
  Ainm na cuideachta
ina iomláine

 Lá Mí  Bliain

Leis seo deimhním gur ceart iad na sonraí atá san fhoirm seo agus gur tugadh iad de réir na 
Nótaí ar Chomhlánú Foirm E669.  

 Deimhniú
nóta a dó

Leis seo, tugtar fógra do Chláraitheoir na gCuideachtaí go bhfuil foirceannadh na cuideachta 
thuasluaite curtha ar neamhní.

Síniú

Síniú

Ainm  i mbloclitreacha nó tras-scríbhinn

Ainm  i mbloclitreacha nó tras-scríbhinn

Gaol an iarratasóra leis an gcuideachta

Gaol an iarratasóra leis an gcuideachta

Dáta

Dáta 

Dáta an ordaithe cúirte

Nádúr Imeachtaí Foirceannadh Toilteanach Comhalta

Foirceannadh Toilteanach Creidiúnaithe

Foirceannadh Toilteanach na Cúirte

nóta a haon

Uimhir na Cuideachta

Fógra faoi leachtú do chur ar ceal
Alt 669(2) Acht na gCuideachtaí 2014

E669

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

nóta a trí

Uimhir faics
Teagmhálaí
Uimhir thagartha 

Ainm
Seoladh

Uimhir teileafóin
Ríomhphost 

Uimhir/Malartán DX

Mionsonraí an 
deontóra

Duine lenar féidir fiosruithe a dhéanamh



Ginearálta

nóta a haon

NÓTAÍ AR FHOIRM E669 A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha

This form must be completed correctly, in full and in accordance with the following notes. Every 
section of the form must be completed. 

Cuir tic leis an mbosca ábhartha.  Ní mór don iarratasóir fógra, á rá go ndearnadh an t-ordú, a 
sheoladh láithreach. Ní mór cóip dheimhnithe den ordú cúirte a chur isteach faoi Alt 669(6) tar 
éis é a chur i gcrích.

Ní mór go mbeadh an fhoirm sin deimhnithe ag an iarratasóir don chúirt.

Caithfidh an duine atá ag tabhairt Foirm E669 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 E669 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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