E3

Cuntas an Leachtaitheora faoina
g(h)níomhartha agus a b(h)earta féin agus
faoi reáchtáil an fhoirceanta

Alt 680 Acht na gCuideachtaí 2014

Uimhir na Cuideachta
Stampa Dáta faighte 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

Ainm an Leachtaitheora

Seoladh
an Leachtaitheora

Déanaim tagairt don ráiteas cuntais go dtí seo agus deirim gur leagadh na sonraí atá ann faoi
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Deimhniú
nóta a ceathair

Leis seo deimhním gur ceart iad na sonraí atá san fhoirm seo agus gur tugadh iad de
réir na Nótaí ar Chomhlánú Foirm E3.
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Nádúr Imeachtaí
nóta a haon

Foirceannadh Toilteanach Comhalta
Foirceannadh Toilteanach Creidiúnaithe
Foirceannadh Toilteanach na Cúirte

Nochtadh
Alt 650 Acht na
gCuideachtaí 2014
nóta a haon

Ar dháta an tuairisceáin seo, ní duine é nó í aon stiúrthóir ná aon oifigeach eile ná
aon chomhalta den chuideachta, cibé anois nó san am atá caite, a ndearnadh dearbhú
ina leith faoi aon fhoráil d'Acht na gCuideachtaí go mbeadh sé nó sí faoi dhliteanas
pearsanta i leith fhiacha uile na cuideachta nó aon chuid díobh nó a mheastar a bheith
faoi réir ordú dícháiliúcháin faoi Chuid 14 d'Acht na gCuideachtaí 2014 nó faoi réir
dearbhú srianta faoi Chaibidil 3 de Chuid 14 d'Acht na gCuideachtaí 2014.
Tá sonraí tugtha agam thíos maidir le stiúrthóir nó oifigeach eile nó aon chomhalta
den chuideachta ar duine é nó í, cibé anois nó san am atá caite, a ndearnadh dearbhú
ina leith faoi aon fhoráil d'Acht na gCuideachtaí go mbeadh sé nó sí faoi dhliteanas
pearsanta i leith fhiacha uile na cuideachta nó aon chuid díobh nó a mheastar a bheith
faoi réir ordú dícháiliúcháin faoi Chuid 14 d'Acht na gCuideachtaí 2014 nó faoi réir
dearbhú srianta faoi Chaibidil 3 de Chuid 14 d'Acht na gCuideachtaí 2014.
Sonraí an duine nó na ndaoine dá dtagraítear:

nóta a sé
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Tuairisc ar achtanna agus ar bhearta an Leachtaitheora san fhoirceannadh
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NÓTAÍ AR FHOIRM E3 A CHOMHLÁNÚ

Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha
Ginearálta

nóta a haon

Caithfear an fhoirm seo a chomhlánú go ceart, go hiomlán agus de réir na nótaí seo a leanas.
Caithfear gach cuid den fhoirm a chomhlánú. Má mheastar nach leor an spás a chuirtear ar
fáil ar Fhoirm E3, ba chóir an t-eolas a chur i láthair ar bhileog bhreise san fhormáid chéanna
leis an alt ábhartha san fhoirm. Caithfear a chur in iúl san alt ábhartha go bhfuil bileog breise
in úsáid agus caithfear sin a nótáil sa bhileog bhreise chomh maith.
Cuir tic leis an mbosca/na boscaí ábhartha.

nóta a dó

Caithfear dáta an chruinnithe/na gcruinnithe a chur isteach.

nóta a trí

Clúdaíonn Foirm E3 tréimshí dhá mhí dhéag ó dháta an rúin chun foirceannadh a dhéanamh.
Clúdaíonn Foirm E3 tréimshe chruinn de dhá mhí dhéag amháin; ní gá aon tréimhse níos
giorra ná sin a chlúdach.

nóta a ceathair

Caithfear leachtaitheoir na cuideachta an fhoirm a dheimhniú, nó gach leachtaitheoir má
cheaptar níos mó ná leachtaitheoir amháin.

nóta a cúig

Caithfidh an duine atá ag tabhairt Foirm E3 don CRO an t-alt seo a chomhlánú. Is féidir gurb
é an t-iarratasóir a dhéanann é seo nó duine atá ag feidhmiú ar a s(h)on.

nóta a sé

Áirigh sonraí aon duine nó aon daoine dá dtagraítear faoin gceanglas um nochtadh atá i
gcuid 650 d'Acht na gCuideachtaí 2014

Faisnéis bhreise
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,
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach

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.

TÁ TUILLEADH FAISNÉISE FAOI FHOIRM E3 A CHOMHLÁNÚ, LENA N-ÁIRÍTEAR AN
TÁILLE FORORDAITHE, AR FÁIL Ó WWW.CRO.IE NÓ TRÍ RÍOMHPHOST Ó INFO@CRO.IE

