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Dziennik Ustaw. Poz. 407 i 408.

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Kiero,w nik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

408.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU_
z -clpia 24 czerwca 1929 r.
O ustaleniu trybu i sposobu konwersji listów zastawnych b. rosyjskich banków ziemskich: Kijowskiego,
Moskiewskiego, Petersbursko-Tulskiego i Połtaw
skiego oraz obligacyj b. Żytomieiskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Na podsław[e art. 15 ro zporządzenia Prezydenr
ta Rzeczypospolite~ z dnia 22 mar,c a 1928 r. o' likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych (Dz.
U. R. P. Nr. 38, PQZ. 377) zarządzam co następuje:
§ 1. Listy Iz astawne b. rosyjskich banków
ziemskich: Kijowsk'iego, Moskiew,s kiego, Petersbursko-Tulskiego i Połtawskie gp oraz obligacje b.
Ży1:omierskie g o
Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, uznane, ",go,dnie z ro z porządzeniem M'lnis tra
Skarbu z dnia 24 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 49,
poz. 407), za sta:nowiCjJce w dniu 26 marca 1928 r.
wła's'ność obywateli polskich, zostaną skonwertowane na zło.towe listy zastawne Wilel1skiego Banku
Ziemskiego o takiem samem oprocentowaniu, według planów, ustalonych przez Komitet Likwida'c yjny do spraw b, ms, osób prawnych --'- oddzielnie dla
każdej z wymienionych instytucyj kredytu długoŁer, minowego.
§ 2. Wymienione w para,graEie poprze~im
złotowe lis,t y za,s,t awne zostaną uzyskane wzanuan
Za odstąpie nie
Wileńskiemu BankovIi Ziemskiemu
wierzytelności,
przypa.dających z tytułu po'życzek
długoterminowych, udzielonych przez wskazane instytucje w listach zastawlnych lub obligacjaich, a zabezpieczonych na nieruchomościach, położonych na
obszarze Rzeczypospol'i te,j Polskiej.
§ 3. Warunki odstąpienia powyższych wier;zytelności zostaną ustalone w umowie pomiędzy likwidatorem mienia wskazanych instytucyj a Wileń
skli m Bankiem Ziemskim, z tern jednak z as trzeże
niem, aby SUma nom1nalna !tistó'w zastawnych, otrzymanych' tytułem ceny sprzedażnej odstąpionych wierzytelności, nie była mniejszą od wyra,żonej w zło
tych ogóLnej kwo,t y tych wierzytelności według ich
'Sltanu z -clnia 1 stycznia 1929 r.
Oprócz o,k'reślonych w ten sposób świadczeń
W I,istach zastawnych, mogą być nadto zas t rzeżone
dopłaty gotÓlwko'w e, przezna'c zone przedewszystkiem na zaspokojenie koszt ów lik\yidacji, do których, między innerni, zostaną zaliczone ewentualne
n,ależności, przj'lpa·daiące na rzecz Wileńsk i eg.o BanWarszawa.

Drukarnia

Państwowa.
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Nr. 49.

ku Ziemskiego z tj'ltułu wynagrodzenia za finansowanie czynności przymusowego zarządcy państwo
wego i likwidatora.
.
Umowa, przewidziana w paragrafie niniejszym,
podlega zat'wie,r dzeniu przez Komitet Likwidacyjny.
§ 4. Uzyskane z realizacji wierzytelności, wywymienionych w § 2 niniejszego rozporządzenia, listy zastawne i sumy pieniężne, po zaspokojeniu
ko,s ztów likwi,da,oji i innych pre,t ensyj, przewidzianych wart. 13 rozporządzenia z dnia 22 marca
1928 r. (Dz. U. R. P . Nr. 38, po'z . 377), będą rozdzielone pomi ę dzv w laścicieH emitowanych prze1z powyższe illStytucje papierów wartościowych, których
rosLczenh zostaną przyjęte przez Komitet likwidacyjny, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezydenta Rzec2:Y'Pospolitej z dnia 212 marca 1928 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 38, poz. 377) i rozporz<lJdzenia Ministra
Skarbu z dnia 24 cze,n wca 1929 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 49, poz. 407).
§ 5. Za podstawę podziału zostanie przyjęty
stosunek sumy nomi'nalnej listów zastawnych Wileńskie go Banku Ziemskiego, uzyskanych z realizacji wymienionych w § 2 wierzytelności każdej z imstytucyj kredytu długoterminowego, do wyrażonej
'W walucie rublowej
sumy nominalnej przyję~ych
przez Komite,t Likwidacyjny pretensyj, przypadają
cych z tytułu papierów wartościowych, emitowanych przez każdą z tych instytucyj, z zastrzeżeniem,
Iż sto,s unek ten nie może być wyższy od miary przerachowania, przewidzianej w § 2 rozporządzenia
z dnia 14 maja t924 roku (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr.
30, poz. 213).
Podziału dokonywać będzie Komitet Likwidacyjlny, w miarę reali zac ji ak,tywów, oddzielnie dla
każdej z wymienionych instytucyj, według sporzą
'dzanych w tym celu planów konwersyjnych.
§ 6. Pozostałe, po zaspokojeniu kosztów likwidacyjnych, sumy pieniężne, uzyskane z realizacji
wierzytelności, wymienionych w § 2 niniejszego rozporządzenia, zostaną podzielone przez Komitet Likwidacyjny pomiędzy wierzycieli według zasad,
przewidzianych w § 5 niniej szego rozporządzenia.
Łączna suma wypłaconej w ten sposób gotoWlizny araj: listów zals ta WIllych, wyrażonych w nominalnej wartości, nie może jednak prze.kraczać sumy,
wynikającej z przera'c howania, według pełnych sta'Wek § 2 ro zporządzenia Prezydenta Rzecz)'lpospolitej
z dnia 14 maja 1924 r. o przelI"achowaniu zobowią
'zań prywatno-prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr.
30, poz. 213) pretensyj, przyję tych 'przez Komitet Likwidacyjny.
§ 7. Rozporz ądzen ie n1niejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
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OD ADMINISTRACJi: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzęd, i instytucje państwowe opłacaj,
na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwarlału.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. naldy wnosić do właściwych urzędów
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu naltcpneQo kolejneQo numern.
.
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Prenumeratę uiszczać należy najpóźniej

