
Ed. 261. Frumvarp

til laga um  hlutafjelög.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

I. k a f I i.

Alm eim  ákvœði.

■ 1. gr.
Hlutafjelag m erkir  í lögum þessum hvert það fjelag, sem stofuað er 

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

þó  taka lög þessi eigi til fjelaga með takm arkaðri  ábyrgð, sem starfa í 
þeim tilgangi að útvega fjelögum sinum  hluli til no tkunar  eða kom a afurðum  
þeirra i 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 ijelagsins einvörðungu.

Að því leyti sem sjerákvæði eru í lögum eða verða sett í lög um  ein- 
stök hlutaQelög, þá eru þau  undanþegin fyrirm ælum  þessara laga.

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

sinu eða skam m stafanir úr 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 skriilegan samning, er stofnsamningur heitir, og skal i honum  greina:
1. Heiti fjelags og heimilisfang.
2. 1 hvaða skyni fjelagið eigi að stofna.
3. Hversu mikið hlutafje sje ákveðið, hversu  mikill hluti þess sje þegar feng- 

inn, hvernig eigi að afla þess, sem ófengið er, með alm ennu útboði eða 
hjá ákveðnum  m önnum , upphæð þluta og hversu mikið hver stofnenda 
leggi til.

4. Kostnað af stofnun Ijelagsins, ef ætlast er til þess, að fjelagið greiði bann, 
þar  á meðal þóknun  handa stofnendum  sjálíum.



5. Hvort nokk rum  hlu tum  i fjelaginu skuli sjerrjettindi fylgja eða hvort
ákveðnum  flokki eða stjett m anna  er áskilinn forgangsrjettur til að skrifa
sig fyrir h lu tum  i tjelaginu.

G. Hvort hlu lhafar skuli sæta inn lausn  á h lu tum  sinum , ef til kem ur.
7. Hvort sko rður  sje reistar við heimild hluthafa til framsals eða veðsetn-

ingar hlutabrjefa.
8. Hvort h lutabrjef skuli gefa út til nafngreinds m anns eða til handhafa.
9. Hvort fjelagið eigi að taka við atvinnu annars  m anns eða eignum, og ef 

svo er, þá með hvaða kjörum , hvernig andvirði þe irrar  atvinnu eða eigna 
sje ákveðið og hvort það skuli greiða með hlutum  i fjelaginu eða með 
öðrum  hætti.

10. Hvort stofnendur áskilji sjer stöðu hjá fjelaginu eða önn u r  friðindi, hvort 
stjórn þess eða skipulag að öðru  leyti skuli verða með ákveðnum  hætti. 

Skjöl öll og samningar, er gerðir kunna  að hafa verið vegna'fjelags- 
stofnunarinnar, skulu fylgja stofnsamningi annaðhvort  í frumriti eða eftirriti, 
staðfestu at stofnendum  eða notarius publicus. Sam mæli m anna  um  efni, er 
fjelagsskapinn varða og eigi fylgja stofnsamningi með fram anskráðum  hætti, eru 
fjelaginu óviðkomandi.

l 'ru m v arp  til sam þykta  handa  fjelaginu skal fylgja stofnsamningi.

4. gr.
Allir, sem undirskrifa slofnsamning, skulu taldir stofnendur fjelags. 

Skulu þeir rita full nöfn, stöðu og beimili, svo að ekki verði um  vilst.
Stofnendur mega ekki færri vera en 5. Þeir skulu hafa lofað að leggja 

fram eða lagt fram hluti i fjelaginu fyrir að minsta kosti 2000 kr. alls. Stofn- 
endur skulu vera lögráðir m enn, með óflekkað m annorð , tjár sins ráðandi og 
að öðru  leyti þeim kostum  búnir, er þeir skyldi hafa lögum sam kvæ m t til 
þess að reka i sínu nafni atvinnu fyrirhugaðs fjelags eða til að eiga þær 
eignir, sem fjelaginu er ætlað að eignast.

5. gr.
Nú leggja stofnendur einir, eða með þeim, er kynni að hafa verið við 

undirskrift stofnsamnings staddir eða siðar kom a til, f ram  alt hlutafjeð, og m á 
þá stofna fjelagið, enda er þvi þá rjett að taka til starfa jafnskjótt sem sam- 
þyktir þess eru löglega settar og skrásetning þess heíir farið fram. Ella verður 
hlutafjelag stofnað að eins að þvi tilskildu, að hlutafjeð fáist.

G. gr.
Stofnendur skulu kveðja alla þá á fund, sem lofað hafa fjárframlög- 

um til fjelagsins. Á fundi þessum má setja fjelaginu samþvktir, en ekkert má 
í þær setja, er brjóti bág við stofnsamning, nema honum sje jafnframt breytt 
i 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 heíir verið boðaður, eða hafa sótt hann 
eða siðar samþykt þær. Þó er enginn bundinn við breytingar á stofnsamn- 
ingi, nema hann hafi goldið jákvæði við þeim.



7. gr.
Nu er almenningi veittur kostur á þvi að skrifa sig fyrir hlutum i fje-

lagi, og skal það þá gera með opinberri auglýsingu (boðsbrjefi).
1 boðsbrjefi skal greina:

1. Nákvæmt ágrip af stofnsamningi, sbr. 6. gr.
2. Ákvæði samþykta, ef gerðar hafa verið, um atkvæðisrjett hluthafa.
3. Hverjir sje s tjó rnendur Qelags og endurskoðendur, ef þeir hafa þegar verið 

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

með þessum hætti.
5. Hver upphæð hluta sje og gengi.
6. Hvar og hversu lengi kostur sje að skrifa sig fyrir h lu tum  og hvaða

ákvæði sje sett þar um  að öðru leyti.
7. Hvernig með skuli fara, ef fram kynni að verða lagt meira tje en ákveðið

var að safna.
8. Hvernig birta skuli á rangur af hlutafjársöfnun.
9. Hvar og hvenær stofnsamningur, 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 þvi hlutafje, sem lægst er tiltekið i boðsbrjefi sam kvæ m t 7. 
gr. Innan  2 m ánaða frá því er hlutafjársöfnun er lokið, skal birta árangurinn.

Et eigi fást loforð um  framlög þess hlutafjár, er lægst var tiltekið i
boðsbrjefi, áður en áskriftarfrestur er liðinn, þá eru öll loforð um  hlutafram- 
lög ur gildi fallin. Og eigi er áskrifanda þá skylt að greiða að neinu leyti 
kostnað, nem a svo hafi verið tilskilið í boðsbrjefi. E f hann  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, áður liðinn sje áskriftarfrestur, og er þá rjett að halda áfram hluta- 
fjársöfnun 4 m ánuði hina næstu, uns það hlutafje er fengið, er hæst var til- 
tekið í stofnsamningi.

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

ef hún  hefir þegar verið skipuð, boða svo fljótt sem unt er áskrifendur til
fundar. Á þeim fundi skal ákveða slofnun fjelagsins til hlítar. Fjelagið er þá 
löglega stofnað, nem a fundarm enn, er ráða yfir helmingi hlutafjár eða meira, 
íelli tillögu í þá átt. Fer þá um  rjett askrifenda 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 
(3. gr. gilda hjer, að því leyti sem þau eiga við.



I I I .  k a f l i .

Skrásetning hlutafjelaga.

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

um samkvæmt. F vrr  getur það eigi he ldur öðlast rjettindi á hendu r  öðrum  
m önnum  með sam ningum  nje þeir á hendar því, sbr. þó 20. gr.

Eigi rná skrásetja hlutafjelag fyrr en:
1. Fengin eru lolorð um  framlög hlutafjár þess, er lægst var tiltekið i slofn- 

samningi, eða boðsbrjefi, ef opinbert h lu 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. Tilkynningarskvldan hvílir á stjórn þess.

11. gr.
Skrásetningu hlutafjelaga aunast 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 tvinnum álaráðherra  lætur gera eyðublöð und ir  tilkynningar til skrá- 

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

1. Heiti fjelagsins.
2. Heimili þess og varnarþing. E f það hefir útibú eða setur það síðar, þá 

skal einnig tilkynna það sam kvæ m t 11. gr.
3. Tilgang fjelagsins.
•1. Dagsetning sam þykta  þess.
5. Full nöfn, stöðu og heimili stofnenda.
6. Full nöfn, stöðu og heimili stjórnenda og fram kvæm darstjóra.
7. Hver eða hverjir hafa heimild til að skuldbinda fjelagið með sam ningum , 

þar á meðal ef að eins tveir eða íleiri s tjó rnendur hafa þá heimild í 
sameiningu, og hvernig undirskriftum  sje hagað.

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

10. Hversu mikið sje greitt af hlutafje og hvenær það sje kræft, sem ógreilt er.
11. Hvort hlutabrjef eigi að hljóða á nafn eða handhafa.
12. Hvort nokkrum  h lu tum  fylgi sjerrjettindi.
13. Hvort nokkrir  hlu thafar skuli skyldir að þola lausn á h lu tum  sínum.
11. Hvort nokkrar  höm lur  sje lagðar á meðferð hlulhafa á hlutabrjefum sínum.
15. Ákvæði sam þykta um  atkvæðisrjett hluthafa.
1G. Hvernig boða skuli hluthöfum  fundi eða birta þeim aðrar  tilkynningar. 

T ilkynningu skal fylgja:
a. Eftirrit af stofnsamningi með fylgiskjölum.



b. Eítirrit af boðsbrjefi, ef það hefir verið gefið út.
c. Saniþyktir fjelagsins í 2 eintökum.
d. Sönnun fyrir þvi, að stofnendur og stjórnendur fullnægi lögmæltum

skilyrðum.
Þeir, sem heimilt er að rita firma, skulu sýna með eigin hendi, hvernig 

undirskriftum sje hagað.

13. gr.
í  lögsngnarumdæmi, þar sem hlutafjelag setur útibú, skal einnig skrá- 

setja fjelagið. í  tilkynningu, sem kom in skal vera til lögreglustjóra þegar úti- 
búið tekur til starfa, skal, auk  þess er i 12. gr. segir, geta þess, hver eða 
hverjir stýri útibúi og skuldbindi fjelagið vegna þess. Ef aðalskrifstofa og útibú 
er í sam a lögsagnarumdæmi skal að eins tilkynna, að útibúið sje sett og hver 
skuldbindi fjelagið vegna útibúsins.

14. gr.
N ú verður sam þyktum  hlutafjelags breytt eða breyting ve rður að öðru 

leyti á þvi, sem tilkynt hefir verið til skrásetningar, og skal þá tilkynna breyt- 
inguna innan  m ánaðar frá þvi er hún  varð, ásam t sönnun  fyrir lögmæti 
hennar. Eigi þarf þó að tilkynna bústaðaskifli, nem a m aður  taki sjer bólfestu 
utanlands. E f hlutafjelag skiftir um  heimilisfang, skal það og eigi tilkynna, 
nem a það flytjist i annað  lögsngnarumdæmi, enda skal þá skrásetja það þar.

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

gr. getur, eða lögboðin fylgiskjöl, eða henni er áfátt að öðru  leyti, og skal lög-
reglustjóri þá synja skrásetningar, en birta skal han n  það tilkynnanda svo 
fljótt sem kostur er á. Rjett er t ilkynnanda að bera málið und ir  a tv innum ála- 
ráðherra, en heimilt er honum  sam t sem áður að leita úrlausnar  dóm- 
stóla um  það.

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

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

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

skrásett hefir verið, í Lögbirtingablaðinu. Tilkynning skal öll sett i auglýsingu, 
en fylgiskjöl eigi.

A tvinnum álaráðherra  læ tur birta f B-deild Stjórnartíðinda um  árslok 
hver skrá yfir allar tilkj’nningar, sem augRstar hafa verið á árinu.



18. gr.
Um firmu hlutafjelaga fer sam kvæ m t ákvæðum  firmalaganna.
Sama er um  varnarþing, stefnubirtingu og stefnufrest í m álum  á hend- 

ur 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 hann  hvorki 
hafa haft vitneskju um  það nje að lil þess verði ætlast af honum .

Nú 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 hlut, er skyldur að greiða hann  á 

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

Nú telur áskrifandi rjetti s ínum  hallað, og getur harm þá höfðað mál 
á hendur  stofnendum  eða stjórnendum , ef stjórn er skipuð, með sam a hætti 
sem í 1. málsgr. segir.

21. gr.
Stjórn hlutafjelags eða stofnendur, þar til er stjórn er skipuð, eða um - 

boðsm enn þeirra gefa út bráðabirgðaskírteini fvrir greiddu hlutafje. Bráða- 
birgðaskírteini skal greina:

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

og hvenæ r það megi heimta.
Þess skal enn frem ur geta í skirteini, ef ákveðið hefir verið:

a. Að su m u m  h lu tum  skuli fylgja einhver forrjettindi.
b. Að hluthöfum  skuli skylt að þola Iausn á h lutum  sínum.
c. Að höm lur  sje lagðar á meðferð bráðabirgðaskirteina 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 en fjelag er skrásett og h lu tur að 

fullu greiddur.



í  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 sin und ir  hlutabrjef. E iginhandar- 
nöfn, að minsta kosti 3, skulu vera undir  hverju hlutabrjefi.

23. gr.
Stjórn fjelags skal halda skrá vfir hlutabrjef í fram haldandi töluröð, 

og skal þar  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. Sýning þess vegna atkvæðagreiðslu, og hver m eð atkvæði fari, ef hluta- 

• brjef er handhafabrjef.
6. Forrjettindi, er kunna  að fylgja brjefi, svo og ef eigandi þess skal standa 

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

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

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

stjórninni að gera það. Þó má stjórnin, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi, 
bjóða út hlutafjárauka, að áskildu samþykki hluthafafundar.

25. gr.
Nú er almenningi veittur kostur á þvi að skrifa sig fyrir h lu tum  sam- 

kvæmt 24. gr., og skal stjórn fjelagsins þá undirrita  boðsbrjefið. I 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 kann  að hafa verið um  hlutafjáraukann.

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

26. gr.
H luthafafundur einn getur ákveðið m inkun  hlutafjár.
Ef ldutafje á að m inka um  helming eða m inna  og niðurfærslan veld- 

ur því, að greiða þarf  verð hluta af eignum fjelags eða áskrifendur verða 
leystir undan  greiðslu á lofuðum hlutafjárframlögum, enda sje það ekki skylt 
eftir löglegri fjelagssamþykt, tilkyntri 12 m án u ð u m  áður h lutafjárm inkun sje 
samþvkt, þá skal stjórn fjelagsins birta i Lögbirtingablaðinu áskorun  með 6 
m ánaða fyrirvara til lánardro ttna fjelagsins um  að lýsa kröfum sinum áður



frestur sá sje liðinn. Eigi má greiða hluthöfum nje leysa áskrifendur undan 
greiðsluskyldu fvrr en skuldalýsingarfrestur er liðinn nje heldur fyrr en viður- 
kendar eindagaðar kröfur eru greiddar og trygging sett fyrir greiðslu á óein- 
döguðum eða ósamþyktum kröfum. Nú skilur m enn á um tryggingu, og 
skulu þá dómkvaddir menn meta, enda skulu aðiljar hlíta þvi mati.

A tvinnum álaráðherra  getur veitt undanþágu frá ákvæðum  2. málsgr., 
enda sje sannað, að fjelagið eigi fyrir skuldum  á því bili, sem hlutafjárm inkun 
er lokið.

Fjelagsstjórnin skal kveðja hluthafa, með auglýsingu i Lögbirtingablaðinu 
og með árs fyrirvara, til að gefa sig fram með hlutabrjef sín eða bráðabirgða- 
skírteini, til þess að færa hluti niður, taka við greiðslu þeirra eða skifta um 
hlutabrjef. Að fresti loknum  getur stjórnin lýst þau hlutabrjef og bráðabirgða- 
skírteini ógild, sem eigi hafa fram komið, enda skal sú ákvörðun þegar aug- 
lýst i Lögbirtingablaðinu. Sá, er gefur sig fram með hlutabrjef eða bráða- 
birgðaskirteini með formrjettri heimild innan 10 ára frá lokum  framvisunar- 
frests, fær þó greitt nafnverð þeirra. Eí draga skal út til inn lausnar ákveðna 
tölu brjefa, þá skal notarius publicus hafa eftirlit með útdræ ttinum , og auglýsa 
skal það þegar í Lögbirtingablaðinu, hvaða brjef hafi verið út dregin. Innan  
m ánaðar  frá lokum  framvísunarfrests skal gefa út ný hlutabrjef, ef hlutaíjár- 
m inkun  gerir útgáfu þeirra  nauðsynlega.

Ef eigandaskifti verða að ógiltu, útdregnu 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 kvæm t
4. málsgr., og til að taka við nýju brjefi, ef því er að skifta.

Nú greiðir stjórnin verð hluta, eða leysir m enn  undan  greiðsluskj’ldu, 
gagnstætt fyrirm ælum  2, málsgreinar, sbr. 3. málsgr., og ábvrgjast þá stjórnendur, 
einn fvrir alla og allir fyrir einn, skuldir fjelagsins, að þvi leyti sem því nem ur, 
sem greitt var og leyst var undan  að greiða. Hluthafa er og skylt að skila því 
aftur, sem hann  hefir við tekið, og að greiða það, er hann  var leystur undan 
að gjalda, gagnstætt ákvæðum  2. málsgreinar, sbr. 3. málsgr. Sök á hendur 
s tjórnendum  eða hluthafa má sækja fyrir gestarjetti á varnarþingi fjelagsins. 
Nú brý tur  fjelagsstjórn fyrirmæli 2. málsgr., og er þá söm ábyrgð hennar 
gagnvart hluthafa sem áður var mælt, enda má söm u meðferð hafa á sök.

27. gr.
Ákvörðun um  m inkun  hlutaljár skal tilkynna til skrásetningar þegar 

eftir að hún  hefir verið gerð. Tilkynningu um  fram kvæm d hlutaQ árm inkunar 
skal fylgja sönnun fvrir þvi, að svo hafi verið með farið sem i 26. gr. er mælt.

28. gr.
Hlutafjelag má ekki taka hlutabrjef sjálfs sín eða bráðabirgðaskirteini 

til t n rggingar, eða lána út á þau.
Eigi má hlutafjelag eiga sjálft m eira en 10°/o af greiddu hlutafje sínu, 

nem a a tv innum álaráðherra  leyfi. Árlega skal tilkynna til skrásetningar eign 
Ijelags i hlutabrjefum sjálfs sín, enda skal sú eign greind á sjerstökum lið i 
efnahagsreikningi þess.



Fjelagsstjórnin fer með atkvæði tyrir þá hluti, er í 2. málsgr. segir, 
nema öðruvisi sje um mælt í samþyktum fjelagsins.

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

með dóm i lögum samkvæmt.
Ef hlutabrjef eða bráðabirgðaskírteini skemmist, en þó verður eigi 

vilst um  tölu skjalsins og efni, getur handhafi fengið nýtt brjef í staðinn á 
sinn koslnað, enda skili h ann  þvi, sem skemt var.

V. k a f l i .  

l'in  sljórn hluta/jelaga, h lu lha/a fundi o. fl.

30. gr.
H luthafafundur hefir æðsta vald í m álefnum  Qelags, með þeim hætti, 

sem lög ákveða og sam þyktir  þess.
Halda skal reglulegan hluthafafund einu sinni á r  hvert (ársfund). Þar 

að auki getur fjelagsstjórn boðað til h lu thafafundar (aukafundar)  hvenær sem 
henni þykir þess þörf. E nn  frem ur er stjórn skylt að boða til aukafundar, et 
hluthafar, sem ráða j'fir fimtungi hlutaQár, nem a öðruvísi segi i sam þ}ktum , 
krefjast þess skriflega og greina fundarefni. Nú hefir stjórn ekki boðað fund 
innan  14 daga eftir að henni barst krafan. og geta hluthafar þá sjálfir gert það. 

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

umliðið reikningsár og taka ákvörðun um  þá. Þá skal og kjósa stjórn, 3 m enn 
eða fleiri, og 2 eða fleiri endurskoðendur reikninga fjelagsins.

31. gr.
Hluthafafundir eru lögmætir, ef 3 hluthafar hið fæsta eða um boðs- 

m enn þeirra sækja fund, nem a sam þj'k tir  fjelags mæli öðruvisi.
Afl atkvæða ræ ður  á hlu thafafundum , nem a öðruvísi sje kveðið á í 

sam þyktum . Enginn hluthafi getur þó ált eða farið með m eira en * / s  sam an- 
lagðra atkvæða í fjelaginu. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

a. Að skylda hluthafa til þess að leggja fram fje eða annað  i fjelagsþarfir 
fram yfir skuldbindingar sínar.

b. Að skylda hlulhafa til að þola lausn á h lu tum  s inum  að einhverju 
leyti eða öllu, nem a fjelagi sje slitið eða hlutafje löglega fært niður.

c. Að takm arka  heimild m anna  til m eðferðar á h lu tum  sinum.
d. Að ákveða, að áskrifendur hafi fyrirgert rjetti s ínum  til þess að fá hluti, 

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

e. Að breyta tilgangi tjelagsins að verulegu leyti.
f. Að breyta ákvæ ðum  sam þyktanna um  atkvæðisrjett, um forrjettindi, 

sem h lu tum  í fjelaginu fylgja, eða hlutdeild m an n a  í því eða jafnrjetti 
hluthafa sín á milli, enda sje slíkt eigi áskilið i stofnsamningi.



32. gr.
E ngan m á kjósa í sljórn hlutafjelags, nem a hann  eigi hlut í fjelaginu, 

sje lögráður, hafi óflekkað m annorð , sje fjár sins ráðandi og fullnægi lög- 
m æ ltum  skilyrðum  til þess að reka i sinu nafni þá atvinnu, sem fjelagið rek- 
u r  eða ætlar að reka, og til þess að mega eiga þær eignir, sem  fjelagið á eða 
ætlar að eignast.

Ejelagsstjórn fer með málefni fjelagsins milli hluthafafunda. H ún ræð- 
u r  fram kvæm darstjóra , eiun eða fleiri, hefir umsjón með rekstri a tv innunnar, 
gerir reikningsskil og sku ldb indur Qelagið, all sam kvæ m t lögum og sam- 
þvktum  fjelagsins.

33. gr.
Gera skal reikning yfir tekjur og gjöld hlutafjelags á r  hvert og efna- 

hagsreiknig svo timanlega, að hann  verði endurskoðaður  áður en ársfundur 
er haldinn.

Hluthöfum m á að eins ú thluta  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, m á nota þá til 
þess, enda þótt tekjuafgangur verði á reikningsárinu. Sömuleiðis m á hafa sjer- 
staka sjóði til tryggingar greiðslu bankavaxta af h lu tunum , er illa gengur, og 
það þó að reikningshalli verði.

34. gr.
Endurskoðendur mega ekki vera i stjórn fjelagsins. Þeir skulu  vera 

lögráðir, með óflekkað m annorð  og íjár síns ráðandi. Þeim er skylt að sann- 
prófa það, að re ikningunum  beri sam an  við bæ kur  fjelagsins, enda eiga þeir 
aðgang að öllum bókum  og skjölum fjelagsins, og er stjórn þess skylt að veita 
þeim allar upplýsingar, sem þeim eru nauðsynlegar til starfa síns.

35. gr.
Nú fellir á rsfundur tillögu um að samþykkja reikninga, og getur hann  

þá þegar ákveðið, að ný endurskoðun skuli fram fara og hverjir skuli fram- 
kvæm a hana. Að þeirri endurskoðun lokinni skal boða lil hluthafafundar af 
nýju, og skal hann  taka ákvörðun um  reikningana.

Aðalniðurstöðu 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. HlutaQe og skifting þess í hluti, og, ef því er að skifta, um  skyldu hlut- 

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



brjef skuli hljóða á nafn og hvort höm lu r  sje lagðar á meðferð hluthafa 
á þeim.

4. Reikningagerð og skifting arðs.
5. Um stjórn fjelagsins.
6. Um fram kvæm darstjóra  og sk ipun  hans eða þeirra.
7. Um endurskoðendur.
8. Um tilkynningar til fjelaga, hluthafafundi, atkvæðisrjett hluthafa og fund- 

arsköp.
9. Um fjelagsslit.

10. Hvernig sam þyktum  megi breyta.

37. gr.
Nú telur hluthafí ályktun hluthafafundar ólögmæta, og er honum  þá

rjett að kreijast þess, að hún  verði ónvtt m eð dómi, en hirt skal hann  hafa
dómstefnu fyrir s tjóin fjelags innan  3 m ánaða eítir að ályktun var gerð. Dóms- 
úrslit skal stjórnin þegar tilkynna til skrásetningar, hvort sem dóm i hefir verið 
áfrýjað eða ekki.

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

V I .  k a f l i .

Um jjelagsslit o. fl.

38. gr. •
Slíta skal hlutafjelagi, ef hlu thafar verða færri en 5, nem a ú r  sje bætt

innan  3 m ánaða eftir að fjelagsstjórn ljekk vitneskju um  þetta. E f  fjelagi er
haldið áfram að þessum  fresti liðnum , ábyrgjast þeir, er visvitandi um  
ástandið gerðu sam an sam ning íj’rír hönd fjelags, allir fyrir einn og einn 
fyrir alla, efndir hans, auk  fjelagsins.

Jafnskjótt sem Qelagsstjórn kemst að raun  um, að svo er ástatt, sem i
1. málsgr segir, ber henni að kveðja til hluthafafundar. Skal þá taka ákvörð- 
un um  fjelagsslit eða breytingar til að kom a fjelaginu í Iöglegt horf. E f  eigi 
hefir verið ú r  bætt eða skilanefnd kosin á þeim tima, sem fyrir segir, eða fje- 
lagsbú fengið skitlarjetli til meðferðar. skal stjórnin fá skiftarjetti fjelagsbúið í 
hendur  til opinberra  skifta.

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

39. gr.
Hluthafafundur einn getur ákveðið fjelagsslit, neraa fjelag megi ekki 

halda áfram  eða bú  þess sje tekið til gjaldþrotaskifta. H luthafafundur getur 
annaðhvort afhent fjelagsbúið skiftarjetti til m eðferðar eða kosið einn m ann 
eða fleiri (skilanetnd) lil þess að fara með m ál fjelagsins m eðan á fjelagsslit-



um stendur, og löggildir dóm sm álaráðherra  skilanefndarm enn. Skilanefnd 
k em u r  i stað stjórnar fjelagsins og liefir sam skonar vald og skyldur, að því 
leyti sem við á, en sett getur h lu thafafundur þá frá s tarfanum  hvenær sem er. 
Meðan skilanefnd stjórnar fjeJagi, gilda reglur laga þessara um  hluthafafundi, 
reikningsskil og endurskoðun.

Skilanefnd skal jafnan  fullum stöfum setja það orð með nöfnum sín- 
um , er h ú n  und irr ita r  fyrir hönd fjelagsins.

-10. gr.
Skilanefnd skal þegar gera efnahagsreikning fjelagsins, og reikningsskil 

siðan ár hvert, uns störfum  hennar  er lokið. I3ó m á efnahagsreikningur biða, 
ef liðnir eru m eira en (5 m ánuðir  af yfirstandandi reilcningsári þegar hún 
tekur við, til lolta þess reikningsárs.

' 11. gr.
Skilanefnd skal birta áskorun  til sku ldhe im tum anna  fjelagsins um  að

lýsa 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 
hlutabrjefum  og ábyrgð skilanefndar og hluthafa skal fara eftir 26. gr. 2—6. 
málsgr., eftir því sem við á.

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

Agreining um  skuldakröfur og um  skiftingu fjelagseigna með hluthöfum 
má bera und ir  skiftarjett þann, er átt hefði að fara með bú  fjelagsins, ef það 
hefði verið tekið til op inberra  skifta.

Skilanefnd ber að afhenda bæ kur  fjelagsins á Þjóðskjalasafnið, og skal 
geyma þæ r þar að m insta kosti 10 ár eftir að fjelagsslitum er lokið.

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

eigum sínum eða sameinast þvi. Tilkynna skal ákvörðun um þetta til skrá- 
setningar innan  viku, og þegar ákvörðunin  er fram kvæm d, þá skal og tilkvnna 
það Iögum þessum samkvæmt. Að öðru leyti skal með fara sam kvæ m t 39.— 
41. gr., svo sem við á.

43. gr.
Nú er ákveðið að m inka hlutafje fjelags um  ineira en helming, og 

skal þá fara eftir fyrirm æ lum  39,—41. gr., eftir þvi sem við á.

44. gr.
Stjórn hlutafjelags er rjett og skylt að framselja bú þess til gjaldþrota- 

skifta með sam a hætti sem einstakur m aðu r  getur gert eða skal gera það um  
bú sitt, A henni hvila sam svarandi skyldur til þess að veita skiftarjetti upplýs-



ingai’ um  húið sem einstökum  m ön n u m , enda liggur sám a við, ef út af 
er brugðið.

Skiftarjettur skal tilkynna til skrásetningar upphaf  og lok gjaldþrotaskifta.

V I I .  k a f 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 skilyrðum sem ann- 
ara ríkja þegnar eða m enn  heimilisfastir erlendis.

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

46. gr.
Elgi má erlent hlutafjelag taka til starfa fyrr en það er skrásett hjer á 

landi þar sem bækistöð þess, sbr. 15. gr. 2. málsgr., er, og ef í fleiri lög- 
sagnarum 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. Tilkynningu skal enn frem ur tylgja:

1. Vottorð þar  um  bærs em bættism anns, staðfest af ræðism anni, um  að fje- 
lagið sje löglegt sam kvæ m t þarlandslögum  og eigi þar heimilisfang.

2. Yfirlýsing frá stjórn Qelagsins, staðfest af notarius publicus, um að fjelagið 
undirgangist, að viðskifti þess h je r  fari eftir íslenskum lögum, að umboðs- 
m aður  þess hjer sje bær um  að sættast á þau hjer og svara til sakar 
vegna þeirra skifta fyrir íslenskum dóm stólum. .

3. E inkaum boð handa manni, einum  eða fleirum, til þess að fara með málefni 
fjelagsins bjer á landi, og fullnægi um boðsm aður lögmæltum  skilyrðum 
til þess að reka alvinnu flelagsins hjer í sjalfs sín nafni.

4. Skilríki fyrir því, að fjelagið eigi bjer eignir, eigi m inna en 10 þúsund króna 
virði, til tryggingar greiðslu þeirra skulda, er íjelagið kann  að kom ast í 
vegna starfa sinna hjer, svo og skýrslu um, hvernig verðmæti þeirra eigna 
er ákveðið, ef þær eru eigi í peningum.

47. gr.
E f erlent fjelag b}Trjar störf hjer á landi án  þess það sje löglega til- 

kynt til skrásetningar, ábyrgjast þeir, sem hjer kom a fram fyrir þess hönd, 
einn fyrir alla og allir fyrir einn, skuldir þær, sem hjer verða til vegna starfsins.

48. gr.
Um boðsm anni erlends fjelags ber að tilkynna til skrásetningar allar 

breytingar á hverju því, sem skrásett hefir verið, sbr. 14. gr. Reikninga 
starfseminnar hjer, sbr. 33. gr., skal senda lögreglustjóra til skrásetningar 3 
m ánuðum  eftir lok reikningsárs hvers.



49. gr.
Sá eða þeir, sem sku ldb inda  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.
Nú sannar sku ldhe im tum aður  m eð 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 hann  krefst þess, og 
auglýsa það þegar í Lögbirtingablaðinu, enda m á eigi fyrr skrásetja fjelagið 
hjer aftur en skuldin er greidd eða sam þykki sku ldhe im tum anns  kem ur  til.

51. gr.
E f erlent fjelag verður g jaldþrota , er um boðsm anni þess hjer skylt að 

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

V I I I .  k a f l i .

Á kvœ ði um  refsingar o. fl.

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

erlendra hlutaíjelaga að inna af hendi skylduverk sín sam kvæ m t lögum þess- 
um, sam þyktum  fjelagsins eða ályktun hluthatafundar, og getur þá atvinnu- 
m ála ráðherra  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  undir  dóm stóla innan  m ánaðar frá 
birtingu skipunar. Mál það má höfða á hendur  ráðherra  fyrir gestarjetti á 
varnarþingi fjelags, sbr. 18. gr. 2. málsgr. og 16. gr. 2. tölul.

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

m enn  erlendra  Qelaga hjer sektum  eða fangelsi, sbr. 26. gr. a lm ennra  hegn- 
ingarlaga 25. jún i  1869, eiida sje verkið ekki svo vaxið, að þyngri refsing sje 
lögmælt, ef þeir:

1. H erm a vísvitandi rangt eða villandi í boðsbrjeli, skýrslum, reikningum, 
auglýsingum eða yfirlýsingum til h lu thafafundar eða annara  forráðam anna 
fjelags eða í tilkynningu til hlulafjelagaskrár.

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



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

1. Gerast sekir af stórfeldu gáleysi um  brot þau, er í 53. gr. segir, eða
2. Herm a vísvitandi rangt eða villandi, en án þess, að 53. gr. eða ö n n u r  tög 

taki þar til, í skjölum, viðskiftabrjefum, um burðarb rjefum  eða tilkynning- 
um  um efnahag eða eignir fjelags þess, er þeir stýra eða fara með um boð 
þess, sbr. 46. gr. 3. tölul.

55. gr.
Sá, er vanrækir t ilkynningar til h lutafjelagaskrár lögum þessum sam - 

kvæmt, skal sæta sektum, alt að 1000 krónum .

56. gr.
Hluthafi, sem þiggur fje til þess að neyta ekki atkvæðisrjettar síns 

eða greiða atkvæði fjelaginu í óhag, sætir sektum , nem a verkið sje svo vaxið, 
að þvngri refsing sje lögmælt.

57. gr.
Stjórnendur, skilanefndarm enn eða um boðsm enn  erlendra  fjelaga sæta 

sektum, ef þeir vanrækja verulega starf sitt í þarfir fjelagsins eða gera ráð- 
stafanir gegn betri v itund fjelaginu i óhag, enda liggi eigi þyngri refsing við 
sam kvæm t öðrum  lögum.

58. gr.
Sektir sam kvæ m t lögum þessum renna í ríkissjóð.
Með mál út af brotum  þeim, er í 53.—57. 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 tilkynt til skrásetningar fyrir 1. júlí 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 þvi er að skifta, og 46. gr. Svo skulu tilkvnningu og 
fylgja skjöl þaú, er i 12. gr. 2. málsgr. c og d getur, að því leyti sem við á.

Frá  því er fjelag sam kvæ m t 1. málsgr. er skrásett, skal fara eftir fyrir- 
m ælum  1., 2., 11. og 13.—58. gr. laga þessara, eftir þvi, sem við á. Nú full- 
nægir stjórn fjelags ekki ákvæðum  32. gr. 1. málsgr., eða um boðsm aður fyrir- 
m ælum  46. gr. 3. tölul., og getur a tv innum álaráðherra  veitt alt að 2 ára fresl 
til þess að kom a m álinu í löglegt horf.

Nú er fjelag ekki tilkynt áður  frestur sá, er i 1. málsgr. segir, er lið- 
inn eða máli eigi komið í löglegt horf sam kvæ m t 2. málsgr. 2. málslið, og 
skal þá slíta fjelaginu eða strika erlent fjelag út at hlutafjelagaskrám. Ef lög- 
reglustjóri synjar skrásetningar eða ágreiningur er um  hæfileika stjórnenda eða 
umboðsm anns, má bera málið und ir  a tv innum álaráðherra  og dómstóla. Nú 
skýtur aðili ákvörðun lögreglustjóra til ráðherra  eða dómstóla innan  2 mán- 
aða eftir að hún  varð honum  kunn  og ákvörðunin  verður staðfest, og skal



þá eigi slíta fjelagi eða strika það af skrá, ef aðili bætir um  það, er áfátt vaf, 
innan  4 m ánaða frá dagsetning ú rskurðar  ráðherra  eða uppsögu íullnaðardóms 
i málinu. E f  aðili vill eigi una úrskurði ráðherra, getur hann  skotið m álinu 
til dómstóla innan  2 m ánaða frá dagsetning úrskurðar, og ef þar verður sama 
niðurstaða, fer um  ljelagsslit og útstr ikun af skrá sem áður segir.

Mál út af þeim atriðum , er h jer segir, skal höfða á hendur  lögreglu- 
stjóra fjrrir gestarjetti á varnarþingi fjelags eða starfstöðvar, sbr. 46. gr.

Nú er íjelagi eigi slitið svo sem boðið er í þessari grein, og skal þá
fara svo sem í 38. gr. 1. og 2. málsgr. 2. málslið og 17. gr. segir.

60. gr.
Gjöld fyrir störf þau, er lögreglusljórum eru falin f lögum þessum, 

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

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

fjelaga greiðist ............................................................................................................... 20 —
Fyrir  að taka við og skrásetja breytingar á eða viðauka við

það, sem áður hefir verið s k rá s e t t   15 —
Fyrir  eftirrit ú r  hlutafjelagaskrá greiðisl lögreglustjóra sam kvæ m t 10.

gr. laga nr. 64, 14. nóv. 1917, 1. málsgr., og fyrir m unnlegar  skýrslur um  ein- 
stakt hlutafjelag 2 kr.

Heimilt er öllum yfirvöldum að krefjast ókeypis eflirrils eða m unn-  
legrar skýrslu um  einstök atriði úr hlutafjelagaskrá.

61. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1922.
Frá sam a tima eru ú r  gildi num in  ákvæði laga nr. 42, 13. nóv. 1903, 

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


