
Ainm na cuideachta
ina iomláine

Sonraí na
ndícháilithe

Ainm an stiúrthóra
i mbloclitreacha nó 

clóscríobh

An duine seo a leanas, atá ar dhuine de stiúrthóirí na cuideachta, is duine é nó í atá dícháilithe faoi dhlí 
stáit eile (cibé acu de bhun ordú breithimh, nó ordú binse nó ar shlí eile) ó bheith ceaptha mar stiúrthóir 
nó rúnaí comhlachta chorpraithe nó gnóthais nó gníomhú sa cháil sin. Tá an fógra seo á chur isteach 
d'fhonn na ceanglais faoin alt 150(1) agus/nó alt 150(10) d'Acht na gCuideachtaí 2014 a chomhlíonadh.

Rinneadh an té sin a dhícháiliú tar éis gur ceapadh é nó í ina stiúrthóir.

Dearbhú
nóta a haon

nóta a dó

Dlínse 
dhícháilithíoch

Dáta dícháilithe

Tréimhse 
dhícháilithe

 Lá Mí  Bliain

Dearbhaím leis seo go bhfuil na sonraí san fhoirm seo ceart agus go bhfuil siad tugtha de réir na Nótaí 
ar Fhoirm B74a a chomhlánú. 

Deimhniú

Síniú an stiúrthóra atá i gceist Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríobh

Uimhir na Cuideachta

Ráiteas faoi dhícháiliú stiúrthóra tar éis gur 
ceapadh é nó í ina stiúrthóir
Alt 150(1) agus 150(10) Acht na gCuideachtaí 2014

B74a

Stampa dáta faighe CRO agus Barcode

Stiúrthóir Rúnaí  Dáta

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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Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas. 
Cuir isteach "ní bhainneann le hábhar", "níl" nó "níl aon cheann" nuair is cuí.
Mura mbíonn go leor spás agat ar Fhoirm B74a, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar bhileog 
leantach agus san fhormáid chéanna a úsáidtear sa mhír ábhartha den fhoirm. Má bhaintear 
úsáid as bileog leantach, ní mór é sin a chur in iúl sa mhír ábhartha.

Níl sé infheidhme sa chás inar cuireadh isteach Foirm B74 le Foirm A1 (corprú cuideachta) nó 
le Foirm B10 (fógra iarchorpraithe um cheapadh stiúrthóra).

Ina áit sin, ceanglaítear an fhoirm a chur isteach sa chás inar éirigh an stiúrthóir cuideachta 
dícháilithe i ndlínse eachtrach tar éis a ceaptha nó a cheaptha.

Cuir tic sa bhosca cuí.

Nótaí Ginearálta

nóta a haon

nóta a dó

NÓTAÍ AR FHOIRM B74a A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc 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

Seoladh DX: 271004.     Malartán DX: Carlow 2

Más ag íoc le seic, ordú poist nó dréacht bainc atá tú, íoc an táille leis an Oifig um Chlárú 
Cuideachtaí le do thoil.
Ní mór seiceanna nó dréachtaí bainc a tharraingt ar bhanc i bPoblacht na hÉireann.

Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. Fhoirm B74a nach bhfuil críochnaithe i gceart nó 
nach bhfuil na doiciméidí nó na táillí cearta ag dul leis cuirfidh an CRO ar ais í chuig an té a sheol í de bhum 

ailt 898 d'Acht na g'Cuideachtaí 2014. Muna sheolfar an fhoirm cheartaithe chuig an CRO laistigh de 14 lá, 
measfar nár seoladh í chuig an CRO i dtús báire.

TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM B74a A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
  TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

Tuilleadh faisnéise

Seoladh CRO
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