
Md. 94. Frumvarp

til laga um íslandsbanka.
(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Bú lslandsbanka skal tekið til skiptameðferðar.
Skiptin framkvæmir skilanefnd þriggja manna, er Qármálaráðherra 

skipar, og taka þau til meðferðar á bankabúinu frá lokunardegi bankans 3. 
febr. 1930.

Fjármálaráðherra er heimilt að fresta upphafi skiptameðferðar til 
1. marz 1930.

2. gr.
Meðan skiptin standa yfir, má hvorki taka til greina neina kröfu um 

gjaldþrotaskipti í búi bankans né leggja löghald eða löggeymslu á eignir hans, 
eða gera í þeim ijáruám eða aðra fullnustugerð.

3. gr.
Við skiptin skal farið eftir reglum þeim, er gilda við gjaldþrotaskipti 

um skuldajöfnuð, um ógildingu gerninga, fjárnáms eða löggeymslu og um 
skuldaröð. öðrum  ákvæðum skiptalaganna og laganna um gjaldþrotaskipti, 
þeim er eigi lúta að sjálfri skiptaaðferðinni, skal og beitt, eftir því sem unnt er.

4. gr.
Skilanefnd skal heimilt að taka lán til að greiða með afborganir til 

skuldheimtumanna bankans, enda verði þeir, er lán þessi veita, forgangs- 
kröfuhafar í búinu, samkv. 82. gr. skiptalaganna.

5. gr.
Rikissjóður tekur ábyrgð á seðlum bankans, þeim er i umferð eru við



npphaf skiptameðferðarinnar. Frá þeim tíma má bankinn eigi gefa út nýja 
seðla. Ákvæði þetta haggar i engu ábyrgð bankans á seðlunum gagnvart band- 
böium þeirra og rikissjóði.

6. gr.
Fjármálaráðberra skal heimilt að setja i reglugerð nánari ákvæði nm 

skiptameðferðina, m. a. um reikningsskil, endurskoðun, innlausn seðla og 
hluthafafundi. Endurskoðunina framkvæma tveir endurskoðendur, er fjár- 
málaráðherra skipar.

( reglugerð þessari er fjármálaráðherra heimilt að vikjá frá lagafyrir- 
mælum um bankann, sem eldri eru en lög þessi, að svo miklu leyti, sem 
þörf krefur.

Reglugerð bankans gildir eigi meðan á skiptunum stendur.

7. gr.
Kostnaður allur við skiptin, þar á meðal laun skilanefndarmanna og 

endurskoðenda, greiðist sem forgangsskuld, samkv. 82. gr. skiptalaganna, af 
eignum búsins.

. 3. gr.
Fjármálaráðherra getur leyft, að skjöl, sem gefin eru út um lán gegn 

tryggingu i kröfum á hendur bankanum, séu stimpilfijáls að meira eða 
minna leyti.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.


