D20

Iarratas ar chineál cuideachta a athchlárú
agus ráiteas um chomhlíonadh
Ailt 1285(1)(b)/1285(4)(c)/1286
Acht na gCuideachtaí 2014

Uimhir na Cuideachta
Dátstampa faighte an 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

Tá

ina iomláine

Iarratas ar
athchlárú

ag déanamh iarratais leis seo lena hathchlárú faoi Acht na gCuideachtaí leis an ainm
nóta a haon

faoin gcineál cuideachta:

nóta a ceathair

TEO - Cuideachta Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna

D'fhéadfadh
doiciméid nó
ráitis bhreise
a bheith le cur
isteach i gcomhair
athchlárú chuig
cineálacha áirithe
nó ainmneacha
áirithe cuideachta.
Féach Bileog
faisnéise 35 chun
tuilleadh faisnéise
a fháil agus Cuid
20 d'Acht na
gCuideachtaí
2014.

(Cuideachta phríobháideach. Faoi theorainn scaireanna amháin. Cúid 2 Acht na gCuideachtaí 2014)

CGA - Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe

(Cuideachta phríobháideach. Faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta. Cúid 16 Acht na gCuideachtaí 2014)

CTR - Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta

(Cúid 18 Acht na gCuideachtaí 2014)

CPT - Cuideachta Phoiblí Theoranta - (Cúid 17 Companies Act 2014)
CNT - Cuideachta Phríobháideach Neamhtheoranta - (Cúid 19 Acht na gCuideachtaí 2014)
CPN - Cuideachta Phoiblí Neamhtheoranta - (Cúid 19 Acht na gCuideachtaí 2014)
CPNT - Cuideachta Phoiblí Neamhtheoranta nach bhfuil scairchaipiteal aici (Cúid 19 Acht na gCuideachtaí 2014)

GCUI - Gnóthais le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe

(Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe) 2011

Cuideachta Infheistíochta - (Cúid 24 Acht na gCuideachtaí 2014)
agus, chuige sin, tá na doiciméid thíosluaite á seachadadh aici lena gclárú faoi Acht na
gCuideachtaí 2014: nóta a ceathair
Cóip den rún speisialta a ritheadh nó den ordú cúirte inar sonraíodh go bhfuil an
chuideachta le hathchlárú
Cóip den Bhunreacht nua
Ríomhphost na
cuideachta

Ainmnigh seoladh ríomhphoist le do thoil. Seolfar an deimhniú corpraithe nua tar éis comhshó
chuig an seoladh ríomhphoist sin i bhformáid leictreonach. Tá an fhaisnéis sin de dhíth.

Mionsonraí an
deontóra

nóta a dó

Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagartha

A

Ráiteas
Géilliúntais

Tá an chuid seo (ráiteas géilliúntais) le comhlánú ag gach cineál athchláraithe.

nóta a trí

Sonraímse

den

Stiúrthóir

go sollúnta agus go fíreanta gur

Rúnaí

nóta a ceathair

ainm na
cuideachta

Lá		

Mí

Bliain

ar an

gur rith an chuideachta rún speisialta go ndéanfaí an chuideachta a athchlárú
mar chineál difriúil cuideachta.

nóta a ceathair

nó

Rinneadh ordú cúirte agus cuireadh isteach é, inar sonraíodh gur chóir an
chuideachta a athchlárú mar chineál difriúil cuideachta
Comhlíonadh ceanglais Chuid 20 d'Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le hathchlárú na
cuideachta mar chineál eile cuideachta.
Sínithe

An

lá seo de 		

B

20

Ní féidir an chuid seo a chomhlánú ach amháin nuair is é toradh an athchláraithe go
ndéantar clárú mar Chuideachta Phoiblí Theoranta.
Idir dáta an chláir chomhardaithe agus an dáta ar a rinne an chuideachta an t-iarratas
ar athchlárú, níl aon athrú ar staid airgeadais na cuideachta a bhfuil de thoradh air
go raibh suim ghlansócmhainní na cuideachta níos lú ná comhiomlán a scairchaipitil
ghlaoite agus a cúlchistí neamh-indáilte

Sínithe

Stiúrthóir
An

Rúnaí
lá seo de 		

nóta a ceathair

20

Ráiteas faoin
scairsheilbh
thosaigh

C

Ní mór ainm agus seoltaí na comhaltaí uile a iontráil (ar leathanach eile más gá) chomh
maith leis an bhfaisnéis maidir le scaireanna arna leithroinnt tráth an athchláraithe

Ainm agus seoladh

NÍL AN CHUID
SEO le comhlánú
ACH AMHÁIN
ag cuideachta
nach bhfuil
scairchaipiteal
aici agus a
bheartaíonn í
féin a athchlárú
mar chuideachta
a bhfuil
scairchapiteal
aici.

Grád
scaire

Luach
ainmniúill

Méid
scaireanna
leithroinnte

Méid
*Méid ainmniúil
ainmniúil* /préimh
neamhíoctha

* Ba cheart an méid is iníoctha (más ann) i leith gach scaire ar athchlárú a lua agus cibé acu de bharr
an luacha ainmniúil nó trí phréimh

Ráiteas faoin
scairchaipiteal

NÍL AN CHUID
SEO le comhlánú
ACH AMHÁIN
ag cuideachta
nach bhfuil
scairchaipiteal
aici agus a
bheartaíonn í
féin a athchlárú
mar chuideachta
a bhfuil
scairchapiteal
aici.

D

Ní mór an chuid seo a chomhlánú sa chás inarb é toradh an athchláraithe cineál
cuideachta le scairchaipiteal seachas TEO – Cuideachta Phríobháideach faoi Theorainn
Scaireanna.
(Sa chás inarb é toradh an athchláraithe ná clárú mar chuideachta TEO (Cuideachta
Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna), féadfar cuid D nó cuid E a chomhlánú).

Méid
scaireanna
IOMLÁN

Luach ainmniúill in
aghaidh na scaire
SUIM IOMLÁN

Grád scaire

Méid íoctha lena Méid nach bhfuil
n-airítear aon
íoctha ar scair
phréimh atá dlite lena n-airítear an
phréimh

Méid
ainmniúil /
préimh
neamhíoctha

* Ba cheart an méid is iníoctha (más ann) i leith gach scaire ar athchlárú a lua agus cibé acu de bharr
an luacha ainmniúil nó trí phréimh

E

Ní fhéadfar an chuid seo a chomhlánú ACH AMHÁIN sa chás inarb é toradh an
athchláraithe cineál cuideachta le scairchaipiteal TEO – Cuideachta Phríobháideach faoi
Theorainn Scaireanna.
Tá scairchaipiteal na cuideachta roinnte ina scaireanna den mhéid socraithe a
shonraítear sa chóip den bhunreacht a seachadadh faoi alt 1285 agus de cibé sonraí
eile arna sonrú, ag féachaint don staid bheartaithe sin, a cheadaítear a lua sna
himthosca.
Is iad na sonraí eile sin líon iomlán na scaireanna de chuid na cuideachta, luach
ainmniúil comhiomlán na scaireanna sin, agus, i gcás gach aicme scaireanna – líon
iomlán na scaireanna den aicme sin, luach ainmniúil comhiomlán na scaireanna den
aicme sin agus an méid atá íoctha agus an méid (más ann) atá gan íoc ar gach scair
(cibé acu de bharr luach ainmniúil na scaire nó mar phréimh).

NÓTAÍ COMHLÁNÚCHÁIN FHOIRM D20
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha.
Ginearálta

nóta a haon

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.
Ní mór gach taisce atá de dhíth a bheith ag gabháil leis an bhFoirm D20.

nóta a dó

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm D20 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.

nóta a trí

Is cion coiriúil é do dhiune de bhun ailt 876 d'Acht na gCuideachtaí 2014 doiciméad le faisnéis
bréige a sheoladh chuig an CRO go feasach agus go meargánta.

nóta a ceathair

Cuir tic sa bhosca cuí.

Tuilleadh faisnéise

Seoladh CRO

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, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha
Cliath 1.

Íocaíocht

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.

Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. Fhoirm D20 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 gCuideachtaí 2014.
TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM D20 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

