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S z a b a d  királyi Kőszeg városa lakosinak azon indítványa, miszerint a’ 
helybéli kedvező körülményeknél fogva kebelében posztó- és gyapjuszö- 
vetgyár részvények által alakittassék, ’s az által a’ honi műipar elősegit- 
tessék, aláírás utján ama pártolást nyervén: hogy e’ társaság magát folyó 
évi Április 27én alakultnak kijelenthette, — az eddig aláirtt részvénye
sek a’ mái napra kitűzött és hírlapok utján közhírré tett közgyűlésben kö
vetkező alapszabályokat állapítottak meg.

1) A ’ társaság czélja szabad királyi Kőszeg városában egy gyárt ál- 
littani, és abban posztót ’s egyébb gyapjúszöveteket gyártani.

2) Az egylet tőkéje jelenleg 200,000 forintra pengő ezüst pénzben 
határoztatik, melly 1000 darab, kétszáz forintos részvények kibocsátásá
val szereztetik bé.

3) A ’ részvényesek aláirtt részvényeken túl semminémű pótlólagos fi
zetésre nem köteleztetlietnek; —* ha mindazonáltal az üzlet hasznossabbá 
tehetése, nagyobb tőkét kívánna, csak a’ közgyűlés határozhat tőkesza- 
porittást bizonyos uj részvények kibocsátása, nem pedig a’ mostani rész-





vényekre kivetendő pótlás által, és illy esetben az alaprészvényesek el
sőbbséggel bírjanak.

i— '

4) A ’ részvények közhírré teendő helyeken, utolsó fizetés alkalmá
val valóságos részvényjegyekkel kicserélendő ideiglenes részletjegyek mel
let öt részben fizettetnek u. m. az első rész f. e. Julius lén  50 fttal —  
a’ második Október lén  40 forinttal, a’ harmadik 1846ik évi Januar lén  
40 forinttal, a’ negyedik April lén  40 fttal, az utolsó pedig ugyan 1846ik 
Julius lén  30 fttal ezüst pénzben. — Az első befizetést elmulasztó rész
vényes kötelességére illető bírósága előtt szóbeli perrel szorittatik. — Az 
pedig, k i már részes fizetést tett, de a’ következőt rendes határ időre, 
vagy legfellyebbb egy hónap alatt, a’ késedelmi 5ös kamatok megtéritté- 
se mellett sem tellyesittené, részvényes jogát, és a’ már befizetett rész
letet elveszti, melly az egylet szabad rendelkezése alá esik. Ennek foly
tában megállapittatik, hogy az, a’ ki illy elmaradott, vagy eddig el nem 
kelt részvénynek a’ már történt fizetések után birtokába jutna, ennek át
íratása alkalmával minden már lefolyt határnapokra megállapított részes 
fizetéseket (ha bár némellyek már az előbbi birtokos által meg is tétet
tek) azoktól járó 5ös kamatokkal együtt egyszerre tellyesiteni tartozik.

5) A ’ részvények csak egy bizonyos névre adatnak k i, vagy ruház- 
tatnak át; —  a’ részvényesek kizárólagos szavazati jogot gyakorolnak; 
ellenben részvényeik átruháztatását az átvevők az egylet irószobájában át
írás és lajstromozás végett bejelenteni kötelesek, melly eránt a’ képvise
lő a’ legközelebbi közgyűlésen jelentést teend. Részvényes halálával a’ 
részvény az örökösre vagy hagyományosokra szál, melly azokra szinte 
az előbbi mód szerint átiratik.
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6) A ’ folyó kiadásoknak, u. m. javittási, biztosítási, üzleti költsé
geknek és igazgatósági javadalmaknak, valamint a’ részvények többet hat
nál nem számítható, és a’ mennyire az első két évre járnának, csak a’ 
második év végével, utóbb pedig évenkint fizetendő kamatjainak levoná
sa után fennmaradandó tiszta jövedelem, három első években az üzlet ter
jesztésére fordittatik; későbben azonban közgyűlési határozat szerint, fö
lös osztályék gyanánt a’ részvényesek között aránylag felosztatik.

7) Az egyesület ügyeit az alapszabályok és közgyűlési határozatok 
értelmében elnök, al-elnök, képviselő, hat választmányi tag, titoknok és 
gyárigazgató kormányozzák, kik egyenlő szavazattal bírnak. — A ’ fent 
emlitett 6 választmányi tagoknak száma jelenleg ugyan még hattal szapo- 
rittatik, ezen utóbbiak tiszte azonban a’ gyár tellyes felépültével megszű
nik. — Az elnökök és képviselők három évre választatnak, a’ kormány
zó választmányi tagok közűi évenkint ketten sorshúzás utján soronkint ki
lépnek, kik vagy ismét választhatnak, vagy mások által pótoltatnak. A ’ 
választás titkos szavazat által történik. —  Hivatalos nyelv a’ közgyűlési 
jegyzőkönyvek szerkezetében a’ magyar. A ’ választmányi ülés határozatá
nak érvényességére mind addig, mig kormányzó választmányi tag 12 Ie- 
end, az elnöki szavazaton kívül 6 szavazat kívántatik; a’ fellyebb érin
tett 6 választmányi tagok, lelépte után pedig az elnökség szavazatán kí
vül 4 szavazat szükséges.

8) Közgyülésekbeni választásokra, és minden egyébb szavazás alá 
kerülő kérdések eldöntésére minden egytől kilenczig részvénnyel biró 
tag egy —  azon feliül minden tiz és tiz részvénytől ismét egy szavazattal bir. 
— Személyesen meg nem jelenők írásbeli meghatalmazással ellátott csak 
részvényesek által képviseltethetnek, kik magok részvényeikkel együtt
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öt szavazatnál többet nem birhatnak. — Szavazatok egyenlőségénél az el
nöké eldöntő.

9) Egyesületi rendes közgyűlés évenkint Junius 29én vagy is Péter és 
Pál napján Kőszegen tartatik. Rendkívüli közgyűlést az indokos tanácskozási 
tárgynak előleges köztudatása mellett, csak akkor hirdethet az elnök, ha 
azt a’ kormányzó választmány szükségesnek tartja, mellynek határidejét 
az elnök a’ választmány által kijelölendő hírlapok utján hat héttel előbb köz
hírré teszi. — Mindazonáltal tekintve a’ gyár épittése és felállittása ideje a- 
latt a’ teendők és katározandók lialmozatát, három rendbéli közgyűlés hatá- 
roztatik: u. m. folyó évi Junius 29én September 21én és 184öki April 21én.

10) Közgyülésekbeni elnöklés az elnököt, ennek távollétében az a 1- 
elnököt illeti. A ’ jegyzőkönyvet a’ titoknok szerkezti, ’s  a’ hozott végzé
sek mindenkor következő napon hitelesíttetnek, az elnök, titoknok, és a’ 
közgyűlés által választandó három részvényes tag aláírásával. — A ’ rendes 
közgyűlések alkalmával fog az évi mérleg előterjesztetni, ’s  a’ szabály sze
rinti osztáléknak mikori kifizetése elrendeltetni. — A ’ közgyűlés a’ mérleg 
kidolgozására, a’ könyvek és számadások megvizsgálására a’ következő év
re mindenkor három szakértő részvényest fog kebeléből választani, hogy az 
illető mérleg hiteles és világos alakban előterjeszthessék. — A ’ közgyűlés 
választja a’ kormányzás kiegészittő tagjait, —  végre mind azon tárgyak, 
mellyek a’ választmány vagy a’ gyárigazgató szabály szerinti hatás körét tul- 
halladják, ennek rendelkezése alá esnek.

11) Kormányzó választmányi ülés minden hónapban, vagy a’ körűimé-
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nyék úgy kívánván, többször is nyilványossan tartassák, melly ben a’ meg
jelenő részvényesek is , de szavazat nélkül tanácskozhatnak. —  Ezen gyű
lésnek határidejéről a’ helyben lévő képviselő, vagy távol létében az általa 
helyettesített választmányi tag az elnököket és választmányi tagokat jó  eleve 
tudósítja; az illy gyűlésben az elnök, vagy alelnök, ezek jelen nem létekben 
a’ képviselő, mind ezek törvényes akadályoztatásuk esetében pedig, a’ vá
lasztmányi tagok közül választandó helyettes elnököl.

Idő közben az elnökségnek azon választmányi tagokkal együtt ’s egye
temben kötelességében áll, az egyesület határozatainak miképpeni végrehaj
tását folytonossan ellenőrizni, az üzlet folyamáról időnkint tudomást szerezni, 
a’ pénztárt ’s ügyviteli könyveket megtekinteni, egyik ülésről a’ másikig az 
igazgatótól az ügymenetről igazságos lní tudosittást tenni.— A ’ választmányi 
gyűlés köréhez tartozik a’ pénztárnokkal egyszersmind könyvvivővel egyez
ni, ’s azt megválasztani, valamint uj gyár készületek és szerek beszerzése, 
úgy épithetések, végre a’ gyárt illető kötlevelek fölött határozni.

12) A ’ gyárigazgató, ki nem csak eddigi erkölcsös magaviseletét, ha
nem a’ gyárigazgatás minden szakában gyakorlati jártasságát is ki mutatni 
tartozik, a’ közgyűlés által választatván, legalább 25 részvényekkel a’ gyár 
egyesületben érdekelve legyen; —  Az elrendezett gyár minden gyári sze
rekkel felelőség alatt gondviselése alá adatik, minden gyári ügyek igazgatá-
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sával, a’ naponkinti apróbb költségekrőli rendelkezéssel, a’ gyári segéd sze
mélyzetnek (a’ pénztárnokot kivévén) felvételével, bérének meghatározásá
val, ’s elbocsátásával megbizatik, úgy az előforduló vételek és eladások is 
általa, de a’ képviselő helybenhagyásával tellyesittetnek. — Azon kötleve- 
lek , váltók, nyugtatványok, és mindennemű fontossabb okiratok aláírásá
nál, mellyek a’ gyár részéről kötelezettséget vonnak magok után, a’ czim az 
igazgató által vezettetik, ’s azok a’ képviselő ’s felváltva egy választmányi 
tag által aláíratnak.

Az igazgató javadalma határozott fizetésben, és minden üzleti költségek 
’s kamatok levonása után fennmaradandó tiszta jövedelemnek bizonyos osztá- 
lék részében állapittatik m eg; továbbá ugyan a’ gyárépületben, valamint a’ 
pénztárnok i s , szabad lakást nyer.

13) Az egyesület czime „Kőszegi posztó- és gyapjuszövetgyáregyesület“ 
a’ czimvezetők neveik kitételével.

14) Az alapszabályok és czim az 1840: 18ik törvényczikk értelmében 
a’ Sopronyi királyi váltó törvényszéknél béjegyzendők lesznek.

15) A ’ gyárépületek, gépely és bútorok értékük szerint minden időben 
tüzkármentesitve tartassanak ’s biztosíttassanak.

—  12 —





16) Ezen alapszabályokon a’ közgyűlés csak akkor változtat hat, ha ben
ne a’ részvényeknek legalább két harmada képviseltetik, és a’ javallott mó- 
dosittás mellett a’ jelenlévő szavazatoknak többsége nyilatkozik.

Kelt Kőszegen az 1845ik évi Május 18án tartatott közgyűléséből.
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