
Ed. 513. f'rum varp

til laga um seðlaútgáfu ís landsbanka, b lutafjárauka o. fl.

(E ftir  2. umr. í Ed.).

1. gr.
Til 1. maí 1922 fer ís landsbanki með seðlaútgáfu í ríkinu, að undan- 

teknum þeim 3/r miljónar, sem L andsbank inn  gefur út af seðlum. Allir þeir seðlar, 
sem b ank inn  gefur út, skulu m álm trygðir á þann  bátt, sern fyrir er m ælt í lögum 
nr. 66, 10. nóv. 1905.

2. gr.
Leyfistími bankans er á enda 31. des. 1933. Á tímabilinu frá 1. mai 

1922 til enda leyfistímans skal bank inn  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 
rikissjóðs, og skal fyrir 1. júni 1922 ákveðið með lögum, hversu seðlaútgáfu 
þessari skuli komið fyrir framvegis.

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

sinum, er h ann  þarf  eigi til tryggingar eigín seðlum sinum, og má h ann  þvi eigi 
láta neitt af forða þessum af hendi, nem a h ann  hafi áður boðið h an n  til kaups 
með áðurnefndu verði og ríkissjóður neitað að kaupa . Eigi m á ís landsbanki 
heldur á neinn annan  hátt  b inda þennan  íorða þannig, að rikissjóður geti eigi 
fengið hann , er h ann  losnar ú r  seðlatryggingunni.

Allur gullforði b ankans  skal geym dur í Reykjavík, og auk þess sem h ann  
er h áð u r  eftirliti r ík isstjórnarinnar, sam kvæ m t þeim reglum, sem um það hafa



gilt, skulu cndurskoðunarm enn  þeir, er 7. gr. ræðir um , m ánaðarlega rann- 
saka, hvort m álmforðinn er svo sem lög bankans  mæla fyrir um.

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

a. Ef seðlaútgáfan fer eigi fram ú r  6 m iljónum 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 m iljónum kr., greiðist l #/o aukagjald 
a f  þeim hluta 7. m iljónarinnar, sem er óm álm trygður eftir 1. gr., eða af 
62,5°/o af þeim seðlum.

c. E f útgáfan er yfir 7 miljónir króna, greiðast fullir forvextir bankans  af þvi, 
sem fram yfir er, að svo miklu leyti sem það er eigi m álm trygt sam kvæm t 
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 í lok hvers m ánaðar,  og greiðist gjaldið í ríkissjóð i hvers m ánaðar  lok.

5. gr.
Hlutafje Ís landsbanka skal auka um 100°/o, á þ ann  hátt, að rfkisstjórnin 

leggur h lu tafjáraukann fram úr ríkissjóði, þegar er h ú n  hefir látið fara fram ná- 
kvæm a alhugun á hag bankans, enda sjeu hlutafjárframlögin þá, að hennar dómi, 
tiltækileg. Verð hlutabrjefa þeirra, sem ríkissjóður tekur, skal ákveðið af 5 m önn- 
um, tveim kosnum af sam einuðu Alþingi með óh lu tbundnum  kosningum, tveim 
útnefndum af h luthöfum  ís landsbanka, og oddam anni,  sem hæstirjettur tilnefnir.

T ak m ark an ir  á atkvæðum eftir h lutafjármagni skulu  engar vera, að því 
er hlutaeign ríkissjóðs snertir.

6. gr.
Á m eðan ís landsbanki hefir á hendi seðlaútgáfu, er nem ur meira en 2V* 

miljón króna, eða ríkissjóður ber ábyrgð á skuldbindingum  fyrir hann , skal bank- 
inn vera h áður eftirliti tveggja m anna, er hafa skulu á hendi endurskoðun á stjórn 
og rekstri ban k an s  (kritisk  Revision).

f e s s i r  endurskoðendur skulu valdir af sam einuðu Alþingi með óhlut- 
bundnum  kosningum, ú r  flokki m anna  utan þings, verslunarfróðra, eða m anna, 
sem vanir eru bankastörfum  og ekki starfa við aðra banka.

Endurskoðunarm enn  þessir skulu  daglega fylgjast með stjórn bankans  og 
rekstri hans  og hafa aðgang að öllum skjölum og bókum  bankans. Skulu endurskoð- 
endur þessir skýra s tjó rnarráðinu frá, ef þeir álíta, að eitthvað fari verulega aflaga í 
rekstri bankans, svo að hætta  geti stafað af. Ef misfellurnar eru svo miklar, að 
ríkisstjórnin álíti b an kanum  hættu búna, eða ef eigi er b æ t tú r þ v í ,  sem ábótavant 
er, er ríkisstjórninni heimilt að víkja bankastjórninni frá og setja aðra bankastjórn  
til næsta aða lfundar bankans.

Bankinn  greiðir laun  endurskoðenda, sem eru 4000 k rónur til hvors þeirra, 
auk dýrtíðaruppbótar eftir sam a verðstuðli og gildir um starfsmenn rikisins.

7. gr.
ís landsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og yngri seðla sina með 

þeim fresti og á þ ann  hátt, er s tjórnarráðið samþykkir.



Helmingur andvirðis þeirra h in n a  yngri* seðla, sem eigi kom a fram að 
lokum lil inn lausnar,  rennur í ríkissjóð.

Nú ber svo við, að seðlar bankans týnast á þann  hátt,  að sannað er,
hversu miklu  nem ur, og ríkissjóður á að bera skaðann, og er það þá samninga-
mál milli bankans  og stjórnarráðsins, hversu  fer um andvirði þeirra seðla.

8. gr.
Lej'fisbrjef bankans  frá 5. nóv. 1902 heldur gildi sínu, að þvi leyti sem 

lög þessi breyta því eigi.
9. gr.

Með lögum þessum er ú r  gildi num in  2. gr. laga nr. 16, 18. maí 1920,
svo og ön n u r lagaákvæði, er fara i bága við þau.

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

að eins, að h lu thafafundir ís landsbanka  verði þá bún ir  að gera þær ráðstafanir, 
sem lög þessi áskilja.


