
636. Frum varp

til laga uui seðlaútgáfu Islandsbanka, hlu tafjárauka o. fl.

(Eftir 2. um r. í Nd.).

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

teknum þeim 3/r miljónar, sem rikissjóður gefur út af seðlum. Allir þeir seðlar, 
sem b ank inn  gefur út, skulu málmtrygðir á þann  hátt,  sem fyrir er mætt í lögum 
nr. 66, 10. nóv. 1905.

2. gr.
Leytistími bankans er á enda 31. des. 1933. Á tímabilinu frá 1. nraí 

1922 til enda leyQstimans skal b ank inn  draga inn seðla sína alla með 1 miljón 
króna áilega, þ a r  til eftir eru 2V* miljón króna, en þaðan af svo, að sem næst 
ja fnhá  upphæð sje tekin úr viðskiftaveltu árlega til loka leyfistímans 31. des. 1933.

S tjórnarráðið setur nánari  reglur um innköllun seðlanna fyrir hvert ár.
Seðfaútgáfa sú, sem á þennan hátt losnar, hverfur á þessu tímabili til 

ríkissjóðs, og skal fyrir 1. júní 1922 ákveðið með löguin, hversu seðlaútgáfu 
þessari skuli komið fyrir framvegis.

3. gr.
ís landsbanka er skyit að selja rikissjóði með nafnveiði það af gullforða 

sínum, er hann  þarf  eigi til tryggingar eigin seðlum sínum, og má hann þvi eigi



láta neilt af forða þessuni af hendi, neina h ann  hafi aður boðið h ann  til kaups 
íneð áðurnefndu verði og ríkissjóður neitað að kaupa. Fíigi iná íslandsbanki 
heldur á neinn annan  hátt b inda þennan forða þannig, að ríkissjóður geti eigi 
fengið hann, er h an n  losnar úr  seðlatryggingunni.

Allur gullforði bankans  skal geym dur i Reykjavik og vera háður eftirliti 
rikisstjórnarinnar, sam kvæ m t þeim reglum, sem um það hafa gilt.

4. gr.
Bankinn skal greiða gjald i rikissjóð eins og hjer segii"

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

b. Ef seðiaútgáfan er yfir 6 og alt að 7 miljónum kr., greiðist 2°/« aukagjald 
af þeim hluta 7. miljónarinnar, 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 j’fir er, að svo fniklu leyti sem það er eigi m álm trygt sam kvæ m t 
1. gr., eða af 62,5°/o af þeim seðlum.

Gjald það, er ræðir um í b.- og c.-lið, telst eftir seðlúm, sem i umferð 
eru i lok hvers m ánaðar,  og greiðist gjaldið i rikissjóð i hvers m án að a r  lok.

5. gr.
Hlutafje fslandsbanka skal auka um 100°/o, á þann  hátt, að ríkisstjórnin 

leggur h lu tafjáraukann fram ú r  rikissjóði, þegar er h ún  hefir látið fara fram ná- 
kvæma atbugun á hag bankans, enda sjeu hlutafjárframlögin þá, að henna r  dómi, 
tiltækileg. Verð hlutabrjefa þeirra, sem ríkissjóður tekur, skal ákveðið af 5 m önn- 
um, tveim kosnum af sameinuðu Alþingi með óh lu tbundnum  kosningum, tveim 
útnefndum af hluthöfum ís landsbanka, og oddam anni,  sem hæstirjettur tilnefnir.

T akm arkan ir  á atkvæðum eftir hlutafjármagni skulu engar vera, að þvi 
er hlutaeign ríkissjóðs snertir.

6. gr.
Á meðan ísiandsbanki hefir á hendi seðlaútgáfu, eða ríkissjóður ber ábyrgð 

á skuldbindingum  fyrir hann ,  skal ríkissljórnin skipa tvo af þ rem ur bankastjór- 
um bankans. '

7. gr.
fslandsbanka er heimilt að innkalla hina eldri og vngri seðfa sína, með 

þeim fresti og á þann hátl, er stjórnarráðið sam þykkir.
Helmingur andvirðis þeirra h inna yngri seðla, sem eigi kom a fram að

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

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

8. gr.
Leyfisbrjef bankans fiá 5. nóv. 1902 beldur gildi sínu, að þvi leyti sem 

lög þessi breyta þvi eigi.



9. gr.
Með lögum þessum er úr 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 öðlasl þegar gildi, en falla ur gildi 30. sept. 1921, nema þvi

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


