
Ainm na cuideachta
ina iomláine

Comhlánaigh le do thoil trí úsáid a bhaint as clóscríobh dubh nó as BLOCLITREACHA, 
agus déan tagairt do na nótaí míniúcháin

  Fógra

Mionsonraí an 
deontóra

Leis seo, tugaim fógra do Chláraitheoir na gCuideachtaí,
gur comhlíonadh nó gur sásaíodh riachtanais i ngach ceann d’ailt 4 go 6 den Acht um Aistriú 
Urrús Rannpháirteach 2019, nó gur comhlíonadh nó sásaíodh coinníollacha atá sonraithe 
iontu, mar aon le halt 198 d’Acht na gCuideachtaí 2014 (de réir mar a chuirtear i bhfeidhm 
ag alt 9 den Acht um Aistriú Urrús Rannpháirteach 2019) maidir le haontú na cuideachta atá 
ainmnithe thuas - an t-eisitheoir - leis an aistriú 
AGUS
go n-aontaíonn an t-eisitheoir le haistriú na n-urrús rannpháirteach ábhartha san eisitheoir 
chuig an taisclann urrús lárnach ainmnithe a leanas:

Agus deimhním an ráiteas seo leis an mionnscríbhinn faoi mhionn atá ceangailte

Uimhir cuideachta

Comhaontú le haistriú urrús ag eisitheoirí
rannpháirteacha
Alt 198 Acht na gCuideachtaí 2014
Alt 10 Acht um Aistriú Urrús Rannpháirteach 2019

B90

Dátstampa faighte an CRO agus barcód

Ainm
Seoladh

Uimhir teileafóin
Ríomhphost

Uimhir/Malartán DX

Uimhir faics 
Teagmhálaí
Uimhir thagartha

An taisclann urrús
lárnach ainmnithe

(cuir ainm an Bhallstáit ina bhfuil an Taisclann údaraithe sa seoladh)

Más infheidhme, agus teideal i leith na n-urrús rannpháirteach ábhartha atá le sealbhú, i 
gcomhréir le halt 3(2)(a)(ii) den Acht um Aistriú Urrús Rannpháirteach 2019 ag an gcomhlacht 
a leanas atá ainmnithe ag an taisclann urrús lárnach ainmnithe:

An comhlacht atá
ainmnithe ag an
taisclann urrús
lárnach ainmnithe

Siníú Ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Stiúrthóir Rúnaí Dáta



Ginearálta

nóta a haon

NÓTAÍ AR FHOIRM B90 A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.

nóta a dó

nóta a trí

TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM B90 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

Tuilleadh faisnéise

Seoladh CRO

Íocaíocht

Oifig Poiblí: Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. Seoladh DX -
145001.

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. Malártan DX: Carlow 2

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

Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas

Ní mór do stiúrthóir nó do rúnaí na cuideachta an fhoirm seo a dheimhniú. Is ráiteas com-
hlíontachta faoi mhionn an fhoirm seo maidir leis na ceanglais dhlíthiúla uile a bhaineann 
leis an Acht um Aistriú Urrús Rannpháirteach 2019. Is cion coiriúil é de bhun alt 876 d’Acht 
na gCuideachtaí 2014 má chuireann duine doiciméad faoi bhráid an CRO go feasach nó go 
míchúramach atá bréagach i ngné ábhartha.

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm B90 go dtí an CRO an mír seo a chomhlíonadh. Is 
féidir leis an iarrthóir é seo a dhéanamh nó is féidir le duine eile é seo a dhéanamh ar a s(h)
on.

I gcomhréir le halt 10(2) den Acht um Aistriú Urrús Rannpháirteach 2019 déanfar an
fhoirm seo a chomhdú agus mionnscríbhinn ag gabháil leis arna mionnú ag Stiúrthóir
amháin nó níos mó den eisitheoir rannpháirteach lena ndeimhnítear an ráiteas atá anseo
istigh. Beidh an mhionnscríbhinn sin infheicthe ar chlár na gcuideachtaí.
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