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Fógra um Théarmaí dréachta choitinn maidir le
cumasc idir dhá chuideachta Éireannacha nó níos
mó - CPT san áireamh faoi Chuid 17
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Uimhir na Cuideachta

Dátstampa faighte an CRO

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

Trí éadáil

Cineál cumaisc
nóta a haon

Sonraí na cuideachta
nóta a haon &
nóta a dó

A

Trí chuideachta nua a fhoirmiú

Trí ionsú

Tá cóipeanna de na Dréacht-Théarmaí Coitianta eadhon le fáil ón leathanach greasáin

nó

B

Tá cóipeanna de na Dréacht-Théarmaí Coitianta eadhon:
Seoladh na hoifige cláraithe:

Coimeádann an Cláratheoir aon fhaisnéis a bhaineann leis an gCuideachta faoin uimhir chláraithe:
Foirm dhlíthiúil na cuideachta:
Tá cóipeanna de na Dréacht-Théarmaí Coitianta, de Thuarascáil Míniúcháin na Stiúrthóirí, ráitis
airgeadais agus de Thuarascáil an Saineolaí, nuair is iomchuí, le fáil ag oifig chláraithe na cuideachta le
hiniúchadh a dhéanamh orthu. (comhaltaí amháin).
Deimhním leis seo go bhfuil na mionsonraí go léir san fhoirm seo ceart agus gur soláthraíodh iad de réir
na Nótaí ar Fhoirm DM2 a Chomhlánú.

Deimhniú

Síniú

Ainm

Stiúrthóir
Mionsonraí an
deontóra

Rúnaí

nóta a dó

i mbloclitreacha nó i gclóscríobh

Dáta

Duine lenar féidir fiosruithe a dhéanamh
nóta a trí

Ainm
Seoladh
Uimhir DX
Uimhir theileafóin
Ríomhphost

Malartán DX
Uimhir faics
Uimhir thagartha

Ní gá Cuid C a chomhlánú sa chás inar chuir an chuideachta ar fáil na Téarmaí Dréachta choitinn
maidir le Cumasc ar a suíomh gréasáin i gcomhréir le Cuid 1135(3) d'Acht na gCuideachtaí 2014
Sonraí na gcuideachtaí
eile atá á chumascadh
Nóta a dó

Ainm na Cuideachta:

C

Foirm dhlíthiúil na cuideachta

Coimeádann an Cláratheoir aon fhaisnéis a bhaineann leis an gCuideachta faoin uimhir chláraithe:

Oifig chláraithe na cuideachta:

Tá cóipeanna de na Dréacht-Théarmaí Coitianta, de Thuarascáil Míniúcháin na Stiúrthóirí, ráitis
airgeadais agus de Thuarascáil an Saineolaí, nuair is iomchuí, le fáil ag oifig chláraithe na cuideachta le
hiniúchadh a dhéanamh orthu. (comhaltaí amháin).

Ainm na Cuideachta:

Foirm dhlíthiúil na cuideachta

Coimeádann an Cláratheoir aon fhaisnéis a bhaineann leis an gCuideachta faoin uimhir chláraithe:

Oifig chláraithe na cuideachta:

Tá cóipeanna de na Dréacht-Théarmaí Coitianta, de Thuarascáil Míniúcháin na Stiúrthóirí, ráitis
airgeadais agus de Thuarascáil an Saineolaí, nuair is iomchuí, le fáil ag oifig chláraithe na cuideachta le
hiniúchadh a dhéanamh orthu. (comhaltaí amháin).

NÓTAÍ AR FHOIRM DM2 A CHOMHLÁNÚ

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

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.

Ginearálta

Cuir isteach "Ní bhaineann le hábhar", "Níl" nó "Níl aon cheann" nuair is iomchuí. Muna mbíonn
go leor spáis agat ar Fhoirm DM2, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar bhileog leantach agus san
fhormáid chéanna a úsáidtear sa mhír iomchuí den fhoirm. Má bhaintear úsáid as bileog leantach,
ní mór é sin a chur in iúl sa mhír ábhartha agus ar an mbileog leantach freisin.
Tagraíonn "cuideachta chláraithe Éireannach" do chuideachta a ionchorpraíodh in Éirinn faoi
Achtanna na gCuideachtaí. Ní áirítear cuideachtaí a claraíodh i dTuaisceart Éireann.
Cuir tic sa bhosca iomchuí.

nóta a haon
nóta a dó

Ní mór aon athrú ar oifig chláraithe a chur in iúl don CRO. Ba chóir Foirm B2 a úsáid chun na críocha
seo. Féadfar Foirm B2 a chur ar aghaidh saor in aisce chuig an CRO ag www.cro.ie.

nóta a trí

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm DM2 go dtí an CRO an mír seo a chomhlánú. Is féidir leis
an iarrthóir é seo a dhéanamh nó is féidir le duine eile é seo a dhéanamh ar a s(h)on.

TABHAIR FAOI DEARA: Ní fhéadfar cumasc a dhéanamh faoi Chuid 17 ach amháin sa
chás gur cuideachta Phóiblí theoranta (Cuideachta CPT) í ceann amháin ar a laghad de na
cuideachtaí atá i gceist.

Tuilleadh faisnéise

Seoladh an
CRO

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.
Oifig Poiblí: 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 DM2 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 DM2 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

