnarvalda gagnvart lægri, sbr. t. d. lög nr. 13, 10. nóv. 1905, 68 gr. 2. 
málsgr. E u  fyrir því, að vafasamt getur verið um  lögmæti sk ipunar,  er svo 
ákveðið að hlutaðeigandi geti leitað til dóm stó lanna , og þó settur frestur, svo 
að málið bíði ekki lengur en þörf er á i óvissu.

Um 53. og 54. gr.
Til brota sam kvæ m t 53. gr. og 54. gr. er he im taður ásetningur. Þar

á móti þarf  eigi að vera sá tilgangur, að auðga  neinn m eð brotinu, enda
m undi það  þá venjuJega verða refsivert sam kvæ m t ákvæ ðum  hegningarlag- 
an n a :  Sjálfsagt reynast íakm örk in  mílli brota sam kvæ m t 53. gr. 1. tölul. og
54. gr. 2. tölul. oft óglögg, en þetta skiftir varla m iklu máli i fram kvæm d, 
því að refsingum er svo hagað, að sam a refsitegund á við báða flokka að 
að nokkru  leyti.

Um 55. gr.
Svarar til 23.gr. firmalaganna nr. 42, 13. nóv. 1903, refsing fyrir vanrækslu á 

tilkvnningaskyldunni. Brot þessi geta a n n a rs  verið a llm ism unandi, t. d. alger 
vanræksla  annarsvegar á tilkynningu, en hinsvegar glevmska á tilkynning um  
breytingu á einhverju  tiltölulega lítilsverðu atriði.

Um 56. og 57. gr.
E ru  nýmæli. Slík fvrirmæli eru í s u mu m hlutafjelagslögum, t. d. í

verslunarlögbók Pjóðverja 317. gr., um  hluthafana, og ým s sjerstök ákvæð
um stjó rnendur o. s. frv. varðandi brot, sem hjer falla und ir  57. gr. Hjer þarf 
eigi f rem ur en eftir 53. og 51. gr. auðgunartilgang, enda m undi brotið þá oft 
vera refsivert sam kvæ m t a lm ennum  hegningarlögum, sjerstaklega broíin  sam- 
kvæm t 57. gr.

Um 58. gr.
Þarf  eigi að skýra.

Um 59. gr.
Það þ}Tkir sjálfsagt, að hlutafjelög þau, sem til verða, þegar lög þessi 

uom ast í fram kvæ m d, hvort sem þau  hafa verið skrásett sam kvæ m t lögum



nr. 42, 13. nóv. 1903, eða ekki og að svo m iklu  leyti sem þau  teljast til h luta- 
fjelaga sam kvæ m t 1. gr., verði sett á h lutafjelagaskrár og lagi sig að öllu leyti 
eftir lögum þessum, eftir því sem kostur er á. Lengri frestur en 6 m ánuðir  
er að eins veittur, ef þörf  þykir, en ella til að fullnægja sk ilyrðum  32. gr. 1. 
málsgr. og 46. gr. 3. tölul. um  hæfileika stjórnenda og um boðsm anna  erlendra 
hlutafjelaga. Ef t. d. fjelag, sem þá verður til, er lögin öðlast gildi, eykur h luta- 
fje sitt, fer þar  um  eftir 25. gr. og um útgáfu hlutabrjefa eftir 22. gr. Hluta- 
brjefaskrá skal halda eftir 23. gr., íjelagið má ekki lána ú t á brjef sín eða 
kaupa þau fram ar en segir í 28. gr. o. s. frv. Sum  ákvæðin geta vitanlega 
ekki átt við, eins og t. d. ákvæði laganna um  stofnendur í tilkynningum  eða 
refsifyrirmælunum.

Þá verður að vera eitthvert aðhald að st jó rnendum  um  tilkynningar 
til hlutafjelagskráa, og um b o ð sm ö n n u m . Fyrst og fremst eru refsiákvæðin í
55. gr., sbr. og 53. gr. 1. tölul. og 54. gr. 2. tölul. E n  þar  að auki er, svo sem 
annarstaðar  tíðkast sum staðar, ákvæðið um að slíta fjelagi og svifta útlent fje- 
lag starfsheimild hjer. Ef tilkynning þvkir ekki lögleg, þá er sjálfsagt að veita 
eldri fjelögum slíkan rjett sem h inum  nýju sam kvæm t 15. gr. Hjer þarf  þó 
frest, svo að gömlu fjelögunum geti ekki haldist uppi óákveðinn tim a að starfa, 
enda þótt þau  sje óskrásett. Og ákvæðin um  frestina gilda vitanlega því að 
eins, að tilkynning, enda þótt gölluð sje, sje kom in  fyrir 1. júlí 1922.

Um 60. gr.
Svarar til ákvæða 36. gr. f irmalaganna, en gjöldin  eru hæ rri að k rónu-  

tali, og þó síst hærri en verðfalli peninga n e m u r  síðan firmalögin voru  sett.

U m  61. gr.
Ef frum varpið  vrði sam þykt á Alþingi 1921, þá virðist vel fallið, 

að lögin verði fram kvæ m d frá 1. jan . 1922, sbr. þó 59. gr. 1. málsgr.
Akvæði firmalaganna um firmað standa, sbr. 18. gr. frv., svo og varnar-  

þingsregla þeirra  í 34. gr. Sjerákvæði um  einstök hlutafjelög einnig, sjá 1. 
gr. 3. málsgr.


