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til laga um seðlaútgáfu íslandsbanka, hlutafjárauka o. fl.

Flutningsmenn: -

Einar Árnason, Sigurður H. Kvaran, Guðjón Guðlaugsson,
Guðm. Guðfinnsson, Guðm. Ólafsson, Jóh. Jóhannesson,

Sigurður Jónsson, Sigurjón Friðjónsson.

1. gr.
Til 31. des. 1924 fer íslandsbanki með seðlaútgáfu i rikinu, að undan- 

teknum þeim 3h miljónar, sem Landsbankinn gefur út af seðlum. Allir þeir seðlar, 
sem bankinn gefur út, skulu málmtrygðir á þann hátt, sem fyrir er mælt í lögum 
nr. 66, 10. nóv. 1905.

Hinn 31. des. 1924 má bankinn ekki hafa i umferð meira en 5 miljónir
króna í seðlum, nema brýna nauðsyn beri til og rikisstjórnin leyfi það, að
fengnum tillögum endurskoðenda þeirra, sem ræðir um í 7. gr.

2. gr.
Leyfistimi bankans er á enda 31. des. 1933. Á tímabilinu frá 1. janúar 

1925 til enda leyfistímans skal bankinn draga inn seðla sína alla, þannig, að sem 
næst jafnhá fjárhæð sje dregin inn á ári hverju og tekin úr viðskiftaveltu.

Seðlaútgáfa sú, sem á þennan hátt losnar, hverfur á þessu tímabili til



ríkissjóðs, og skal fyrir 1. júni 1924 ákveðið með lögum, hversu seðlaútgáfu 
þessari skuli komið fyrir framvegis.

3. gr.
íslandsbanka er skylt að selja ríkissjóði með nafnverði það af gullforða 

sínum, er hann þarf eigi til tryggingar eigin seðlum sínum, og má hann þvi eigi 
láta neitt af forða þessum af hendi, nema hann hafi áður boðið hann til kaups 
með áðurnefndu verði og ríkissjóður neitað að kaupa, Eigi má íslandsbanki 
heldur á neinn annan hátt binda þennan forða þannig, að ríkissjóður geli eigí 
fengið hann, er hann losnar úr seðlatryggingunni.

Allur gullforði bankans skal geymdur í Reykjavik, og auk þess sem hann 
er háður eftirliti rikisstjórnarinnar, samkvæmt þeim reglum, sem um það hafa 
gilt, skulu endurskoðunarmenn þeir, er 7. gr. ræðir um, mánaðarlega raun- 
saka, hvort málmforðinn er svo sem lög bankans mæia fyrir um.

4. gr.
Bankinn skal greiða gjald í ríkissjóð eins og hjer segir:

a. Ef seðlaútgáfan fer eigi fram úr 6 miljónum króna, greiðist það gjald, sem
ákveðið er í lögum nr. 66, 10. nóv. 1905, en eigi annað gjald.

b. Ef seðlaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljóuum kr., greiðist l°/o aukagjald 
af þeim hluta 7. miljónarinnar, sem er ómálmtrygður eftir 1. gr., eða af 
62,5°/o af þeim seðlurn.

c. Ef útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðast fullir forvextir bankans af því,
sem fram yfir er, að svo miklu leyti sem það er eigi málmtrygt samkvæmt
1. gr., eða af 62,5°/o af þeim seðlum.

Gjald það, er ræðir um í b. og c. lið, telst eftir seðlum, sem í umferð 
eru i lok bvers mánaðar, og greiðist gjaldið i ríkissjóð i hvers mánaðar lok.

5. gr.
íslandsbanki skal auka hlutafje sitt um alt að 100°/o, á þann hátt, að 

rikissjóður leggur hlutafjáraukann fram þegar er hann sjer sjer fært. Verð hluta- 
brjefa þeirra, sem rikissjóður tekur, skal ákveðið af 5 mönnum, tveim kosnum 
af sameinuðu Alþingi með óhlutbundnum kosningum, tveim útnefndum af hlut- 
höfum íslandsbanka, og oddamanni, sem hæstirjettur tilnefnir.

Takmarkanir á atkvæðum eftir hlutafjármagni skulu engar vera að því 
er hlutaeign ríkissjóðs snertir.

6. gr.
A meðan íslandsbanki hefir á hendi seðlaútgáfu, er nemur meira en 21 ? 

miljón króna, eða rikissjóður ber ábyrgð á skuldbindingum fyrir hann, skal bank- 
inn vera háður eftirliti tveggja manna, er hafa skulu á hendi endurskoðun á stjórn 
og rekstri bankans (kritisk Revision).

Þessir endurskoðendur skulu valdir af sameinuðu Alþingi með óhlut- 
bundnum kosningum, úr flokki manna utan þings, verslunarfróðra, eða manna, 
sem vanir eru bankastörfum og ekki starfa við aðra bauka.

Endurskoðunarmenn þessir skulu daglega fylgjast með stjórn bankans og 
rekstri haus og hafa aðgang að öllum skjölum og bókum bankans. Skulu endurskoð-



endur þessir skýra stjórnarráðinu frá, ef þeir álita, að eitthvað fari veruiega aflaga i 
rekstri bankans, svo að hætta geti stafað af. Ef misfellurnar eru svo miklar, að 
ríkisstjórnin áliti bankanum hættu búna, eða ef eigi er bætt úr því, sem ábótavant 
er, er rikisstjórninni heimilt að vikja bankastjórninni frá og setja aðra bankastjórn 
til næsta aðalfundar bankans.

Bankinn greiðir laun endurskoðenda, sem eru 4000 krónur til hvors þeirra, 
auk dýrtiðaruppbótar eftir sama verðstuðli og gildir um starfsmenn ríkisins.

7. gr.
tslandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og yngri seðla sína með 

þeim fresti og á þann hátt, er stjórnarráðið samþykkir.
Helmingur andvirðis þeirra hinna yngri seðla, sem eigi koma fram að 

lokum til innlausnar, rennur i rikissjóð.
Nú ber svo við, að seðlar bankans týnast á þann hátt, að sannað er,

bversu miklu nemur og rikissjóður á að bera skaðann, og er það þá samninga-
mál milli bankans og stiórnarráðsins, hversu fer um andvirði þeirra seðla.

8. gr.
Leyfisbrjef bankans frá 5. nóv. 1902 heldur gildi sinu, að þvi leyti sem 

iög þessi breyta því eigi.

9. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 16, 18. mai 1920, 

svo og önnur lagaákvæði, er fara i bága við þau.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, en falla úr gildi 30. sept. 1921, nema þvi

að eins, að hluthafafundir íslandsbanka verði þá búnir að gera þær ráðstafanir,
sem lög þessi áskilja.

G r e i n a  r g e r ð .

Pað er orðið ljóst öllum þorra manna, að viðskifti landsmanna við út- 
lönd eru komin i hið mesta öngþveiti og að bráðnauðsynlegt er orðið að taka 
til skjótra og róttækra úrræða til að bæta úr því. Það ráð, er tiltækilegast virð- 
ist vera, er það, að rikið rjelti íslandsbauka þá hjálparhönd, að hann geti hafið 
starfsemi sína i útlöndum af nýju, og virðist það að eins hægt þannig, að út- 
vega honum aukið rekstrarfje, tekið á einn eða annan hátt að láni utanlands. 
En mjög er athugavert, að ríkið taki lán eða ábyrgist lántöku handa bankan- 
um, nema það um leið fái tök á, hvernig því fje er varið, sem það ieggur fram 
eða ábyrgist. Það hafa komið fram tillögur um það, að ríkið keypti bankann, 
og mælir margt með því. En eins og sakir standa, virðist sá vegur auðveldari 
að sama marki, að rikið Ieggi bankauum til hlutafjárauka, í svo stórum stil, að



það fái á þann hátt íniklu um bankann að ráða. Jafnframt þvi, að slikur hluta- 
fjárauki yrði starfsfjárauki bankanum til handa, mundi hann, sem þátttaka ríkis- 
ins, efla lánstraust bankans út á við og styðja mjög að viðrjettingunni á þann hátt. 
Frumvarp það, sem hjer kemur fram, leggur til, að sú leið sje farin i banka- 
málinu, sern bjer er bent á. Er þá ætlast til, að ríkið fái lán utanlands lil hluta-
fjárauka og sjái bankanum jafnframt að öðru leyti fyrir þvi slarfsfje, sem hann
nauðsynlega þarf til að rísa á legg af nýju og getur ekki lagt fram sjálfur.


