C3

Sonraí ar mhuirir atá faoi réir réadmhaoine a
fuair cuideachta atá corpraithe sa Stát
Alt 411(2) Acht na gCuideachtaí 2014

Uimhir na Cuideachta
Stampa dáta faighte CRO & barcode

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

Ní mór gurb ionann go beacht ainm na cuideachta agus an t-ainm ar an gClár
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Ní mór Foirm C3 atá comhlánaithe i gceart a thaisceadh leis
an CRO laistigh de 21 lá mar atá leagtha síos in alt 411 d'Acht
na gCuideachtaí 2014.
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Féadfaidh rúnaí na cuideachta, stiúrthóir de chuid na cuideachta nó abhcóide ag gníomhú
thar ceann na cuideachta an fhoirm a shíniú, agus duine atá údaraithe go cuí chuige sin thar
ceann an tsealbhóra muirir.

Síniú thar ceann na cuideachta

Post

Ainm i mbloclitreacha nó clóscríofa

Cineál suime sa mhuirear

Síniú thar ceann an tSealbhóra muirir

Post

Ainm i mbloclitreacha nó clóscríofa

Cineál suime sa mhuirear

Ainmnigh seoladh ríomhphoist le do thoil. Seolfar an deimhniú chuig an seoladh ríomhphoist
sin i bhformáid leictreonach. Tá an fhaisnéis sin de dhíth.

NÓTAÍ AR FHOIRM C3 A CHOMHLÁNÚ

Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.
Ginearálta
nóta a haon

Ba cheart an fhoirm seo a líonadh isteach go hiomlán agus de réir na nótaí seo a leanas.
Ní mór Foirm C3 atá comhlánaithe i gceart a thaisceadh leis an CRO laistigh de 21 lá ó dháta
fála na maoine mar atá leagtha síos in alt 411 d'Acht na gCuideachtaí 2014.

nóta a dó

Ní mór cur síos ar an Ionstraim, m.sh. "Muirear Seasta", "Morgáiste", "Bintiúr" srl., de réir mar a
bheidh, a thabhairt. I gcás Morgáiste Breithiúnas, ba cheart dáta cláraithe na mionnscríbhinne
ábhartha i gClárlann na Talún nó i gClárlann na nGníomhas a thabhairt

nóta a trí

Priontáil laistigh den bhosca, más é do thoil é. 250 focal ar an méid. Mura féidir na sonraí
gearra a chur sa spás atá leagtha amach ina leith, cuir X sa bhosca le do thoil agus cuir na
sonraí breise i gceangal leis an doiciméad.

nóta a ceathair
nóta a cúig

Cuir isteach ainm agus seoladh gach duine atá i dteideal an mhuirir.
Nuair atá an síniú ann ar son an chuideachta, caithfidh an duine a shíníonn é a bheith i gceann
de na poist seo a leanas:
(1) Stiúrthóir (2) Rúnaí (3) Dlíodóir ag obair ar son an chuideachta

Foirm C3 a chomhlánadh

Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an táille
forordaithe chuig:
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.

Oifig Poiblí: Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.

Déan staidéar cúramach ar na nótaí mínithe thuasluaite. Diúltófar aon Fhoirm C3 nach bhfuil líonta isteach
i gceart nó muna bhfuil na doiciméidí cearta nó an táille cheart iniata leis an bhfoirm agus
cuirfidh an OCC an fhoirm ar ais go dtí an duine a chuir i láthair í.
Tá tuilleadh eolais ar an bhFoirm C3 a chomhlánadh le fáil ó www.cro.ie nó tríd an ríomhphost ag info@cro.ie

