
Vuonna 1919 ta~mikuun 7

paivänä kokoontuivat Suomen E

duskunnan Pankkivaltuusmiehet pu

heenjohtaja vapaaherr~ Palmen,

herrat Huttunen, Ståhlberg ja

Relander sekä varamiehet her

rat Listo ja Kaira.

1 §.

Esiteltiin Johtokunnan kirjelmä joulukuun 2 ~;I

päivältä 1918 NQ 61 ja sen ohessa saapunut Pan-

kin Pietarin konttorin Rahanlukijan Nikolai Saso-

noffin anomus että hänelle, joka mainitun kont-

torin sulkemisen tähden on menettänyt virkansa,

myönnettäisiin Pankin varoista elinkautinen eläke.

Merkittyä, että Sasonoff, Johtokunnan ilmoi

tuksen mukaan, on tunnollisesti palvellut Pankkia

viisikymmentä neljä vuotta sekä että han korke

an ikänsä takia ei enää kykene muulla työllä e

lättämään itseänsä ja perhettään, Pankkivaltuus

miehet, nojautuen Pankin ohjesäännön 63 §:n lop

pumomenttiin, päättivät myöntää Sasonoffille, jol

la ei ole eläkeoikeutta, Pankin varoista makset-
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tavan kolmen tuhannen markan suuruisen vuotuisen

avun joulukuun 1 päivästä 1918 lähtien jäljellä

olevaksi elinajakseen.

Tämä oli kirjeessä Johtokunnalle ilmoitet

tava tiedoksi ja toimeenpantavaksi. (Kirje NQ 1).

2 §.

Lopullisesti käsiteltäväksi otettiin Edus

kunnan Pankintarkastajain kertomus toimittamas

taan vuoden 1917 tilintarkastuksesta, ja kun

Herrat Pankintarkastajat sanotussa kertomuksessa

ovat esittäneet Johtokunnalle myönnettäväksi vas

tuuvapauden puheena olevalta tilivuodelta eivät

kä Pankkivaltuusmiehet puolestaan havainneet syy

tä muistutukseen Pankin hallintoa vastaan mainit

tuna aikana, päättivät Pankkivaltuusmiehet Pankin

ohjesäännön 69 §:n nojalla, myöntää Johtokunnal

le ehdotetun vastuuvapauden.

Tästä oli kirjeissä ilmoitettava Pankkiva

liokunnalle sekä Pankin Johtokunnalle, oheenliit

täen jäljennöksen edellämainitusta kertomuksesta.

(Kirjeet NQ 2 ja 3).



3 §.

Johtokunnan puheenjohtajan Herra Stenrothin

sekä jäsenten Herrain Järnefeltin, Basilierin ja

Brobergin saavuttua kokoukseen pidettiin yhteinen

neuvottelu sen johdosta että Johtokunta viime

kokouksen pöytäkirjan ~ §:n kohdalla kerrotus-

sa kirjelmässä oli ehdottanut että Pankin dis-

konttaus- ja lainoittamiskorko korotettaisiin, e

dellinen yhdellä ja jälkimäinen 1 t prosentilla.

Asiasta keskusteltua päättivät Pankkivaltuus-

miehet Johtokunnan ehdotuksen mukaisesti, että

Pankin diskonttaus- ja lainausliikkeessä toistai-

seksi on sovellutettava:

6 % diskontattaessa puhtaita liikevekselei-

tä, joilla maksupäivään ei ole kolmea kuukaut

ta pitempi aika;

6 t % diskontattaessa samanlaisia vekselei-

tä, joilla maksupäivään on pitempi aika kuin

kolme kuukautta;

7 % diskontattaessa muita vekseleitä riip

pumatta siitä, onko niillä maksupäiväan pitempi

tai lyhempi aika;
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6 t % myönnettäessä hypoteekkilainoja ja kas

sakreditiivejä, joiden vakuutena on kultaa ja ho

peata, Suomen valtion obligatsioneja, Suomen Hy

poteekkiyhdistyksen valtion takuulla varustettuja

ulkomaan rahan maaräisiä obligatsioneja sekä ul

komaisten valtioiden antamia taikka valtiotakuul

la varustettuja obligatsioneja;

7 % myönnettäessä hypoteekkilainoja ja kas-

sakreditiivejä, joiden vakuutena on muunlaisia ob

ligatsioneja, yksityispankkien talletustodistuksia

ja kiinnityksiä; sekä

7 t % myönnettäessä hypoteekkilainoja ja kas

sakreditiivejä osakkeita vastaan;

jonka ohessa kassakreditiivien sisaänkirjoi

tusmaksu edelleenkin on laskettava t prosentin

mukaan vuodelta.

Johtokunta oikeutettiin sattuvissa tapauksis

sa diskontatessa vekseleitä, joita ei voida pi

tää puhtaina liikevekseleinä, sovelluttamaan puh

taita liikevekseleitä varten voimassa olevia kor

komääriä sekä erityisesti, kuten ennenkin, laske

maan nämä viimeksimainitut korkomäärät yksityis-



pankkien vekseleitä rediskontattaessa.

rämän ohessa Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät

Johtokunnan suullisesti esiintuoman ehdotuksen

että semmoisten suurien vientiliikkeiden suhteen,

jotka ovat Pankin varsinaisia asiakkaita, voit~~

siin Johtokunnan harkin_an mukaan, myönnettävän

luoton muotoon ja sen vakuuden lajiin katsomat

ta, sovelluttaa Pankin alin korkomäärä. (Kirje

NQ 4).

4 §.

Herra Stenroth esiintoi toivomuksina että

erinäisiä muutoksia Pankin huoneuston suhteen saa-

taisiin toimeen, sekä että Pankin palvelukseen

otettaisiin sopiva henkilö hoitamaan pankkitilas

toa.

Pankkivaltuusmiehet jättivät edellisen esi

tyksen Johtokunnan huollettavaksi. Jälkimaisen suh

teen tunnustettiin tärkeäksi että tilastollinen

työ saisi varsinaisen tekijänsä Pankissa ja mer

kittiin että siitä johtuvia tarpeellisia menoja

ei vastusteta. Asian enempi kasittely jätettiin

vastaisen kirjallisen esityksen varaan.



5 §.

Esiteltiin ja hyvl~syttiin maksettavaksi las-

ku puhtaaksikirjoituksesta Smk. 102:-.

Vakuudeksi:
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