
Ainm na cuideachta
ina iomláine

Leis seo deimhním gur ceart iad na sonraí atá san fhoirm seo agus gur tugadh iad de 
réir na Nótaí ar Chomhlánú Foirm E6.

Deimhniú
nóta a dó

nóta a haon 

Cruinniú den 
chuideachta

Síniú Ainm  i mbloclitreacha nó tras-scríbhinn

Leachtaitheoir

Leachtaitheoir

Dáta 

Dáta

i mo cháil mar Leachtaitheoir na cuideachta thuasluaite, an méid seo a leanas a chur in iúl don 
Chláraitheoir: 

Reáchtáladh cruinniú ginearálta den chuideachta an

Tionóladh cruinniú ginearálta den chuideachta don 

de bhun alt 705 d'Acht na gCuideachtaí 2014 chun críche tuairisc a leagan os a chomhair ina 
léirítear conas a rinneadh foirceannadh na cuideachta a sheoladh, agus conas a rinneadh 
maoin na cuideachta a dhiúscairt, agus go ndearnadh an méid sin dá réir

de bhun alt 705 d'Acht na gCuideachtaí 2014 chun críche tuairisc a leagan os a chomhair ina 
léirítear conas a rinneadh foirceannadh na cuideachta a sheoladh, agus conas a rinneadh 
maoin na cuideachta a dhiúscairt, agus nach raibh córam i láthair ag an gcruinniú

 Lá Mí Bliain

 Lá Mí Bliain
nó

Uimhir na Cuideachta

Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh 
(foirceannadh deonach ag comhaltaí) 
Alt 705(4)(b)/705(6) Acht na gCuideachtaí 2014

E6

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 íniúcháin

Ainm an 
Leachtaitheora

  Seoladh an 
  Leachtaitheora

Ní mór domsa

nóta a trí

Uimhir faics
Teagmhálaí
Uimhir thagartha 

Ainm
Seoladh

Uimhir teileafóin
Ríomhphost 

Uimhir/Malartán DX

Mionsonraí an 
deontóra



Ginearálta

nóta a haon

NÓTAÍ AR FHOIRM E6 A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha

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. 

Tabhair faoi deara nach mór Foirm E5 - ráiteas cuntais deiridh an Leachtaitheora - a bheith 
ag gabháil leis an bhfoirm E6. Mura ndéanfar an dá fhoirm a chomhdú in éineacht, seolfar 
an fhoirm ar ais. Ní mór gach cuntas tréimhsiúil (nuair is gá) a chomhdú sula gclárófar 
na doiciméid deiridh um leachtú. Mura ndéanfar foirm E3 nó foirm E4 a chomhdú nuair 
is gá, seolfar an fhoirm E6 ar ais chuig an láithreoir

Cuir tic leis an mbosca/na boscaí ábhartha. 

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

Caithfidh an duine atá ag tabhairt Foirm E6 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 dó

nóta a trí

Faisnéis bhreise

TÁ TUILLEADH FAISNÉISE FAOI FHOIRM E6 A CHOMHLÁNÚ, LENA N-ÁIRÍTEAR AN
TÁILLE FORORDAITHE, AR FÁIL Ó WWW.CRO.IE NÓ TRÍ RÍOMHPHOST Ó INFO@CRO.IE

Seoladh CRO

Íocaíocht

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

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.
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