
1206 UNDERRÄTTELSE OM UPPTAGANDE AV TVÅ LÄN

l:o Af de medel Hypoteksfören<ingen>s i Banken deponerat
1 500 000 mk Imot ränta å 6 %Ij att återbetalas i November och
December innevarande år;

2:o Af M. A. v<on> Rothschild & Söhne i Fr<ankfurt> a<m) M<ain>
500 000 Thaler Pr. på 9 månader Illikaså mot ränta å 6 Vol, hvilka
medel torde komma att åt Banken öfverlemnas i trottan pä England.

Och som en större del af dessa medel kommer att genom banken för
statsverkets räkning utlånas åt föreningar af producenter isynnerhet för
exporten till utlandet samt ät importörer, mot delegarenes i hvarje

10 förening solidariska ansvarighet samt, der denna anses otillräcklig
tillika mot antagiiga säkerheter, så fär Fin<ans Expeditione>n anhålla,
det ville Tit. uppgöra formulär till lämpliga skuldsedlar å dessa län,
hvilka, i händelse icke tryckta blanketter till dylika skulle i Banken
förefinnas, som med någon mängd ändring kunde för ändamåleI
begagnas, komme att skyndsamlingen derpå statsverkets bekostnad
tryckas.

Tillika beder Fin<an>s Expeditionen fä upplyst lihuru mycket ungeffir
direktionen anser 500 000 thaler komma att utgöra i Pund Sterling
äfvensomll till hvilken kurs Banken anser sig i början af Mars månad

20 kunna mottaga ifrågavarande Rotschildska vexlar, pä det att den
provision mä kunna bestämmas hvilken läntagare här i landet böra
inlägga utöfver räritan till betäckande af statsverkets förlust ä indrag
ningen och omkostnader, hvarvid Dir<ectione>n bör anse den deposi
tionsräntan, som Bankens ombud i kan för de beloppet erläggas, ehuru
Banken fär beräkna detsamma säsom valuta för det sedelmynt, Banken
derå till statsverket utbetalar komma att räknas statsverket tillgodo, sä
mycket mer som Senaten i dess underdäniga hemställan anhållit att fä
reservera nägon del af dessa medel för statsverkets möjiiga behof att
vid vidtagande af mera omfattande undsättningsåtgärder, eller för att

30 öfverlemna valutorna åt Banken till förstärkande af dess tiligängar, om
sädant blefve för nägon korrtare tid nödvändigt.
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40 Härigenom öfverlåter Finlands Hypoteksförening ät Finska Statsver
ket Ilen summa aifi en miljon femhundratus<en> Finska mark, af att
enligt anvisning lyftas i Finlands bank af Hypoteksföreningens i
Banken deponerade medel; och förbinder sig Finska Styrelsen pä grund
af Hans Majestät Kejsarens den meddelade Nädiga bemyndiga
de att dessa En miljon femhundratusen Mark till Hypoteksföreningen
genom depositionsbevisets öfverlemnande ät föreningen lläterbetalall
med Sjuhundrafemtiotusen Mark den 30 November och äterstående
Sjuhundrafemtiotusen Mark, den 30 December detta är samt att
erlägga ränta ä medlen, räknas å 6 ¾ pr är, från den dag desamma i

50 Banken kan lyftas tills den dag betalning i föreskrifven ordning sker.
Sälunda, af de undertecknade öfverenskommet och afslutadt, som

skedde i H<elsing>fors %c.


