Cineál athraithe ar shonraí cláraithe
ag comhpháirtíocht
Alt 7 Acht Um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963

Coinnigh fótachóip den fhoirm seo le haghaidh do chuid
taifead féin le do thoil. Má tá tú ag íoc trí ordú poist, trí
dhréacht bainc nó trí sheic, bíodh an táille iníoctha le
hOifig Chlárúcháin na gCuideachtaí le do thoil.
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Comhlánaigh le do thoil trí úsáid a bhaint as clóscríobh dubh nó as BLOCLITREACHA, agus déan tagairt do na nótaí íniúcháin
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Mí
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Ainmnigh seoladh ríomhphoist le do thoil. Seolfar an deimhniú corpraithe chuig an seoladh
ríomhphoist sin i bhformáid leictreonach. Tá an fhaisnéis sin de dhíth.
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Nuair atá comhpháirtithe nua ann, cuir ar fáil le do thoil na sonraí de gach duine aonair agus comhlacht corpraithe, mar is cuí.
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Comhpháirtithe nua ar lean
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Leis seo cuirimidne, a bhfuil ár n-ainmneacha leis seo thíos, in iúl athruithe ar na sonraí a cláraíodh
ag leanúint alt 7 den Acht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963, agus ar an gcúis sin líonamar an fhoirm
thuas de réir na Nótaí Comhlánúcháin Fhoirm RBN2A.
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NÓTAÍ COMHLÁNÚCHÁIN FHOIRM RBN2A

Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha.
Ginearálta

nóta a haon
nóta a dó

Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas. Ní mór gach mír den fhoirm a
chomhlánú. Cuir isteach 'Ní bhaineann le hábhar', 'níl' nó 'níl aon cheann' nuair is cuí sin. Má mheastar nach leor an spás
atá ar fáil ar Fhoirm RBN2A, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar bhileog leantach san fhormáid chéanna agus atá sa mhír
ábhartha den fhoirm. Má bhaintear úsáid as bileog leantach, ní mór é sin a chur in iúl sa mhír ábhartha.
Ní mór don ainm gnó a bheith ag réiteach leis na sonraí atá sna cáipéisí a seachadadh chuig Oifig Chlárúcháin na
gCuideachtaí cheana.
Ní mór Foirm RBN2A a líonadh aon uair a dhéantar athrú ar bith, nó a tharlaíonn athrú ar bith, ar na sonraí a cláraíodh
faoi alt 4 den Acht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963, .i.
(1)
Ainm gnó, lena n-áirítear, i gcás úinéir nuachtáin, teideal an nuachtáin.
Ag leanúint alt 14 den Acht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963, tá an chumhacht ag an Aire Gnó, Fiontair agus
Nuálaíochta an cead chun aon ainm atá mí-oiriúnach ina t(h)uairim a chlárú, a dhiúltú.
(2)
Cineál gnó
(3)
Príomhláthair gnó
(4)
Ainmn(neacha) eile faoina stiúrtar an gnó.
(5)
Athrú comhpháirtithe nó athruithe ar a sonraí, lena n-áirítear, i gcás comhlachta chorparáidigh, an t-ainm agus
an seoladh oifige cláraithe sa Stát.
Nuair atá comhpháirtithe nua ann, líon lastall freisin.

nóta a trí

nóta a ceathair

Caithfidh an duine atá ag cur na foirme iarratais os comhair an Chláraitheora an mhír seo a líonadh. Is féidir leis an duine
féin nó duine thar a cheann a bheith i gceist anseo. Is féidir leo siúd atá ina mbaill de sheirbhís mhalartú cáipéisí an
uimhir DX agus na sonraí malartuithe a thabhairt.
Cuir isteach an t-ainm iomlán (ní leor céadlitreacha) agus an gnáthsheoladh cónaithe. Nuair is comhlacht corparáideach
an comhpháirtí, ní mór an t-ainm corparáideach agus an seoladh cláraithe a chur in iúl.
De réir alt 2 den Acht Um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963, cuireann an chéadainm san aireamh aon ainm(neacha) Baistí,
agus sloinne, I gcás duine a bhfuil aithne air de ghnáth le teideal atá difriúil ón sloinne atá aige/aici,cialaíonn sé an teideal
sin. Tagairtí do iar-chéadainm nó iarshloinne ní chuirtear iad seo leanas san aireamh:
(1)
I gcás duine ar bith a bhfuil aithne air de ghnáth le teideal atá difriúil ón sloinne atá aige/aici, an t-ainm a bhí aige
/aici roimh uchtú an teidil, nó
(2)
I gcás aon duine, iar-céadainm nó sloinne agus a raibh an t-ainm nó an sloinne athraithe nó curtha ar ceal ar
feadh tréimhse níos lú ná 20 bliain; nó
(3)
I gcás bean phósta, an t-ainm nó an sloinne a raibh eolas uirthi roimh a pósta.

nóta a cúig
nóta a sé
nóta a seacht

Ní bhaineann sé seo ach le daoine aonair.
Nuair a bhaineann sé le hábhar, cuir isteach ainm agus uimhir na cuideachta.
I ngach cás caithfidh an ráiteas seo bheith sínithe ag: (1) na daoine aonair ar fad ar comhpháirtithe iad agus stiúrthóir/
rúnaí de gach comhlacht corparáideach ar comhpháirtithe iad, nó, (2) duine aonair éigin ar comhpháirtí é/í, nó stiúrthóir/
rúnaí de chomhlacht corparáideach éigin ar comhpháirtí é; agus i gcás a mbaineann (2) leis, caithfear é seo a dheimhniú
trí dhearbhú reachtúil déanta ag an sínitheoir.
Nuair atá sé sínithe, ní mór an ráiteas seo a sheoladh tríd an bpost nó é a sheachadadh chuig an gCláraitheoir taobh
istigh de mhí amháin tar éis aon athrú ar aon cheann de na sonraí a cláraíodh.

Tuilleadh faisnéise
Athruithe

Nóta
Seoladh CRO

Ní féidir a thuilleadh athraithe a dhéanamh ar shonraí atá cláraithe gan na foirmeacha seo leanas a
sheoladh chuig an CRO:
Fhoirm RBN2A Cineál athraithe ar shonraí cláraithe ag comhpháirtíocht
Fhoirm RBN3
Stopadh gnó faoi ainm gnó ag duine aonair, comhpháirtíocht nó comhlacht
corparáideach cláraithe.
COINNIGH FÓTACHÓIP DEN FHOIRM SEO LE HAGHAIDH DO CHUID TAIFEAD FÉIN LE DO THOIL.
Nuair atá an fhoirm líonta agus sínithe agat, seol í le do thoil, leis an táille ordaithe, chuig an gCláraitheoir
Ainmneacha Gnó ag:
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach

Léigh go cúramach le do thoil na nótaí míniúcháin thuas. Is dóigh do ndiúltófaidh an CRO d'Fhoirm RBN2A nach bhfuil
comhlánaithe i gceart nó nach bhfuilan táille cuí ag gabháil léi agus go seolfar ar ais ag an té a sheol isteach í.
Beidh sé dlite ar aon duine nach gcuireann an ráiteas sonraí a theastaíonn ar fáil taobh istigh den am atá sainithe, agus
nach bhfuil leithscéal réasúnta aige/aici, ar chiontú achomair, fíneáil nach mó ná €127 a íoc; beidh sé dlite ar aon duine
a shíníonn ráiteas a chuimsíonn aon ábhar atá bréagach agus a raibh sé ar eolas aige/aici agus é/í á shíniú go bhfuil sé
bréagach, ar chiontú achomhair, bheith curtha i bpríosún ar feadh téarma nach faide ná sé mhí, nó fíneáil nach mó
ná €127 a íoc, nó an dá rud.
TÁ TUILLEADH FAISNÉISE FAOI CHOMHLÁNÚ FHOIRM RBN2A, LENA nÁIRÍTEAR AN TÁILLE FORORDAITHE, AR FÁIL AG
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