
Ed. 216. Breytingartillögur
við frv. til laga nm Islandsbanka. .

Frá Qármilaráðherra.
I. Framan við 1. gr. bætast eftirfarandi kaflar og greinar.

I. KAFLI.
Um Sjávarútvegsbanka íslands hjf.

a. 1. gr.
Stofna skal blutafélag, er beita skal Sjávarútvegsbanki íslands h/f. og 

hafa skal það verkefni að starfrækja banka, er sérstaklega skal styðja sjávar- 
útveg, iðnað og verzlun landsmanna.
b. 2. gr. ^

Hlutafé félagsins skal nema allt að 21/* milljón króna. Af þeirri upp- 
hæð skal rikissjóður leggja fram l V i  milljón króna, en viðbótarinnar skal 
aflað með hlutafjársöfnun innanlands samkvæmt opinberu útboði, þegar full-
trúaráð bankans ákveður, að fengnu samþykki fjármálaráðherra. Fé það, er
ríkissjóður leggur fram samkvæmt grein þessari, er ríkisstjórninni heimilt að 
taka að láni.c. 3. gr.

Heimili bankans, aðalskrifstofa og varnarþing skal vera i Reykjavik. 
Auk þess getur bankinn haft útibú og umboðsskrifstofur á þeim stöðum, er 
bankastjórar og fulltrúaráð telja þörf á.
d. 4. gr.

Bankanum skal heimilt að taka við peningum sem innláni eða með 
sparisjóðskjörum eða á hlaupareikning, að kaupa og selja vixla og ávísanir, 
að veita lán gegn tryggingum og að annast öll önnur venjuleg bankastörf.
e. 5. gr.

Bankinn skal eiga a. m. k. sem svarar 10'/« af innlánsfé með spari- 
sjóðskjörum í tryggum og auðseldum verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum, 
verðbréfum Landsbanka íslands, Búnaðarbanka íslands og öðrum jafntryggum 
verðbréfum. Verðbréfaeign þessa skal hækka upp í 20 •/<>, ef Qármálaráðherra 
að fengnum tillögum fulltrúaráðs bankans, telur þess þörf.
f. 6. gr.

Aðalfundur hluthafa félagsins kýs fimm manna fulltrúaráð með hlut-
fallskosningu, en fulltrúaráðið ræður bankastjóra, ákveður tölu þeirra, laun



og ráðningarkjör. 1 reglugerð bankans skulu settar reglur um skyldur og störf 
fulltrúaráðs, en fulltrúaráðið setur bankastjórunum erindisbréf. Fjármálaráð- 
herra kallar saman fyrsta aðalfund hlutafélagsins.
g- 7. gr.

Á hluthafafundum félagsins skulu engar takmarkanir vera á atkvæðis- 
rétti að þvi er hlutafé rikissjóðs snertir.
h. 8. gr.

Á fyrsta hluthafafundi félagsins skal setja þvi samþykktir. Þá skal 
og setja reglugerð nm starfsemi bankans. Samþykktir félagsins og reglugerð 
bankans skulu liggja undir samþykki fjármálaráðherra. 1 samþykktum og i 
reglugerð má setja nánari ákvæði um félagið og um bankann, og skulu þar 
á meðal vera ákvæði um endurskoðun á reikningum bankans.
i. 9. gr.

Hlutafélagið skal njóta sömu sérréttinda og Landsbankanum eru veitt 
i 50., 52. og 55 .-5 8 . gr. laga nr. 10, 15. april 1928.

II. KAFLI.
Um Fiskiveiðasjóð.

j. 10. gr.
Atvinnumálaráðherra skal heimilt að gera samning við Sjávarútvegs- 

banka Islands h/f um það, að bankinn taki að sér stjórn og starfrækslu 
Fiskiveiðasjóðs íslands, þannig að sjóðurinn verði sérstök deild i bankanum 
með aðskildum fjárbag og sérstakri bókfærslu, og fari að öðru leyti um sjóð- 
inn eftir þeim reglum, er um hann eru settar i lögum þeim og reglugerðum, 
er um hann gilda.

III. KAFLI.
Um tslandsbanka.

k. 11. gr.
Rikissjóður leggur Islandsbanka 3 milljónir króna sem forgangshlutafé,

og greiðist fé þetta af núverandi skuld Islandsbanka við rikissjóð (enska láninu).
L 12. gr.

Hlutafjárframlag ríkissjóðs, það er ræðir um i 11. gr., er bundið eftir-
fárandi skilyrðum;



a. að lagt verði fram að minnsta kosti l 1/* millj. króna forgangshlutafé með 
hlutafjársöfnun innanlands af öðrum en aðalskuldheimtumönnum bank- 
ans. Samþykki fjármálaráðherra þarf til þess, að þetta forgangshlutafé 
megi fara fram úr 2 millj. kr.

b. að hagkvæmir samningar fáist við aðalskuldheimtumenn íslandsbanka 
erlendis um greiðslu núverandi skulda bankans til þeirra, þannig að eigi 
minna en 41/* millj. af þeim skuldum verði annaðhvort forgangshlutafé í 
bankanum eða gangi næst forgangshlutafénu um áhættu.

m. 13. gr.
Núverandi hlutafé íslandsbanka skal afskrifað sem tapað og hlutabréf 

fyrir þvi felld úr gildi. n. 14. gr.
Þegar skilyrðum þeim, sem nefnd eru í 12. gr., hefir, að dómi fjár- 

málaráðherra, verið fullnægt, skal íslandsbanki renna inn i Sjávarútvegsbanka 
lslands h/f og hætta að vera til sem sjálfstæð stofnun. Tekur þá Sjávarút- 
vegsbanki íslands h/f við öllum eignum, skuldum og ábyrgðum íslandsbanka 
og kemur að þessu leyti í hans stað.
o. 15. gr.

Heimilt er fjármálaráðherra að leysa Sjávarútvegsbanka Islands h/f 
undan greiðsluskyldu á innlánsfé og öðru innstæðufé Islandsbanka, sem inni 
stóð i bankanum 3. febr. 1930, þannig að taki til innstæðufjárins alls eða til- 
tekins hundraðshluta af þvi, um tiltekinn tíma, og þó eigi lengur en til 6 
mánaða i senn.
p . . 16. gr.

Þegar ákvæði 14. gr. koma til framkvæmdar, bætist forgangshlutafé í 
íslandsbanka, sem getið er um i 11. og 12. gr., við hlutaféð i Sjávarútvegs- 
banka Islands h/f sem almennt hlutafé samkv. 2. gr.

Um rétt þessa hlutafjár til arðs og atkvæðamagns fer eftir því tapi, sem 
á búi íslandsbanka verður, og setur Qármálaráðherra um þetta nánari reglur, 
að fengnum tillögum fulltrúaráðs Sjávarútvegsbanka íslands b/f.

Seðla Islandsbanka, sem i umferð eru, skal þá og draga inn.
Um ráðstafanir á gullforða bankans og um endurkaup Landsbankans 

á viðskiptavixlum fer eftir þeim reglum, sem hingað til hafa gilt um endur- 
kaup vixla i sambandi við seðlainndrátt íslandsbanka. Fjármálaráðherra setur 
nánari reglur um innköllun seðlanna.

II. IV. KAFLI.
Akvœði til vara.

1. gr. verði 17. gr. og 1. málsgr. orðist svo:
Verði skilyrðum þeim, sem getið er í 12. gr., eigi fullnægt innan þess



tima, sem Qármálaráðherra ákveður, skal bú íslandsbanka tekið til skipta- 
meðferðar.
III. Greinatala breytist eftir þessu.
IV. Fyrirsögn frumvarpsins verði:

Frumvarp til laga um Sjávarútvegsbanka íslands h/f og um Islandsbanka.


