
Ainm na cuideachta
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 Lá Mí  Bliain

Dearbhaím leis seo go bhfuil na sonraí san fhoirm seo i gceart agus tugtha de réir na Nótaí maidir le 
Foirm B4 a chríochnú.
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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.
Cuir isteach 'Ní bhaineann le hábhar', 'níl' nó 'níl aon cheann' nuair is cuí sin.  I gcásanna a 
bhfuil €/__ priontáilte, cuir isteach/scrios de réir mar is cuí.  Sa chás go bhfuil /_ i gceist, tabhair 
an t-airgeadra ábhartha, sa chás nach euro atá i gceist. 
I gcás nach bhfuil dóthain spáis ar Fhoirm B4, mar shampla go leor airgeadra a úsáid, ba 
chóir an fhaisnéis a chur i láthair ar bhileog eile san fhormáid chéanna leis an gcuid chuí den 
fhoirm. Ba chóir úsáid bileog eile a léiriú sa chuid chuí chomh maith.
Caithfear rún agus meamram leasaithe agus airteagail chomhlachais a chur isteach leis an 
bhfoirm seo.

Mar shampla, cearta vótála, cearta díbhinne, cearta foirceanta, etc.  Más scair thosaíochta iad 
ceann ar bith de na scair nua an bhfuil siad infhuascailte nó nach bhfuil.

Cuir tic sa bhosca/sna boscaí cuí. Caithfidh oifigeach reatha na cuideachta an fhoirm seo a 
dheimhniú.

Ginearálta

nóta a haon  

nóta a dó  

NÓTAÍ COMHLÁNÚCHÁIN FHOIRM B4
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha.

Oifig Poiblí: Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. 
Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an 
táille forordaithe chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí ag: 

An Oifig Um Chlárú Cuideachtaí
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach

Má bhíonn tú ag íoc le seic, ordú poist nó dréacht bainc, íoc an táille leis an Oifig um Chlárú 
Cuideachtaí. Caithfidh seiceanna nó dréachtaí bainc a bheith ag teacht ó bhanc i bPoblacht 
na hÉireann.

Tuilleadh faisnéise

Seoladh CRO

Léigh go cúramach le do thoil na nótaí míniúcháin thuas luaite. Is dóigh do ndiúltófaidh an CRO d'Fhoirm B4 nach 
bhfuil comhlánaithe i gceart nó nach bhfuil na cáipéisí cearta nó an táille cuí ag gabháil léi agus go seolfar ar ais ag 
an té a sheol isteach í de bhun alt 898 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Mura gcuirfear an cháipéis seo ar ais arís chuig 

an CRO laistigh de 14 lá, measfar nár seachadadh ar an CRO ar chor ar bith í.

TÁ TUILLEADH FAISNÉISE FAOI CHOMHLÁNÚ FHOIRM B4, LENA nÁIRÍTEAR AN TÁILLE FORORDAITHE, AR 
FÁIL AG www.cro.ie NÓ AR RÍOMHPHOST Ó info@cro.ie

Íocaíocht
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