
Id . 100. JLOg:

um  breytiugu á lögum nr. 19, 4. jún í  1924, um  nauðasam ninga.

(Afgreidd frá Nd. 26. febr.).

1. gr.
Um nauðasam ningagerð milli Sparisjóðs Árnessýslu og lánardrotna 

hans skulu  þessar sjerreglur gilda:
1. Ef innstæðueigandi er í skuld við sjóðinn, hvort sem sú skuld er stofnuð 

af honum  sjáifum eða hún  fellur á hann  fyrir ábyrgð við sjóðinn, þá er 
hluti af innstæðu hans, eða innstæðan öll að því leyti sem hún  hrekkur 
til, gild borgun upp i slíka skuld, að frádregnum  sam a hundraðshlu ta  
sem alm ennir  lána rd ro tna r  verða að þola til niðurfærslu á s inum  kröf- 
um. Sparisjóðurinn er ekki skyldur til að taka sem gilda borgun upp í 
slíka skuld við sjóðinn innieignir annara  m anna  í s jóðnum  að meira en x/< 
á ári og að frádregnum  sam a hundraðshlu ta  sem áður segir.

Sjóðurinn verður ekki krafinn um  þann  hundraðshlu ta , sem dreg- 
inn er frá gagnkröfum sam kvæ m t fram anskráðu.

2. Rjettur eigandi sparisjöðsbókar er sá, sem sam kvæ m t bókum  sjóðsins er 
talínn eigandi hennar 1. okt. 1924.

3. F ru m v a rp  að nauðasam ningi skal telja löglega sam þykt að tölu lánar- 
drotna til, ef einfaldur meiri hluti atkvæðism anna, er fund sækja (sbr. 3. 
málsgr. 37. gr. Iaga nr. 19, 4. jún í  1924), greiða því atkvæði, án tiliits til 
þess, hversu m argir hafa lýst kröfum  á hendur sjóðnum.

4. Tilkynning sam kvæ m t 4. málsgr. 37. gr. nauðasam ningalaganna skal talin 
nægileg, ef a lm ent brjef til lánardrottins er afhent i póstinn á staðnum .

5. Skiftaráðanda er heimilt að setja á kostnað sjóðsins fram kvæm darstjóra 
fyrir hann, er stjórni sjóðnum undir  um sjá skiftaráðanda, m eðan á nauða- 
samningagerð stendur.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.


