Sbírka zákonů a nařízení, č. 280.
4. československé cenné papíry, které byly
v československé republice podle § 2, lit. b),
nařízení ze dne 12. března 1919 pouze sepsá
ny, nikoli však označeny, mohou býti vyplá
ceny buď podle § 15, odst. 3., tohoto nařízení,
budou-li do československé republiky dove
zeny a zde označeny, nebo mohou býti okolkovány a vypláceny na místopřísežné prohlá
šení stejně jako cenné papíry vůbec ne
sepsané.
Při tom jest zásadně vyloučeno dvojí vy
brání evidenčního poplatku československého.
Cenné papíry budou označené co nejdříve
podateli opětně vráceny.
5. Výhoda poskytnutá y bodu 5.', odst. 1.,
ujednání ze dne 13. listopadu 1920 majitelům
československých cenných papírů bydlícím
v Německu rozšiřuje se na všechny vlastníky
československých cenných papírů, které se
nalézají v Německu, pokud dotyčné osoby ne
bydlí v československé republice.
6. Výhrada bodu 5., odst. 3., ujednání ze dne
13. listopadu 1920 o vztazích mezinárodních
platí o celém obsahu ujednání ze dne 13. listo
padu 1920 i tohoto zápisu.

7. Bod 11. ujednání ze dne 13. listopadu
1920 o potřebných opatřeních, aby sjednání
byla provedena, vztahuje se i na tento zápis.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho pověřuje se ministr
financí.
V Praze

dne 17. prosince 1920.
černý v. r.

Dr. Hotowetz v. r.,

též za ministra Hanačíka.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fatká v. r.
Dr. Topelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Procházka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Beneš v. r.
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280.
Vyhláška

ministerstva financí a mini
sterstva obchodu
ze dne 11. srpna 1921

o úmluvě s říší Německou ze dne 17. prosince
1920, kterou se podle čl. 297. a 298. mírové
smlouvy Versailleské i^volňují některé česko
slovenské cenné papíry říšskoněmeckých
příslušníků.
1. československá vláda neklade důrazu na
to, aby byly podle nařízení říšskoněmecké
vlády z 12. května 1920 (Německý říšský
věstník a pruský státní věstník č. 102
z r. 1920) přihlášeny a zabaveny českosloven
ské ukládací papíry, prioritní obligace a jiné
pevně zúročitelné dlužní úpisy.

Toto prohlášení dává vláda československá
jen potud, pokud jest podle smlouvy Versail
leské oprávněna.
2. československá vláda svoluje vůbec, aby
uvolněny byly úrokové kupony a vylosované
kusy československých ukládacích papírů,
priorit a jiných pevně zúročítelných dlužních
úpisů zabavené podle nařízení německé říšské
vlády ze dne 12. května 1920.

Naproti tomu s uvolněním dividendových
kuponů a vylosovaných kusů českosloven
ských akcií souhlasí jen potud, pokud jejich
splatnost po 12. květnu 1920 nastala a do
konce roku 1920 nastane, avšak jen s podmín
kou, že zabaveny zůstanou nevylosované akcie
a jejich příště splatné dividendové kupony,
jakož i požitkové listy, jež snad budou vy
dány za vylosované akcie.
Zvláště svoluje se, aby za uvedených pod
mínek uvolněny byly dividendové kupony
í Duchcovsko-Podmokelské a Ústecko-Teplické
| dráhy za rok 1919 a akcie posléze zmíněné
| společnosti, jež byly 1. července 1920 vylo| sovány.

Dr. Brdlík v. r.

Dr. Hotowetz v. r.,

též za ministra Hanačíka.

Státní tiskárna v Praž®.

