
599. Iiög

nm heimild fyrir ríkisstjórnina til að veita ýms hlunnindi fyrirhngnðum  nýjnm 
banka i Reykjavík.

(Afgreidd frá Ed. 14. mai).

1. gr.
Ráðuneytinn er heimilað að veita hlntafjelagi, sem stofnað kann að verða 

i þvi skyni, hlunnindi handa banka, er fjelagið stofnar i Reykjavik, þan er 
bjer segir: t

a. Ef viðurkenning fyrir inn lin i glatast, getnr bankinn  kallað handhata hennar 
með anglýsingu, sem prentnð sje þrisvar i blaði þvi, er flytnr stjóm valda- 
anglýsingar, með 6 m&naða fyrirvara að gefa sig fram við bankann, og ef 
enginn hefir geflð sig fram áðnr en tjeðnr frestnr er liðinn, þá má bankinn 
greiða npphæðina þeim, sem viðnrkenningnna befir fengið frá bankannm , án 
þess nokknr annar, sem viðnrkenningin kann að vera afsölnð, geti búið kröfn 
á hendnr bankannm .

b. Fje það, sem lagt hefir verið i bankann, ásam t vöxtnm þess, er nndanskilið 
kyrrsetningn og löghaldi.

c. Bankinn hefir sem handveðshafi rjett til þess að selja sjálfnr veðið við opin- 
bert nppboð, en að öðrn leyti samkvæmt reglnm þeim, sem settar ern i lög- 
nm nm veð, 4. nóv. 1887, 1. gr.

d. Bankinn er undanþeginn öllum opinbernm  gjöldnm og sköttnm , hverjn nafni 
sem nefnast, þar á meðal til rikissjóðs og sveitarsjóðs eða annara stofnana. 
í  þess stað skal bankinn gjalda i ríkissjóð hlnta af hreinum  ársarði sinnm, 
sem ákveðst þannig;

F rá  ársarðinnm  dragist fyrst hæfileg Q&rhæð til afskriftar af væntan- 
legu bankahúsi og innanstokksm nnnm , þar næst beint áfallið tap bankans, 
enda samþykki eftirlitsmaðnr með b ö n k n p  og sparisjóðnm  afskriftirnar, og 
siðast 10°/o af ársarðinum  til varasjóðs og 5%  hlntaQárnpphæðinni til 
hluthafaarðs.



Af því, sem fram yfir er, greiðist rikissjóði:
5®/o af fyrstu 100 þús. kr.
10%> af næstu 100 þús. kr.
25°/o af afganginum.

Hlunnindin samkvæmt lögum þessum baldast þann tíma, sem nú 
er eftir af hlunnindatim a íslandsbanka samkvæmt lögum nr. 11, 7. júni 1902, 
og auglýsingu nr. 48, 25. nóv. 1903. Að þeim tím a liðnum nýtur bankinn 
bestu kjara, sem veitt kunna að verða einkabanka.

e. Bækur bankans, ávisanir, skuldbindingar, sem útgefast af bankanum  og i 
nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum  handveðsrjett, arð- 
miðar, hlutabrjef bankans og framsöl þeirra skulu undanþegin stimpilgjaldi.

2. gr. .
Hlunnindi þau, sem ræðir um í 1. gr., ná einnig til útibúa þeirra, sem

bankinn kann að setja á stofn.
3. gr.

Hlunnindi þau, sem í 1. gr., sbr. 2. gr., segir, eru þessum skilyrð- 
um bundin:

a. Hlutafje bankans má eigi vera m inna en 2 miljónir og eigi meira en 6 
miljónir króna, og skulu að minsta kosti 55°/o hlutafjárins boðin út innan- 
lands i þrjá m ánuði eftir að lögin öðlast gildi. Meiri hluti bankastjórnar 
(bankaráðs) sje íslendingar, búsettir á íslandi.

b. Bankinn skal hafa heimili og varnarþing í Reykjavík.
c. Alþingi kýs með hlutfallskosningu tvo af þrem endurskoðendum bankans.
d. Bankinn skal jafnan hafa í auðseldum innlendum verðbrjefum, er ráðherra 

tekur gild, sem svarar minst 10% af innlánsfje þvi, er hann hefir hverju 
sinni, til tryggingar því.

e. Reikninga bankans skal birta opinberlega á þann hátt, sem leyfisbrjef 
segir til.

f. Bankinn má ekki lána fje gegn tryggingu i hlutabrjefum sjálfs sín.
g. Bankinn skal taka til starfa fyrir árslok 1927.
h. Ráðuneytið getur sett bankanum  frekari skilyrði í leyfisbrjefinu, ef þörf þykir, 

enda fari þau ekki í bága við lög þessi.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


